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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 februari 2011 goed.

Kennis wordt genomen van het verslag d.d. 17 februari
2011 van de schoolraad van GLS De Wegwijzer.

Het schoolreglement inzake afsprakennota en leef -
regels van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer
wordt gewijzigd en goedgekeurd.

De raad neemt kennis en akte van het nazicht van het
budget dienstjaar 2011 door de gouverneur, alsook van
het goedkeuringsbesluit van de jaarrekening 2009.

De gemeenteraad neemt akte van het verzoek van de
gemeente Raeren om het BTW-tarief voor wegenonder-
houdswerken en voor werken ter voorkoming van over-

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 28 MAART 2011
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Beste inwoners,

Het deed me enorm deugd wanneer ik op 14 april in Gazet van Antwerpen las dat België één van de beste landjes
ter wereld is om te wonen en wat me nog meer verbaasde en plezierde was het feit dat dit artikel geschreven was
door een inwoner van Rijkevorsel.
Ik heb ongeveer hetzelfde gezegd in één van mijn vorige artikels hoe zalig het is te wonen in een land zonder aard-
bevingen, tsunami’s en zware overstromingen en hoe weinig dat wij dat beseffen.
En vroeger, zo gaat onze inwoner verder in de krant, waren we content als we in de vakantie in de kleiputten 
mochten gaan zwemmen met onze ouders en dat we na een dag ravotten een boterham kregen met eierkoek. We
dachten niet aan driemaal per jaar op vakantie te gaan of tweemaal per week uit eten te gaan. Wij waren gelukkig
met kleine dingen en wij waren content omdat we konden opgroeien in een warm familiaal nest. Dit zijn feiten. We
zijn teveel verwend en onze kinderen en kleinkinderen zullen het met minder moeten stellen. We leven hier in een
paradijs en we beseffen het veel te weinig.

Op 9 april hebben we onze nieuwe inwoners van 2010 in het gemeentehuis ontvangen met een hapje en een drankje
en het was voor hen een aangename verrassing te kunnen kennismaken met het bestuur van de gemeente en weet
te hebben van de geschiedenis en de bezienswaardigheden van ons dorp. We hebben met de autobus een rondritje
gemaakt en de voornaamste plekjes van Rijkevorsel bezocht wat voor hen een echte openbaring was. Rijkevorsel
heeft een heel oude en rijke traditie waar we mee kunnen uitpakken en waar we fier over kunnen zijn.

Wat de aanleg van de fietspaden op de Merksplassesteenweg betreft : deze zijn al voor de helft gerealiseerd. Nu 
vangen de grote werkzaamheden aan : de kruispunten. De Ambachtsweg met middengeleider wordt nu aangepakt
en daarna hopen we de twee kruispunten samen te realiseren namelijk de Beersebaan en Stevennekens zodat de 
verkeershinder met één maand kan ingekort worden. Aannemer Adams gaat ons voorstel bekijken en op 18 april
komt er uitsluitsel over.

                                                                                                    Tot de volgende maand,
                                                                                                    Uw Burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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stromingsgevaar, te verlagen van 21% naar 6%. Een
schrijven zal worden gericht aan de federale regering
ter ondersteuning van dit verzoek.

Er wordt goedkeuring verleend aan het opstarten van
een nieuwe gunningsprocedure voor de levering van
elektriciteit voor installaties en gebouwen vanaf 31
december 2011 tot 31 december 2014. Eveneens voor
de levering van gas zal een gunningsprocedure worden
opgestart. Elektriciteit en gas zullen hierbij gezamen-
lijk worden aangekocht door de gemeente en het
OCMW.

Goedkeuring wordt verleend aan de offertes voor het
ondergronds brengen van de nutsleidingen in functie
van de heraanleg E. Van Roeystraat, Borgerhoutstraat
en Prinsenpad/deel en de dorpskernvernieuwing Sint-
Jozef.

Het rooi- en onteigeningsplan van de Langstraat wordt
voorlopig vastgesteld en aan het College van
Burgemeester en Schepenen wordt opdracht gegeven
een openbaar onderzoek te organiseren. Na dit open-
baar onderzoek zal het onteigeningsplan voor 
definitieve aanvaarding worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

De raad neemt akte van een voorgestelde kapitaaloper-
atie van de opdrachthoudende vereniging Iveka waarbij
door de gemeente op de kapitaalverhoging wordt
ingeschreven.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van
de algemene vergadering van IVEKA en duidt de
gemeentelijke vertegenwoordigers aan als volgt :
volmachtdrager                               dhr. Jos Boeckx
plaatsvervanger                               dhr. Karl Geens

Tot slot deelt de gemeenteraad de bekommernissen die
geuit worden door land-en tuinbouwers met betrekking
tot het nieuwe mestactieplan (MAP 4) en zal een vraag
aan minister Schauvliege richten om met deze 
bekommernissen rekening te houden.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 30 mei 2011 vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch 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.

Vanwege de installatie van nieuwe servers zal het
gemeentehuis gesloten zijn op vrijdag 6 mei. De dien-
sten kinderclub, bib, werkhuis, recyclagepark en
gemeenschapscentrum zullen die dag gewoon open
zijn volgens de normale uurregeling. Mogelijk onder -
vinden ook zij beperkte hinder van de werken.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAG GEMEENTELIJKE
ADMINISTRATIEVE DIENSTEN



De Kids-ID is een goed beveiligd identiteitsdocument
dat bovendien geldt in heel Europa. Je kunt het 
document aanvragen bij de dienst burgerzaken in het
gemeentehuis. Kom tijdig langs. Het duurt een drietal
weken om de aanvraag te verwerken, de kaart te 
produceren en ze in Rijkevorsel te krijgen.

In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld wan-
neer een Kids-ID vlak voor het vertrek gestolen wordt
of zoek is, kunnen de diensten van het rijksregister je
(voorlopig) verder helpen. Deze diensten bevinden zich
in Brussel en in elke provinciehoofdstad. Je krijgt dan
een gratis nooddocument dat twee maanden geldig is
en waarmee je in een aantal landen terecht kunt. Dit
document wordt echter niet in alle landen die de Kids-
ID erkennen aanvaard. Een overzicht hiervan kun je
terugvinden op de website www.diplomatie.be.

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

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

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

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

- Een Kids-ID kost 3 euro
- Breng een recente pasfoto mee
- Je kunt ook nu al een Kids-ID aanvragen als je met

je kind in de zomervakantie op reis gaat naar het
buitenland.

De wormenbak
De wormenbak biedt een oplossing voor mensen zon-
der tuin. In deze gesloten bak breng je zelf compost-
wormen in. Een compostmeester zal je die graag ter
beschikking stellen. Keukenafval is zeer nat daarom is
een dubbele geperforeerde bodem noodzakelijk. Zo
vang je onderaan het wegsijpelende lekvocht of perco-
laat op. Dit 10 keer verdund met water levert uitstekend
plantenvoedsel op. De wormenbak produceert natuur -
lijk ook prima compost.

Het compostvat
Een compostvat is ideaal voor een kleinere tuin. Je
plaatst het vat best op een zonnige plaats, bij voorkeur
op enkele tegels. Door natuurlijke opwarming en de
zon verteert het materiaal in de ton. De geperforeerde
bodem zorgt voor de natuurlijke luchtstroming langs
de onderkant. Met de bijgeleverde stok verlucht je best
het materiaal ook 1 à 2 keren per week langs de
bovenkant.

De compostbak
De compostbak is bedoeld voor een grotere tuin. Je
kunt hem op een eenvoudige manier timmeren van
paletten. Maar je kunt ook compostbakken uit gerecy-
cleerde plastic aankopen via de gemeente. Het aantal
bakken dat je gebruikt, hangt af van de hoeveelheid
tuinafval dat je hebt. In één bak verzamel je al het
organisch keuken- en tuinafval. Daarna breng je regel-
matig dit (halfverteerde) materiaal in de volgende bak.
Zo wordt het materiaal gemengd en verlucht. Na 6 à 9
maanden is de compost klaar.

Kippen : een perfecte aanvulling op thuiscomposteren
Niet alle keukenafval kan gecomposteerd worden :
gekookte aardappelen, vlees- en visresten, oud brood,...
Deze gekookte etensresten kun je aan kippen geven.
Wat niet geschikt is voor je compostvat of -bak gaat er
bij kippen probleemloos in. Als dank krijg je elke dag
lekkere eieren.

Te koop 
In het gemeentemagazijn, tijdens de openingsuren :
- wormenbak : 12,50 euro
- compostvat : 17,50 euro
- compostbak : 42,00 euro

OP REIS MET MARIE EN LOUIS ? WORMENBAK, COMPOSTVAT
OF COMPOSTBAK ?
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Van 15 juni tot 1 augustus 2011 zal opnieuw jong,
droog, zuiver en vers taxussnoeisel gratis ingezameld
worden via de containerparken ten voordele van Kom
op tegen Kanker. Dankzij dit ingezamelde taxussnoeisel
kan de strijd tegen kanker aangegaan worden. Uit verse,
propere naalden van de taxushaag kan men baccatine
produceren en dat product is de basis voor heel wat
kankerbestrijdende geneesmiddelen. Alleen : voor 1
kilo basisstof heb je wel 12 ton snoeisel nodig. We
moeten dus met z’n allen Snoeien tegen Kanker !
Hoe het taxussnoeisel gratis naar het containerpark
kan gebracht worden, zal in het volgende informatie -
blad duidelijk worden. 

Wandel je graag en wil je via je wandelingen graag een
steentje bijdragen aan het gemeentelijke trage wegen-
project? 
Kom dan op donderdag 5 mei naar de vormings  avond
van de gemeente Rijkevorsel ism Trage Wegen vzw. 
We zoeken inwoners die graag aan de hand van een
invulformulier de staat en kenmerken van de trage
wegen willen noteren. Alvast tot dan!

Waar en wanneer? Zaal de Roefel in het gemeentehuis,
donderdag 5 mei om 20u.
Meer info?
Jasmine Jacobs,  jasmine.jacobs@rijkevorsel.be
of 03 340 00 28

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwoners van
Rijkevorsel hulp krijgen bij het invullen van hun
belasting aangifte voor het aanslagjaar 2011.

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

Brecht : gans juni iedere dag van 9 u tot 14u30. 
- Gemeentehuis Rijkevorsel, Molenstraat 5 : maandag

23 mei van 9 u tot 11u45 en van 13u30 tot 15u45,
dinsdag 24 mei van 9 u tot 11u45.

- Gemeenschapscentrum, St.-Jozef Rijke vorsel : don-
derdag 26 mei van 9 u tot 11u45 en van 13u30 tot
15u45.

- Telefonisch op nummer 0257/257.57

Meebrengen voor het invullen van de aangifte:
Voor het invullen van de belastingaangifte van het aan-
slagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) hebben de
belastingconsulenten bepaalde documenten nodig van
de belastingplichtigen:
- Aangifteformulier ondertekend door de belasting-

plichtige(n)
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2010

– inkomsten van 2009)
- Kadastraal inkomen van de onroerende goederen 
- Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die

door de huurder worden gebruikt voor de uit -
oefening van zijn beroep

- Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en ver -
goedingen, voor arbeiders: strookjes van vakantie-
geld

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

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

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

Voor personen met herfinancieringsleningen is het best
een afspraak te maken om de aangifte in te vullen met
de dossierverantwoordelijke op de controle Brecht.

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

TAXUSINZAMELING

OPROEP : WANDEL MEE LANGS DE
TRAGE WEGEN IN ONZE GEMEENTE !

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGBRIEF

MMIILLIIEEUU--FFIINNAANNCCIIËËNN

INFO
Milieudienst
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 23 (28)

0473 49 01 09
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MY MINFIN
Via http://www.myminfin.be kan iedere burger zijn 
persoonlijke fiscale informatie raadplegen en evt. zijn
aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke gegevens
zijn toegankelijk via de elektronische identiteitskaart
(eID) of de federale token.

De IOK ontwikkelt in overleg met het gemeentebestuur
het bedrijventerrein langs het Looi. Alle nodige 
gronden zijn verworven. De IOK voorziet in de loop van
2012 de infrastructuur en nutsvoorzieningen aan te
leggen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact
opnemen met Gui Proost bij de IOK : gui.proost@iok.be
of 014/56.27.49.

IOK, de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen zal, in samenwerking met de 
gemeente Rijkevorsel, op maandag 6 juni 2011 om
19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis 6 kavels
voor gekoppelde bebouwing verkopen. De gronden zijn
gelegen tussen Koekhoven en de Bavelstraat.
De verkaveling Koekhoven wordt gekenmerkt door een
leem-/kleigrond waardoor weinig infiltratie van regen-
water mogelijk is. Hierdoor kunnen ook plaatselijk de
draagkrachtige bodemlagen dieper liggen.
De verkaveling is voorzien van een gescheiden riole-
ringssysteem.
De regenwater (RWA)-afvoer van gans de verkaveling
verloopt via twee stelsels die elk apart uitmonden in de
waterloop ’Kleine Mark’. De voorgeschreven vertraagde
afvoer van het regenwater naar de waterloop heeft als
gevolg dat een deel van dit water in de twee aangelegde
vijvers zal gebufferd worden tijdens hevige buien. Om
bij uitzonderlijk hevige regenbuien wateroverlast in de

verkaveling te vermijden, is ter hoogte van de lozing
een overstort tussen deze vijvers en de Kleine Mark
voorzien.

Het vuilwater (DWA-afvoer) van de verkaveling is aan-
gesloten op de bestaande riolering in Koekhoven.
De bouwgronden hebben een oppervlakte van 300 of
330 m2. De prijs bedraagt 66.000,00 euro of 74.000,00
euro. Plan, prijzen en stedenbouwkundige voorschrif-
ten zijn te raadplegen op de website van IOK :
www.iok.be.

Toewijzingsvoorwaarden :
- minimum 18 jaar
- geen bouwgrond of woning in volle eigendom bezit-

ten, noch vruchtgebruik, noch de mogelijkheid 
hebben erin te wonen of erop te bouwen

- bouwverplichting binnen 5 jaar
- verplichting de woning gedurende 10 jaar zelf te

bewonen

Volgorde van toewijzing :
1. inwoners van Rijkevorsel die er minstens gedurende

5 jaar wonen of niet-inwoners van Rijkevorsel die er
tijdens de voorbije 15 jaar gedurende minstens 5
jaar hebben gewoond. De periode van 15 jaar begint
te lopen vanaf start van de inschrijving (16 mei
2011).

2. overige kandidaten

Om te kunnen deelnemen aan de verkoop dient u zich
vooraf in te schrijven.
U kan zich inschrijven mits betaling van 25,00 euro :
- Ofwel op maandag 16 mei 2011 tussen 18.00 uur en

19.30 uur op het gemeentehuis te Rijkevorsel
- Ofwel bij IOK, Antwerpseweg 1 te Geel van maandag

16 mei 2011 tot vrijdag 27 mei 2011 mits telefo -
nische afspraak (014/56.27.67)

Volgende documenten dienen te worden voorgelegd :
- Kopie identiteitskaart(en)
- Attest van woonplaats
- Geldig ingevuld registratieformulier (te bekomen

bij IOK)
Inlichtingen te bekomen bij IOK, Jet Van Reusel, tel.
014/56.27.67 of jet.vanreusel@iok.be.

VERKOOP 6 KAVELS

BEDRIJVENTERREIN LOOI

RR ..OORRDDEENNIINNGG--HHUUIISSVVEESSTTIINNGG
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Begin april is men begonnen met de werken aan het
kruispunt met de Ambachtsweg. Er zijn nu echter twee
scenario’s die gevolgd kunnen worden. Het eerste
houdt in dat enkel het kruispunt met de Beersebaan
heraangelegd wordt. Net zoals aan de Ambachtsweg
dient hier een middengeleider te worden verwezenlijkt.

Tegelijk zal ook de derde fase van de werken aan de
Beersebaan starten. Het betonnen wegdek zal vanaf het
kruispunt met de Merksplassesteenweg over een lengte
van om en bij de 400 meter gedeeltelijk hersteld en
vernieuwd worden. De omleiding voor het plaatselijk
verkeer kan nu vanzelfsprekend niet meer langs de
Beersebaan en de Vorselmoerweg verlopen. Het plaat-
selijk verkeer zal dan afgeleid worden via Stevennekens,
Oude Goorstraat, Hoge Heideweg en Vorselmoerweg.
Het zwaar en/of doorgaand verkeer dient de omleiding
langs Vlimmeren te volgen.
Een tweede scenario is dat de kruispunten van Beerse -
baan en Stevennekens tegelijk worden aangepakt. Dit
zou de termijn van de hinder aanzienlijk beperken. De
omleiding dient dan uiteraard anders te gebeuren. Het
doorgaand verkeer zal dan via Malle worden omgeleid.
Voor het plaatselijk verkeer zal ook een andere om -
leiding moeten voorzien worden. Deze is echter bij het
ter perse gaan nog niet bekend.

Mogelijk heb je gemerkt dat de werken aan het fietspad
ter hoogte van Breebos nog niet zijn aangevat. De reden
hiervan is dat het gedeelte ter hoogte van Breebos een
aparte status heeft binnen het project. Het kadert
namelijk in het opzet van de Vlaamse Overheid tot ’Het
wegwerken van gevaarlijke kruispunten en wegvakken
in Vlaanderen’. Hiervoor werd een tijdelijke vennoot-
schap opgericht van de drie grootste studiebureaus van
Vlaanderen (TV3V), waarbij 3V staat voor ’Veilig Verkeer
Vlaanderen’. TV3V is het dan ook die instaat voor het
ontwerp en de realisatie van het project.
Hier volgt een kort overzicht van de werken : naast de
aanleg van vrijliggende fietspaden in rode beton, wordt
er ter hoogte van het winkelcomplex en recreatiegebied
Breebos een middengeleider voorzien, met een aparte
linksafslagstrook en aparte bushavens. Langs beide 
zijden van de N131 worden er nieuw geprofileerde
grachten voorzien die plaatselijk ingebuisd kunnen
worden.

FIETSPAD MERKSPLASSESTEENWEG
WERKEN AAN DE KRUISPUNTEN

FIETSPAD MERKSPLASSESTEENWEG
BREEBOS : HET ZWART PUNT



Tegen het ter perse gaan zouden alle onteigeningen
moeten verwezenlijkt zijn, zodat de zone tot de nieuw
ontworpen rooilijn (= grens tussen openbaar en privé
domein) kan worden vrijgemaakt. Hierna kunnen de
nutsmaatschappijen hun werkzaamheden uitvoeren.
Indien deze werken tegen het bouwverlof voltooid zijn,
kan aannemer Hens de aanleg van het fietspad na het
bouwverlof starten.
De werken van het TV3V project verlopen in twee fasen.
In een eerste fase wordt de zijde Breebos aangepakt en
in fase twee de rijrichting Rijkevorsel. Voor het plaatse-
lijk verkeer wordt er ter hoogte van de werken beurte-
lings verkeer geregeld door middel van tijdelijke ver-
keerslichten. In de mate van het mogelijke zullen ook
de bussen van de Lijn hun normale traject volgen.
Tot slot vermelden we nog dat de voorziene duur van de
werken 80 dagen bedraagt.

Meermaals wordt de vraag gesteld of de gemeente 
signalisatie kan plaatsen voor werkzaamheden uit -
gevoerd door particulieren of aannemers. Het gaat hier
bijvoorbeeld om de plaatsing van een container op
openbaar domein, een stelling, kraan of dergelijke.
De gemeente kan echter niet ingaan op dergelijke 
vragen o.a. omwille van het niet beschikbaar zijn van
voldoende verkeersborden. De bewoners dienen dan
ook zelf in te staan voor de plaatsing van de juiste 
signalisatie. Dit kan mogelijk door de aannemer
gebeuren of door signalisatie te huren.
Op deze regel is er echter één uitzondering. Voor een
verhuis stelt de gemeente wel verkeersborden ter
beschikking, meer bepaald verbodsborden betreffende
het parkeren. De werkwijze tot het verkrijgen van deze
borden is de volgende : allereerst moet er toelating
gevraagd worden bij de politie. Deze geeft een
schriftelijk bewijs hiervan. Hiermee dien je je aan te
melden in de gemeentelijke werkplaats aan de Vijvers -
weg (op dinsdag of donderdag tussen 8.30 uur en 16.00
uur). Hier krijg je de borden mee mits betaling van een
borg van 60 euro.

Bovendien willen we de nadruk erop leggen dat er voor
elke inname van het openbaar domein een toelating
gevraagd dient te worden bij de lokale politie. Hier
wordt bekeken of het verkeerstechnisch mogelijk is om
dit toe te staan. Voor deze inname wordt ook een 
retributie aangerekend van 0,25 euro/m2 per dag.

We willen je nu reeds inlichten dat er mogelijk een
wijziging komt in het reglement betreffende de op -
haling van het zwerfvuil door verenigingen. De 
ervaring heeft ons geleerd dat het zinvol is om de inza-
meling vier keer per werkjaar te organiseren in plaats
van drie. Het toegekende bedrag per kilometer zal dan
ook aangepast worden. Het eindelijke bedrag per jaar
zal identiek blijven.
Het reglement dient bij het ter perse gaan evenwel nog
goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Dit zal
eind mei geschieden. Omdat we de eerste ophaling dan
willen laten doorgaan in september 2011, is het echter
noodzakelijk dat we de inschrijvingen in juni ontvan-
gen.
Hoe kom je nu te weten of het voorstel is goed -
gekeurd ? Dit zal begin juni op de website gemeld 
worden, waar je tevens een kopie van het aanvraag -
formulier zal kunnen downloaden. De verenigingen
zullen bij wijziging van het reglement begin juni ook
nog een schrijven ontvangen met de nodige uitleg.

PARKEERVERBOD BIJ VERHUIS 
EN INNAME OPENBAAR DOMEIN

OPHALING ZWERFVUIL 
DOOR VERENIGINGEN
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Dienst Openbare Werken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 76 (77)
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in samenwerking met
BeNeBib en Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

Toegangskaarten + folder nu te verkrijgen in je bib!!!
Zoals de voorbije jaren vinden ook dit jaar weer de
Weken van het Reisboek plaats in mei in de BeNeBib-
bibliotheken (Baarle-Hertog en -Nassau, Hoogstraten,
Merksplas en Rijkevorsel). Toegangskaarten kunnen
gekocht worden aan de balie in de bibliotheek, via de
website www.theek5.nl of door een e-mail te sturen
naar info@benebib.be. 
Één activiteit kost € 2,50 of je kan ook een passe-
partout kopen van € 5,00 waarmee je naar elke
activiteit in alle bibliotheken van BeNeBib kunt gaan! 
De kalender van de Weken van het Reisboek ziet eruit
als volgt:
- Op 5 mei geeft Marita De Sterck de lezing “Bloei” in

de bib van Hoogstraten. Zij is een beroemd
antropologe en auteur die je mee op wereldreis zal
nemen aan de hand van - soms ongekuiste - maar
alleszins boeiende (volks)verhalen over meisjes die
vrouw worden. 

- Op 10 mei geeft Marc Helsen de lezing “Onder het
Zuiderkruis” in de bib van Baarle. Hij zal in woord
en beeld vertellen over zijn reis dwars door Afrika,
zijn favoriete continent waar hij alles wat wielen,
zeilen of poten heeft als vervoer gebruikte. 

- Op 18 mei geeft Peter Jacobs de lezing “Grenzeloos,
reis langs het IJzeren Gordijn” in de bib van
Merksplas. Twintig jaar na de val van de Berlijnse
Muur reisde hij samen met zijn collega Erwin De
Decker dwars door hartje Europa op zoek naar
sporen van het IJzeren Gordijn. 

- Op dinsdag 24 mei geeft
Johan Lambrechts zijn 
lezing “Antarctica” in de bib
van Rijkevorsel over het 
continent dat bekend staat als
4.000 kilometer sneeuw en ijs,
soms in een laag tot 4,5 
kilometer dik en met 
temperaturen die kunnen
dalen tot 85° onder nul. Zie
het artikel na deze kalender
voor meer info! 

- Op 26 mei geeft Marleen Temmerman de lezing
“Mama Daktari” in de bib van Baarle. Ze brengt
soms schrijnende, soms hartverwarmende verhalen
over haar gynaecologische praktijk in Afrika. 

- Op dinsdag 31 mei sluit de bib van Rijkevorsel de
Weken van het Reisboek af met een dans, naar jaar-
lijkse gewoonte!  Dit jaar wordt het een workshop
“Bollywood” onder begeleiding van Miet Bleyen.
Meer info over deze steeds populairder wordende
dansvorm uit India verder in dit blad!     

      (zie ook de folder met meer informatie verkrijgbaar
      in de bib!!)

Op 24 mei neemt Johan Lam -
brechts, reisjournalist en schrijver,
je mee naar Antarctica: het koudste,
ijzigste, winderigste en droogste
continent ter wereld. Nergens
anders heeft de natuur zo’n
onvoorstelbare proporties! Gekruid
met veel anekdotes en rijkelijk 
geïllustreerd met prachtig beeld-
materiaal zie je het spannende 

verhaal van de avontuurlijke Belgische exploratie van
Antarctica, van pionier Adrien de Gerlache en zijn
Belgica-expeditie tot de nieuwe Prinses Elisabeth-basis.
Daarna gaat hij dieper in op de rol van het continent als
het klimaat geheugen van onze planeet en als ther-
mometer en barometer van de gezondheidstoestand
van de aarde. Tot slot gaat hij dieper in op het cruciale
belang van Antarctica in deze tijden van global warm-
ing. Bovendien is het in 2011 precies 100 jaar geleden
dat de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen als
eerste mens voet zette op de Zuidpool en dat wordt
gevierd over de hele wereld. Naar zijn verblijf in
Antwerpen heeft Johan Lambrechts ook research
gedaan.  
Zijn boeken “Antarctica: het verhaal van de Belgen op
de pool” en “De eerste winter op de Zuidpool” zijn
eveneens uitleenbaar in onze bib! 

WEKEN VAN HET REISBOEK 2011

LEZING ’ANTARCTICA’ DOOR 
JOHAN LAMBRECHTS OP 24 MEI

MEINIEUWS VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



Kom dus zeker naar deze boeiende avond die een mix
zal zijn van spannende geschiedenis, mooie beelden en
informatie over de klimaatverandering!  
De Oxfam Wereldwinkel van Rijkevorsel zal drank
(koffie, wijn, Worldshake) voorzien voor de aanwezigen,
dit aan uiterst democratische prijzen. Het eerste
drankje (Worldshake, een soort fruitsap met ingrediën-
ten uit de hele wereld) is bovendien volledig gratis!

Workshop “Bollywood” door
Miet Bleyen op 31 mei
Op 31 mei gaan we, na de
Afrikaanse, Egyptische, Ierse en
Zuid-Amerikaanse dansen van
vorige jaren, dit keer de Indiase
tour op met “Bollywood”! Dit is
een typische dansstijl uit de
Indische filmindustrie (Bollywood
is de samentrekking van Holly -
wood en Bombay, het huidige

Mumbai). Deze dansles vindt plaats onder de profes-
sionele leiding van Miet Bleyen, een specialiste in
dansen uit India, waaronder de Indische tempeldans.  
Bollywood is een kleurrijke, vrolijke, swingende en
energieke dans die in Europa eerst doorbrak in de
Oriëntaalse danswereld, maar ondertussen overal aan
populariteit wint. Deze dans bestaat uit veel uiteen-
lopende stijlen en invloeden, van klassieke en volkse
Indische stijlen tot allerlei vormen van moderne dans. 
Wat je alvast zeker kunt verwachten is veel plezier,
heupen-, schouders-, hoofd-, en vingerbewegingen,
kortom inspanning en ontspanning!
Kom dus zeker zelf eens proberen of dit dansgenre iets
voor jou is! We starten om 20.00u in de Parketzaal
boven de bibliotheek. Draag best losse, comfortabele
kledij. 
De Oxfam Wereldwinkel van Rijkevorsel zorgt voor
drank (onder andere Indische thee en Worldshake) aan
zeer democratische prijzen voor de deelnemers. Het
eerste drankje (Worldshake) is volledig gratis!

Gelieve voor de beide activiteiten te Rijkevorsel vooraf
in te schrijven in de hoofdbibliotheek; dit kan tele-
fonisch op het nummer 03/340.00.51 of via e-mail naar
rijkevorsel@bibliotheek.be. Kostprijs per activiteit
bedraagt € 2,50 of € 5,00 voor een passe-partout voor
alle activiteiten (in de 4 BeNeBib-bibliotheken).
Inkomkaarten zijn te verkrijgen in de bib!
Iedereen is van harte welkom op deze ongetwijfeld
plezante avonden! Allen daarheen dus! Tot dan! 

Het onafhankelijke, kritische en sappige volksblad van
Rijkevorsel “De Nieuw Brug” is vanaf nu ook verkrijg-
baar in de bibliotheek. Kom dus zeker eens langs om er
ter plaatse in te lezen met een lekkere koffie of thee
erbij of leen het uit en lees het rustig thuis! 

Onze auteurs zullen binnenkort volop beginnen te
schrijven aan het boek van de bib. Ben je benieuwd naar
het verloop? 
Surf dan vlug naar http://rijkevorselbib.wordpress.com
en lees iedere week een nieuw hoofdstuk! Je komt op
dezelfde weblog terecht als je via de gemeentelijke web-
site gaat, namelijk www.rijkevorsel.be, doorklikken
naar diensten, bibliotheek, links, “Bibliotheek Blogt”.
Veel leesplezier!!

… “De bloemen” van Koen
Peeters en bespreekt dit boek op
maandag 30 mei 2011 om 20.00u
in de Parketzaal boven de biblio-
theek. 

MET DE BIB VAN RIJKEVORSEL
NAAR INDIA !

NIEUW IN DE BIB : 
TIJDSCHRIFT ’DE NIEUW BRUG’

VOLG DE SCHRIJFESTAFETTE
VIA ONZE BLOG !

DE LEESCLUB LEEST ...
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(foto Miet Bleyen)



Op zondag 1 mei vindt Erfgoeddag 2011 plaats. Dit jaar
is het thema ‘Armoe troef’. Omdat we armoede - jam-
mer genoeg - nog steeds niet definitief naar de
geschiedenisboeken kunnen verwijzen, probeert deze
editie van Erfgoeddag aan de hand van zo’n 600
activiteiten in heel Vlaanderen en Brussel licht te 
werpen op armoede en mensen die het moeilijk hadden
om rond te komen in het verleden. Ook in Rijkevorsel
zullen dan activiteiten plaatsvinden. Voor meer info
hierover zie de rubriek Cultuur in dit infoblad! De bib
draagt haar steentje bij door een thematafel te plaatsen
met boeken over armoede (zowel fictie als non-fictie)
die wij ter beschikking stellen voor het publiek om in te
kijken op die dag. 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Bijna jarig [P5]
- Mijn oma is een superster [P3]
- Klop klop klaar… ben je daar? [P3]
- Meneer Kandinsky was een schilder [P5]
- Een zoen, alles voor een zoen [P5]
- Nog 100 nachtjes slapen [P5]
- Slimme Gust! [P5]

AA boeken (niveau-lezen)
- Een knal tegen de bal (DEN HOLLANDER Niveau 5)
- Ik durf! (GUNS Niveau 3)
- Het geheim van de rivierheks (KRUIJSSEN 

Niveau 8)

A-boeken (7-9 jaar)
- Dummie de mummie en de gouden scarabee

(MENTEN, Tosca)
- Operatie Bernie Buiten (VANDERMEEREN, Hilde)
- Louize en de listige kat (RIDDELL, Chris)

B-boeken (9-12 jaar)
- De geestige spookschool (MAHY, Margaret)
- De geheime tuin (BURNETT, Frances H.)
- Dat spel van jou en mij (NOORT, Selma)
- De verboden vraag (MORPURGO, Michael)
- Project M (HOFMANS, Milan)
- Rico, Oscar en de spookschaduwen 

(STEINHÖFEL, Andreas)
- Anna’s oorlog (NOLET, Beatrijs)

C-boeken (12-16 jaar)
- Elixer (DUFF, Hilary)
- Sugar & Spice (CONRAD, Lauren)
- Bad trip (DESCAMPS, Luc)
- Eindeloze verte (BRAY, Libba)
- Robijnrood: Eindeloos verliefd (GIER, Kerstin)
- Het Cupidocomplot (VANDEVELDE, Johan)
- Pizza’s en gin-tonic (GERARD, Hilde E.)

Jeugd strips (JS)
- Melisande [JS B]
- F.C. De Kampioenen [JS B]
- Jommeke [JS A]
- Agent 212 [JS A]
- Urbanus [JS C]
- K3 [JS AA]
- Kiekeboe [JS A]

Jeugd non-fictie
- De fanfare [788.2]
- De familie Opstap gaat eropuit! [621.9]
- Goed of kwaad? [110]
- Liefde en vriendschap [110]
- Hoe maken spinnen een spinnenweb? [597.7]
- Dieren in actie [592.3]
- Schilders en spionnen [736.2]

Voorleesverhalen 
- Het geheim van de keel van de nachtegaal 

(VERHELST, Peter)
- Meer verhalen van de sprookjesverteller 

(TJONG-KHING, The)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Georgia’s kooklessen (NELSON, Jenny)
- Een toekomst voor de IJsselhoeve 

(VAN DORSTEN, Johan)
- De naamlozen (FERRIS, Joshua)
- Een duister verleden (STRAUB, Peter)
- Een eerste liefde in Parijs (MACLAIN, Paula)
- De vergeten brief (MORTON, Kate)
- Over het kanaal (BECK, Annelies)

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN MEI 2011
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- De dochter van de smid (ÖZDOGAN, Selim)
- Ella (vol. 1): geluk maak je zelf (PARDON, Petra)
- Geschiedenis van mijn puurheid 

(PACIFICO, Francesco)
- Het lege nest (BARTLETT, Alicia G.)
- Machtsspel (WENNSTAM, Katarina)
- Blindeman (DE JONGHE, Herman)

Volwassenen strips
- Orval (SERVAIS, Jean-Claude)

Volwassenen non-fictie
- Bergtochten in Schotland, Wales en Engeland

(Linschooten, Jolanda) [Groot-Brittannië 995.3]
- Noord–Italië (Van Leeuwen, Geert) [Italië 995.3]
- Loiredal (Zwijnenburg, Henk) [Frankrijk 995.3]
- 20 x op stap met je hond in België (De Meester,

Johan en Santina) [634.19]
- Basiscursus HTML 5: inclusief CSS 3 (Peters, Victor

G.B.) [528.52]   
- Je gedachten te hulp roepen: een inspirerend doe-

boek (Hay, Louise L.) [172]
- Wij willen ons land terug: leven in Afghanistan

(Tieleman, Dirk) [945.6] 
- De roodborst, dichtbij en ver weg (De Laet, Jenny)

[598.8]
- De heilige–plaatsen gids (Taylor, Anthony) [961]
- De mooiste kunststeden (Hauspie, Gunter) [985.3]
- Kastelen van de Loire (Trotter) [Frankrijk 995.3]

Van 7 mei tot 11 juni
sporen we iedereen in
onze gemeente een
maand lang aan om
zijn boodschappen
zoveel mogelijk met
de fiets te halen. Dat is
niet alleen goed voor
het milieu, maar ook
voor je gezondheid en
je portemonnee. Je
inspanningen worden
bovendien ook nog
eens beloond met

prachtige prijzen in de tombola en een originele pick-
nickponcho waarvoor je kan sparen.

Met Belgerinkel naar de Winkel, een initiatief van Bond
Beter Leefmilieu, Unizo en CM, is de grootste fiets -
promotiecampagne in Vlaanderen. Vorig jaar fietsten
ruim 100.000 deelnemers naar de winkels in de buurt.

Doe je ook mee ?
Wie van 7 mei tot 11 juni 2011 boodschappen doet met
de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel
op de spaarkaart. De handelaars die deelnemen, kun je
herkennen aan de affiche in de etalage of opzoeken op
www.belgerinkel.be/rijkevorsel.

Wie fietst wint !
Een volle spaarkaart is goed voor een originele
Belgerinkel-picknickponcho (mits een kleine opleg).
Waterdicht vanbuiten om te schuilen als het regent,
zacht vanbinnen om gezellig te pauzeren tijdens een
fietstocht. En ook dit jaar gaan we voor een uniek en
stijlvol ontwerp van bekende modeontwerpster en
kunstenares Kaat Tilley !
Daarbovenop zijn er in onze gemeente bovendien een
originele Belgerinkelfiets, 10 picknickponcho’s en
diverse VVV-bons te winnen met de Belgerinkel-
tombola.
En om je extra te motiveren, gaan we nog een stap ver-
der. Want wie meedoet, maakt ook kans op een roman-
tisch fietsweekend in de hoofdstad van de liefde : Parijs.
Deponeer je volle spaarkaart in de spaardoos bij één van
de deelnemende handelaars. Na de campagne wordt uit
alle spaarkaarten een gelukkige winnaar getrokken die
met een Belgerinkelfiets naar huis rijdt. Hoe meer volle
spaarkaarten, hoe groter je winstkansen !
Meer info : www.belgerinkel.be.

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL.
RIJKEVORSEL FIETST MEE IN 2011 !
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Op 1 mei wordt overal in de Kempen het toeristisch 
seizoen geopend.
VVV-Toerisme Rijkevorsel verwelkomt je vanaf 12.00
uur op het dorpsplein alwaar de nieuwste toeristische
folders voorgesteld worden.
Op die dag worden in het kader van Erfgoeddag 
meerdere activiteiten georganiseerd op het dorpsplein.
Meer info vind je onder de rubriek ’Cultuur’.

Meer dan 50 spannende attracties, wervelende shows en
een goed gevulde evenementenkalender : familiepark
Bobbejaanland staat garant voor een plezant dagje uit.
Diegenen die één dezer dagen naar Bobbejaanland wil-
len trekken, kunnen aan de VVV-infobalie inkomtickets
kopen tegen volgende voordelige prijzen :
- volwassenen en kinderen vanaf 1,40m : 26 euro (aan

de kassa 31 euro)
- kinderen van 1m tot 1,40m : 26 euro (aan de kassa

27 euro)
- kinderen -1m : gratis

VVV-Toerisme Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, tel. 03/340.00.12 of vvv.toerisme@
rijkevorsel.be.

Op zondag 1 mei a.s. nodigt Toerisme Merksplas je uit
voor een wandeltocht van 8 km doorheen het natuur -
gebied ’De Kasteeltjes’ : reservaat van water- en weide-
vogels. De uitgestrekte weilanden zijn een paradijs voor
water- en weidevogels zoals de wulp, scholekster, 
grutto,... Breng zeker een verrekijker mee.
Vertrek : Tuinbouwbedrijf Kersemans, Geheul 13
Tip : Korte rondleiding tomatenbedrijf met proevertjes
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Merksplas
Markt 1 te 2330 Merksplas
tel. +32 (0)14/63.94.77, fax +32 (0)14/63.94.01
toerismemerksplas@skynet.be

Op 31 mei stopt heel rokend Vlaanderen een dag lang
met roken. Dat is tenminste de ambitie van de 
campagne 24 uur niet roken. Het Vlaams Instituut voor
Gezond heids   promotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de
Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel
Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Niet
zomaar een actie, want als je meedoet, krijg je zonder
meer een beloning. Als dat niet mooi is. Rook je ?
Schrijf je dan nu meteen in !

Je kan het !
24 uur van de sigaret blijven : dat is het doel van de
campagne ’Rokers verdienen een beloning ... als ze 24
uur niet roken’. Je kan je telefonisch of op het internet
inschrijven. Geef jouw rookervaringen via een vragen-
lijst door en krijg via sms-berichten advies op maat.
Daarbovenop ontvang je een mooie beloning of je nu de
sigaret links laat liggen of niet. Het is hier immers de
intentie die telt. Daarom duurt de actie maar 24 uur en

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN :
1 MEI 2011

WANDELKALENDER GRENSLAND

TICKETS BOBBEJAANLAND

24 UUR NIET ROKEN 
VERDIENT EEN BELONING

VVVVVV--OOPPEENNBB..GGEEZZOONNDDHHEEIIDD
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is het beslist niet de bedoeling om meteen definitief te
stoppen met roken. Jou het gevoel geven dat een dag
lang zonder sigaret je best wel lukt. Dat is wat de actie-
dag wil bereiken. Zo ben je meer geneigd om langer of
voorgoed te stoppen.

Succes bewezen
Het concept van deze actie werd overgenomen van
Stivoro, het expertisecentrum voor tabakspreventie in
Nederland waar de gelijknamige campagne meerdere
successen kende.
In 2009 werd de campagne voor het eerst gelanceerd in
Vlaanderen, meer bepaald als pilootproject in de stad
Antwerpen en de provincie Limburg. Daaruit bleek dat
een aanzienlijk aantal deelnemende rokers definitief wil
stoppen met roken. Ook de persoonlijke aanpak (advies
op maat via sms) bleek erg in de smaak te vallen. Na 24
uur niet roken merk je ongetwijfeld hoe het is om een
frisse adem te hebben, je sigarettengeld voor iets anders
te kunnen gebruiken en voel je je alvast veel beter in
jouw vel.

Schrijf je dus nu in op de website www.verdieneen
beloning.be of de Tabakstoplijn (0800/111.00 gratis).

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

Hoe vaak komt het voor?
Er zijn vooral risico’s voor de gezondheid tussen half
mei en juni als de eikenprocessierupsen brandharen
krijgen. Van juli tot september kun je last hebben 
wanneer de brandharen zich verspreiden door verwaai-
en van die haren en de lege nesten. 

Wat doe je bij overlast van eikenprocessierupsen?
- Vermijd elk contact met de rupsen en de nesten.

Maak ook kinderen hierop attent. Hou afstand van
de eikenbomen waarin de rupsen zitten.

- Bedek je hals, armen en benen als je een natuur -
gebied met rupsen bezoekt. Ga niet op de grond 
zitten.

- Krab of wrijf niet als je in aanraking kwam met 
rupsen. Was of spoel je huid of ogen goed met water. 

- Was je kleren grondig. 
- Waarschuw het gemeentebestuur. Ze kunnen 

passende maatregelen treffen en de verantwoorde -
lijke diensten op de hoogte brengen.

Klachten verdwijnen over het algemeen binnen de twee
weken. Een zachte crème met kamfer of menthol geeft
verlichting. Heb je ernstige klachten, neem dan contact
op met je huisarts. 

Wat je niet mag doen?
- De rupsen en nesten aanraken en ze zelf bestrijden.

Gebruik zeker geen insecticiden.
- Het ongedierte wegspuiten met een hoge druk -

reiniger. De brandharen van de rupsen verspreiden
zich zo via de lucht.

- Verwijder ook niet zelf de oude nesten, want de
brandharen kunnen tot 5 jaar hun schadelijke 
werking behouden. 

Meer informatie vind je op www.eikenprocessierups.be 

EIKENPROCESSIERUPSEN : 
VERMIJD CONTACT !



Kinderen hebben extra bescherming nodig
Een geringe blootstelling is voldoende
De meeste ouders denken dat de zon goed is voor de
gezondheid van hun kinderen. Dat is waar ook, maar
enkel in kleine doses. Een geringe blootstelling, minder
dan wat nodig is om bruin te worden, is voldoende voor
hun gezondheid.
Kinderen houden van de warmte en het licht van de
zon. Haar ultraviolette straling hebben ze nodig voor
het aanmaken van vitamine D en dus voor de ontwikke -
ling van een stevig beenderstelsel. Toch moeten 
kinderen daarom niet in de directe zon vertoeven. Ze
krijgen immers voldoende UV-stralen wanneer ze regel-
matig buiten bewegen en spelen.

Overdosis kan ernstige schade aanrichten
In geval van overdosis kan de zon een gevaar worden
voor kinderen. Hun huid is dunner en gevoeliger dan
die van volwassenen. De meeste UV-stralen dringen
gemakkelijk diep in hun huid door en beschadigen haar
cellen.
Huidkankers komen in België steeds vaker voor. De
melanomen zijn een erg agressieve vorm van huid -
kanker. Vandaar het belang van preventie.
Kinderen (van 0 tot 12 jaar) zijn erg kwetsbaar voor de
zon en de nood voor extra bescherming wordt nog
steeds onderschat.

Hoe je kinderen extra beschermen ?
Heel eenvoudig : volg de vier raadgevingen hieronder
- Baby’s tot 1 jaar blijven uit de zon.
- Tussen 11.00 uur en 15.00 uur spelen kinderen in de

schaduw.
- Kinderen dragen een hoedje, een droog T-shirt en

een zonnebril.
- Kinderen zijn vaak en rijkelijk ingesmeerd met een

’waterproof’ zonnecrème factor minimum 30.

Stichting tegen Kanker
Leuvensesteenweg 479
1030 Brussel
tel. +32 (0)2/733.68.68
info@kanker.be
www.kanker.be

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Seniorengym: zit en wals te Zandhoven
Maandag 23 mei 2011 van 18u30 tot 21u30
Plaats: Gem. Kleuterschool Zandhoven, Schriekweg
z/n, 2240 Zandhoven
Kostprijs: €10,00

Tennis: initiator module 1 te Herentals
Zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011
Plaats: Blosocentrum Netepark, Vorselaarsebaan 60,
2200 Herentals
Kostprijs: module 1: €40,00

SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Sport en autisme te Beerse
Maandagen 23 en 30 mei 2011 van 19u tot 22u
Plaats: Gemeenschapscentrum ’t Heilaar, Heilaarstraat
35, 2340 Beerse
Kostprijs: €20,00

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.

De klok is ondertussen verzet! De dagen worden langer,
de nachten korter! De temperaturen aangenamer om
ook ’s avonds nog buiten te bewegen en te sporten.
Toch is het belangrijk om goed “zichtbaar” te “bewe-
gen”. De sportraad van Rijkevorsel zorgt hiervoor!

VERSTANDIG ZONNEN OPLEIDINGEN/VORMINGEN IN DE REGIO

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL:
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !
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De sportraad heeft immers oranje fluovestjes laten
maken die sportieve volwassenen, individueel, in groep
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan staan de
logo’s van de sportraad en de gemeente Rijkevorsel en
achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!
De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere en dus beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje zodat ze
opvallen in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien
dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport
wordt gedaan!

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

Op maandag 9 mei 2011 is de
eerstvolgende algemene 
vergadering van de sportraad.
Deze vindt plaats in de
Raadzaal van het gemeente-
huis om 20u.

Wat?
Het Autonoom Provinciebedrijf Sport (APB) organi-
seert voor de vierde keer de Provinciale G-sportdag in
samenwerking met de gemeente Hulshout, sportregio
Kempen, Psylos, Recreas en VLG.
Sporten voor mensen met een beperking is zinvol en
leuk! We willen het sportaanbod voor hen dan ook toe-
gankelijker maken en uitbreiden, én een kwaliteitsvolle
doorstroming naar de sportclubs stimuleren met de
Provinciale G-sportdag.
Tijdens deze dag kunnen personen met een verstande-
lijke of psychische beperking (vanaf 6 jaar) kennis -
maken met een breed gamma G-sporten van atletiek tot
wielrennen en van judo tot zwemmen. Daarnaast zijn
er ook enkele leuke animaties voorzien die met het hele
gezin gedaan kunnen worden zoals katapultschieten en
de G-sportacademie.
Wil je samen met je begeleiders, familie en vrienden
een leuke dag beleven en de weg naar een sportclub 
vinden, kom dan zeker langs op 7 mei!

G-sport?
De provincie Antwerpen draagt gehandicaptensport
hoog in het vaandel. Integratie van personen met een
handicap in de reguliere sportclubs is dan ook priori-
tair. Dit jaar wordt de gemeente Hulshout het decor om
deze mensen te laten kennismaken met verschillende
sporten. In het sportcomplex ‘Sportiva’ zullen de ganse
dag vrijwilligers klaarstaan om alle deelnemers een
aangename en leerrijke dag te bezorgen.

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD

PROVINCIALE G-SPORTDAG :
7 MEI 2011 TE HULSHOUT
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Waar: De Provinciale G-sportdag gaat door in het
Sportcomplex 'Sportiva', Industriepark 3, 2235
Hulshout.
Wanneer: Zaterdag 7 mei 2011 van 10 tot 16 uur
Prijs: € 3,00
Inschrijven doe je best op voorhand en kan via
www.gsport.be.

Meer Info?
Koen Stas, sportconsulent G-sport 
Tel 03 240 62 97, Fax 03 240 62 99
E-mail koen.stas@apbsport.provant.be

Voor wie zin heeft om te sporten, is het niet altijd
gemakkelijk om daarmee te beginnen. Je weet niet goed
of een bepaalde sport je wel zal liggen of waar je terecht
kunt.
Daarom heeft Bloso de Provinciale Sporteldagen
ontwikkeld. Op die dagen kunnen zowel de sportieve als
de minder sportieve 50-plussers een dag lang proeven
van gekende en minder gekende sporten. 

En omdat het natuurlijk Sportelen is, gebeurt dat 
allemaal in een erg ontspannen en gezellige sfeer. Het
spreekt voor zich dat er ook wat randanimatie voorzien
wordt, én een hapje en een drankje.

Wanneer en waar: donderdag 19 mei 2011 in het Bloso-
centrum 'Netepark' te Herentals
Voor meer info:
Tel: 014/85 96 60 of inspectie-antwerpen@bloso.be

Een optie op een feestcheque tot 170 euro is 
mogelijk !

Ook in 2011 plant Vlaanderen Feest! weer een zo groot
mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier ter gelegenheid
van het Feest van de Vlaamse gemeenschap, als aanloop
naar de Vlaamse feestdag en met 11 juli zelf als orgel-
punt. Organisatoren van een buurtinitiatief of een 
verenigingsactiviteit kunnen lokale organisatiepartner
worden en daardoor meteen ook in aanmerking komen
voor een feestcheque tot 170 euro als honorering van
de samenwerking.
Ga je zo’n verenigingsactiviteit, straat- of wijk initiatief
in de steigers zetten tussen 1 en 11 juli op een vaste
locatie in de gemeente of stad ? Wil je die activiteit of
dat initiatief ook in het teken plaatsen van de campagne
voor het Feest van de Vlaamse gemeen schap ? En zal
het niet gaan om bv. een verjaardagsfeest, louter leden-
feest, familiebijeenkomst, samenzijn met enkele buren,
vriendenreünie of andere eerder besloten activiteit ?
Dan kun je kandideren om lokale organisatiepartner
voor Vlaanderen Feest! te worden... met uitzicht op een
feestcheque !
Uitstappen zullen helaas niet in aanmerking genomen
worden. En voor activiteiten met een tentoonstellings-,
markt- of parcourskarakter (fiets- of wandelinitiatie-
ven) binnen de eigen gemeente is een mogelijke kandi-
datuurstelling beperkt tot bijvoorbeeld de publieke 
opening, een programmaluik met optredens, een 
geanimeerde afsluiter,...
Uitgaven voor een natje en een droogje blijven hoe dan
ook voor eigen rekening van de organisator maar via de
feestcheque kunnen na afloop wel een aantal andere
organisatiekosten gerecupereerd worden tot maximum
170 euro.
De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank
zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor de 11-
daagse Vlaanderen Feest!
Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden
zolang de voorraad feestcheques binnen het beschik -
bare budget strekt en opties op een feestcheque worden
toegekend volgens het principe ’wie eerst komt, eerst
oogst’. Elk jaar overtreft de vraag het aanbod. Er zeer
vlug bij zijn is dus de boodschap !

PROVINCIALE SPORTELDAG : 
EEN SPORTDAG VOOR 50-PLUSSERS 
OP 19 MEI 2011 TE HERENTALS

ORGANISATIEPARTNER WORDEN 
VOOR VLAANDEREN FEEST ? 

SSPPOORRTT--CCUULLTTUUUURR
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Alle toelichting evenals een formulier om te kandideren
is beschikbaar op de campagnewebstek www.11daagse-
vlaanderen.net of www.vlaanderenfeest.eu.
Daar lees je alles over de kenmerken die het initiatief of
de activiteit moet hebben, over de na te leven bepalin-
gen bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in
aanmerking komen voor tussenkomst en over de
bewijsvoering die na afloop verwacht wordt voor het
bekomen van de feestcheque.

Allen welkom op zondag 
1 mei 2011 tussen 12u en
18u op het Dorpsplein, in
de Sint-Willibrorduskerk
en de Oude Pastorij. Ook
het Heemkundig museum
is die dag open!

Op dinsdag 19 mei 2011 richt het gemeentebestuur
Rijkevorsel i.s.m. VVV-Toerisme Rijkevorsel de Theater
Stap Airshow in. 

Theater Stap brengt een gevarieerd avondprogramma
in open lucht. Vanwege de verschillende disciplines die
afwisselend aan bod komen zou het als "revue"
omschreven kunnen worden. Als dit woord een laag-
drempeligheid inhoudt, geldt het des te meer.
Tegelijkertijd zijn ze ook op zoek naar intimiteit.  
De inhoud en vorm van de avond wordt bepaald door de
kortfilm "sterven en leven van Jan Devroey":
Een zelfgeschreven verhaal, een gevoelig portret van
een man die de grond onder zijn voeten ziet verdwijnen
terwijl hij met zijn hoofd in de wolken vertoeft. Een
Elvisfan met een passie voor het vliegwezen. Een
levensverhaal vol verrassende omwentelingen, een ver-
kwikkend drama. Deze kortfilm is het kloppend hart
van de avond. Gezien het thema raden we af om met
kinderen jonger dan 16 jaar te komen kijken. 

Voor de vertoning van de film wordt het publiek vergast
op poëzie, een sketch, een choreografie, steeds met veel
zelfrelativering, eigen aan de acteurs van Theater Stap.
Een gelegenheidscombo zorgt voor de muzikale noot
met eigenzinnige bewerkingen van Elvis-liedjes.

Binnen geraak je met een boardingpas nadat je de 
douanecontrole bent gepasseerd. Aan de pilotenbar
waan je je even in "Top Gun", kun je nog wat nakaarten
en de laatste doet het licht uit. 
Onze vlucht is beperkt tot 200 personen. Op voorhand
boeken is dus aangeraden!

Boekingsadres: Cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel, tel.: 03/340 00 37
e-mail: cultuurdienst@rijkevorsel.be.

Misschien zijn er de avond zelf nog een paar “last 
minute” plaatsen, maar dit kunnen we niet garanderen.
Iedereen wordt van 20u30 verwacht aan de incheck -
balie waar jullie geserveerde tickets klaar zullen liggen.
De kostprijs bedraagt 5,00 €, cash te betalen bij het
inchecken. Boarding kan tot 21u15.

Vertrekplaats en landingsplaats: 
- Bij goed weer: Grasterrein Chiro Sint-Jozef -

Zuiderdijk!
- Bij wisselvallig weer: Kuiperij GC Sint-Jozef!
De verkeersleiding zal uiteindelijk de exacte locatie
bepalen. Tijdens en na de vlucht is er de mogelijk tot
taxfree shoppen (drank en versnapering), dus enig
cashgeld voorzien is welkom.

Wij wensen jullie alvast een goede vlucht toe!
Het gemeentebestuur Rijkevorsel en 

VVV-Toerisme Rijkevorsel

ERFGOEDDAG

THEATER STAP AIRSHOW

CCUULLTTUUUURR

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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Het thema voor dit jaar is “Opvoeden is meegroeien”. Met dit thema wordt 
aangebracht dat niet enkel kinderen groeien maar dat ook ouders en opvoedings-
verantwoordelijken elke dag meegroeien met hun kinderen. 

Het thema gaat uit van de gedachte dat opvoeden een spontaan proces is (zoals
groeien) maar ook dat opvoeden elke dag nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt. Hiervoor kan er verder gebouwd worden op hetgeen wat men al weet
en doet, maar ook kan er een beroep gedaan worden op de omgeving om van
gedachten te wisselen of op professionele opvoedingsondersteuners.

De Week van de Opvoeding is een initiatief van diverse organisaties. 
EXPOO, het Vlaams Expertisecentrum voor Opvoedingsondersteuning,  neemt
de coördinerende en faciliterende rol op zich.
Expoo heeft in samenwerking met klasse een echte MeeGroeiMeter 
ontwikkeld. Vanaf 28 april kun je als ouder je eigen groeipotentieel testen met
deze MeeGroeiMeter op de website www.weekvande opvoeding.be

De kracht van de Week van de Opvoeding is de inzet van vele organisaties die
dicht bij de burger staan. Zowel gemeenten, lokale actoren die opvoedings -
ondersteuning aanbieden, als verenigingen, tonen elk jaar opnieuw een grote
inzet met een diversiteit aan acties.   

Al deze activiteiten worden gepubliceerd in de kalender op reeds boven genoemde website 
www.weekvandeopvoeding.be

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning organiseren in het kader van de  opvoedings-
week een informatieavond rond het thema :

MOET MIJN KIND ALTIJD LUISTEREN ???

Deze informatieavond is gericht naar ouders, grootouders, jeugdbegelei-
ders,….. kortom deze avond is voor iedereen die met kinderen of jongeren te
maken heeft, thuis of in de vrije tijd.
Onder begeleiding van Maurits Wijsmans gaan we dieper in op vragen over de
aanpak van opvoedings- en/of gedragsproblemen. Een peuter die niet naar bed
wil, conflicten tussen broer en zus, liegen, faalangst,……
In een eerste deel licht hij de opvoeding in zijn vele facetten toe. Tijdens het
tweede gedeelte van de avond kunnen vragen uit het publiek aan bod komen.

Deze gratis informatie-avond gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis op donderdag 19 mei en start om
20.00 uur. Inschrijvingsformulieren voor deze avond zullen nog verspreid worden via de Rijkevorselse scholen,
bibliotheek, gemeentehuis en de kinderclub.
Wens je alvast meer informatie, dan kan je steeds terecht bij Hilde Dictus, coördinator van de kinderclub :
03/340.00.56 of via mail kinderclub@rijkevorsel.be

van 16 tot 23 mei 2011
gaat opnieuw de jaarlijkse

Week van de Opvoeding door
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De paasvakantie is net achter de rug en we
blikken al vooruit naar de grote vakantie.

Tijdens de grote vakantie is de vakantiewerking
anders dan tijdens de korte schoolvakanties.

Vanaf 4 juli tot en met 26 augustus organiseert de

jeugddienst en de kinderclub zeven weken speelplein -

werking Kiekeboe om zo alle kinderen en jongeren een

toffe vakantie te bezorgen. Tijdens de week van 18 tot en met

22 juli zijn de deuren van de Kiekeboe en de kinderclub 

gesloten. Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te

schrijven. Voor de uitstappen (telkens op vrijdag) vragen we wel om op voor-

hand in te schrijven en te betalen. In tegenstelling tot vorige jaren gaan we met de groep kleuters niet

elke vrijdag meer op uitstap. Er zijn voor de kleuters drie uitstappen gepland.

De groep kinderen van de lagere school gaat elke vrijdag in de grote vakantie kunnen genieten van een

supertoffe uitstap.

Op 1 juli en 29- 30-31 augustus staat de kinderclub borg voor een portie spelplezier. Voor deze dagen

dient er ingeschreven te worden voor 23 juni.

Na deze datum van zullen er geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor deze 4 dagen.

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : kleuters, 

kinderen lagere school, tieners en kiekeboe plus (kinderen met

een handicap of leerachterstand).

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het

derde kleuterklasje spelen in de kinderclub, Molenstraat 22. 

Zij kunnen daar naar hartelust spelen en zich uitleven onder

begeleiding van een enthousiaste groep monitoren en 

begeleidsters.



22

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chirolokalen van St.-Jozef. Zij kunnen daar

terecht vanaf 8.00 uur ’s ochtends tot 17.00 uur. Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er aan de 

kinderclub centrum de groep fietsers van de lagere school naar de chirolokalen. De groep fietsers 

wordt steeds begeleid door monitoren en een bezemwagen. 

De chirolokalen hebben een heel groot speelterrein en grenzen aan een prachtig bos. Hier kunnen de

kinderen zich naar hartelust uitleven, kampen bouwen… De monitoren hebben voor de twee leeftijds-

groepen (7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar) weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. 

Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten uitgewerkt die doorgaan op maandag

en dinsdag. Een folder met de geplande activiteiten mogen zij begin juni in de bus verwachten. Meer

informatie kunnen zij ook steeds terug vinden op de website van de jeugd : www.jeugdrijkevorsel.be

De tieners dienen zich op voorhand  in te schrijven voor de activiteiten.

Voor kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leerachterstand) streven we een geïntegreerde

werking na. Op woensdag en donderdag nemen zij onder begeleiding van een monitor deel aan de

activiteiten.

Een dagje kiekeboe kost 5,50 euro. Maakt je kind gebruik van de voor- of naopvang in de kinderclub

(voor 8.00 uur of na 16.30 uur) betaal je hiervoor 0,75 euro per begonnen half uur. Als je wil deel -

nemen aan de speelpleinwerking moet je over een grabbelpas beschikken. Deze kost 2,50 euro en is

geldig tot het einde van het jaar. Je kunt een grabbelpas aankopen bij de sport- of jeugddienst en de

kinderclub.

De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen einde mei via de scholen verdeeld worden. We

hopen dat je er even de tijd voor neemt om deze met zoon - of dochterlief door te nemen. Zo kunnen

jullie samen kiezen en dromen van een knallende vakantie.

De infoavond voor ouders gaat door

op maandag 6 juni om 19.00 uur.

Tijdens die avond zal het programma

van de verschillende groepen worden

toegelicht. Je kunt er al je prangende

vragen stellen. En je kunt vanaf dan

ook inschrijven voor de attractiedag

en daguitstappen.

In het volgende informatieblad mag je

meer informatie verwachten rond de

uitstappen.
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De bomen in de hal van de gemeenteschool droegen dit
jaar al erg vroeg blad. Op veelkleurige papieren blaadjes
stonden honderden goede daden genoteerd die 
kinderen, ouders en leerkrachten van anderen ervaren
hadden. Zij waren het resultaat van een anti-pest -
project waarvoor iedereen zich ten volle had ingezet.
De bedoeling van dit goede daden-project was om
onbaatzuchtig iets goeds te doen voor anderen. Twee
weken lang groeiden deze bomen, de takken bogen zich
onder het gewicht van de blaadjes.
Een onafhankelijke jury stond voor de bijna onmoge -
lijke taak om per klas de twee meest bijzondere goede
daden uit te kiezen. Deze kinderen mochten tijdens de
plechtige prijsuitreiking een oorkonde in ontvangst
nemen. Als blijvende herinnering aan hun bouwende
hand prijken nu vierentwintig handafdrukken op de
gevel van onze school.
Dit project kent geen einde... We blijven samen bouwen
aan een positief klimaat in onze school. We gaan voor
een gevel vol handafdrukken !!

Wat de leerlingen van het 6de leerjaar vinden van ons
goede-daden-project :
Door het goede-daden-project blijven we goede daden
doen. Het project is zeker gelukt, onze school blijft
maar groeien en groeien.
Een voorbeeld van een goede daad : er is een meisje
gevallen, help dan toch een keer en als je vriendelijk
bent, dan lacht ze na een tijdje weer.
Eerst waren de takken heel kaal in de gang, maar dag
na dag werden ze heel kleurrijk en werden het echt
mooie bomen. Het leek hier wel het park van
Rijkevorsel met al die fleurige bomen vol goede daden.
Het anti-pestproject was heel fijn
Zo leerden we allemaal vrienden zijn
We leerden goed zijn voor elkaar
Helpen is toch een mooi gebaar !
We gaven heel veel complimentjes
Aan alle meisjes en ventjes
Er was ook een boom, heel erg kaal,
Maar hij werd gevuld met blaadjes van ons allemaal
De goede daden bleven maar komen
We begonnen er zelfs al van te dromen
Nu is het project wel gedaan
Maar de goede daden blijven bestaan !

Via allerlei kleine initiatieven willen we onze kleuters
ervan bewust maken dat heel wat leeftijdgenootjes
elders maar ook dichtbij het met veel minder moeten
stellen. In deze vastentijd heeft ons Kleine Moleke een
speciale actie gedaan i.f.v. Broederlijk Delen. We wilden
ons vooral richten naar onze nabije samenleving.
Gedurende 2 weken hebben we op maandag, woensdag
en vrijdag aan de poort onze mama’s, papa’s, moekes en

GOEDE DADEN IN DE WEGWIJZER

VASTEN - BROEDERLIJK DELEN
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vakes koffie of thee aangeboden. Er stond een spaarpot
bij waarin men een vrije bijdrage kon steken. Ook in de
klas stond er een spaarpot waarin de kleuters een centje
konden steken dat ze zelf verdiend hadden door thuis
een taakje/klusje te doen. Met het verzamelde geld
willen we een leuk paasgeschenk kopen voor kinderen
uit enkele gezinnen binnen Rijkevorsel die hier enorm
blij mee zullen zijn. We hebben deze gezinnen in
samenspraak met het OCMW gekozen. Op deze manier
willen we ons steentje bijdragen aan Broederlijk Delen.
Wij haalden € 145,35 op. Aan allen die een bijdrage
geleverd hebben: DANKJEWEL!!! 

”Digidak is niet op zoek naar computernerds. Als je met
een pc kunt werken, als je de basiskennis hebt van
Word, e-mail en internet is dat voldoende. Ik ben zelf
ook geen specialist ter zake. Als mijn PC bv. te traag is,
moet ik er ook iemand bijroepen. Hoe beter je de 
verschillende programma’s kent hoe gemakkelijker je
de mensen kan verder helpen. Ik begeleid de vrije
inloop en maak de bezoekers een beetje wegwijs in het
basisgebruik van de PC. Ik spoor ze aan om langs te
komen met hun vragen, zodat ze daarna veel gemakke-
lijker zelf verder aan de slag kunnen, en om de cursus
van digidak te volgen. Een specialist hoef je dus als
begeleider echt niet te zijn” zegt Jos De Schutter

Wat is digidak?
In digidak kun je gratis terecht om gebruik te maken
van de computers en het internet. Een begeleider staat
er altijd klaar om je verder te helpen met al je
computer vragen. Loop zeker eens binnen om kennis te
maken tijdens de vrije inloopmomenten. 
Binnen digidak worden er ook basisinitiaties ingericht
in beperkte groep (max. 5 personen). Nadien kun je zelf
aan de slag of een vervolgcursus volgen bij digidak of
een andere organisatie. De begeleider kan je hier alles
over vertellen.

Vrijwilligers gezocht!
Om de werking van digidak mogelijk te maken zijn we
steeds 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. Je moet hiervoor zeker geen computer -
expert zijn. Met een basiskennis en het nodige geduld
kan je de bezoekers vaak al op de goede weg helpen. We
zoeken begeleiders voor de vrije inloop en lesgevers
voor de initiaties.

Meer info:
Voel je je aangesproken? Wil je graag meer weten? Kom
dan naar de infosessie in het gemeentehuis op maandag
23 mei om 19u30
Locaties: 
- Digidak Centrum

Het Klooster, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 
03/340 00 39
Vrije inloop op donderdag van 09.00 tot 12.00u

- Digidak St. Jozef
Bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef
Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel 
0471/33 97 38
Vrije inloop op maandag van 10.00 tot 12.00u

Contact en info:
Internet: www.digidak.be
e-mail: info@digidak.be
Telefoon: 014/71.11.03.

DIGIDAK

OONNDDEERRWWIIJJSS--SSOOCC..ZZAAKKEENN

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Op 1 mei 2011 vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur is er geen
doorgaand verkeer mogelijk in de Zuiderdijk. In een
gedeelte van de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rommel-
markt opgesteld en bijgevolg wordt de straat volledig
afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Op 4 en 18 mei 2011, telkens in de voormiddag, leggen
alle leerlingen van het 6de leerjaar een fietsexamen af
op de openbare weg. Het betreft een 100-tal leerlingen
van De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool die elk 
afzonderlijk een fietsproef moeten afleggen op de open-
bare weg in Rijkevorsel centrum.
Dit is een test voor de leerlingen van het 6de leerjaar
om hun rijvaardigheid en kennis van het verkeers -
reglement te testen. Zij leggen een bepaald parcours af,
volledig zelfstandig en individueel onder toezicht van
ouders, leerkrachten en politie.
Het af te leggen fietsparcours is permanent beweg -
wijzerd zodat de ouders met hun kinderen vooraf reeds
kunnen oefenen. 
Ook de leerlingen van Het Kompas leggen een examen
af op 24 juni 2011. Dit is een parcours gelegen in de
nabijheid van Sint-Jozef Rijkevorsel.
Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra
voorzichtig te zijn bij het passeren van deze jonge 
fietsers. Kijk uit !!!!!

De leerlingen van de Sint-Luciaschool (5de leerjaar)
gaan in Rijkevorsel centrum op 29 april en op 6 mei
2011 al stappend een examen afleggen. Zij gaan via een
vooraf bepaald parcours hun vaardigheden als voet-
gangers laten controleren door de leerkrachten en de
politie.
Tip voor de passerende automobilisten : KIJK UIT !!!!!! 

Op zondag 8 mei 2011 wordt er een schoolfeest 
georganiseerd in De Wegwijzer. Er zal lichte verkeers -
hinder zijn in de Leopoldstraat en Hoogstraatse -
steenweg in de nabijheid van de school.
Voor de veiligheid van de kinderen gelieve uw snelheid
aan te passen.

Op zaterdag 14 mei 2011 is er een schoolfeest in Het
Kompas te Sint-Jozef Rijkevorsel. De Pastoor Lam -
brechts straat en Venstraat worden volledig verkeersvrij
gemaakt vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur. Gelieve met deze
verkeershinder rekening te houden.

Op zaterdag 21 mei 2011 is er een schoolfeest in
kleuterschool Het Moleke en in de Sint-Luciaschool.
De Banmolenweg wordt afgesloten voor alle verkeer.
Gelieve hiermede rekening te houden.

Op zaterdag 4 juni 2011 van 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt er een duathlonwedstrijd georganiseerd te
Rijkevorsel. Door deze organisatie zal er verkeershinder
ontstaan op het parcours gelegen in de omgeving van
de Helhoek en Helhoekweg. Er is een loop- en fiets -
parcours  voorzien dat omzeggens verkeersvrij wordt
gemaakt om de veiligheid van de talrijke deelnemers te
verzekeren.
Fietsparcours : Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok,
Vaart, Meerblok, Oude Baan, Vaart, Langstraat,
Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Hel hoek weg en
aankomst in Helhoek.
Loopparcours : Kruispad, Prinsenpad, Tulpstraat,
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en Kruispad.  
Op dit parcours is doorgaand verkeer verboden op 4
juni 2011 na 18.00 uur. Tevens geldt er een parkeer -
verbod op het gehele parcours.
Volg de omleidingen, respecteer de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers en de bevelen van de Lokale
Politie. 
Nieuw in 2011 : In sportcentrum De Valk is er op 4
juni 2011 de organisatie van Spel Zonder Grenzen.
Gelet op de volkstoeloop zal het éénrichtingsverkeer in
de Kruispad tijdelijk omgekeerd worden. De bezoekers
van de Valk kunnen na afloop van het evenement via
Kruispad, Smeel en eventueel Oostmalsesteenweg
rijrichting Rijkevorsel centrum rijden ZONDER op
het parcours van de duathlon  te komen. 
Politie en signaalgevers zullen ter plaatse zijn.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

ROMMELMARKT SINT-JOZEF

FIETSEXAMENS

NIEUW : VOETGANGERSEXAMEN

SCHOOLFEESTEN

DUATHLON

PPOOLLIITTIIEE
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De palliatieve thuiszorgorganisatie Ispahan vzw biedt
ondersteuning aan ongeneeslijk zieken in hun laatste
levensfase en aan hun familie.
Vooral in de thuissituatie kan de zorg voor een 
palliatieve patiënt zwaar om dragen zijn. Vaak onder -
vindt de zieke en/of zijn omgeving nood aan onder -
steuning. Vrijwilligers kunnen hierbij helpen. Zij
nemen geen taken over van professionele hulpverleners
en treden niet in de plaats van mantelzorgers. Ze
bieden aanvullende hulp. Concreet betekent dit dat zij
de patiënt en de familieleden ondersteunen op 
praktisch, psychosociaal en/of emotioneel vlak. De
invulling van de taken varieert naargelang de situatie,
afhankelijk van de hulpvraag van de patiënt en binnen
de mogelijkheden van de vrijwilliger. Enkele voor-
beelden : een luisterend oor bieden, rustig aanwezig
zijn, kleine praktische hulp bieden,...
Om palliatieve patiënten te begeleiden is enige levens -
ervaring vereist. Verder zijn emotionele stabiliteit, 
discretie, motivatie en enthousiasme noodzakelijk. Ook
dienen kandidaat-vrijwilligers in het arrondissement
Turnhout te wonen en bereid te zijn tot het volgen van
een basisopleiding.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met :
Ispahan vzw, t.a.v. Christa Vandenberk
Stationstraat 60-62, 2300 Turnhout
tel. 014/42.66.02, christa.vandenberk@ispahan.be

Pasar Rijkevorsel richt een fietstocht in op zondag 1
mei 2011 met vertrek aan de kerk van Rijkevorsel om
14.00 uur. De tocht is ongeveer 38 km lang en gaat
vooral over rustige wegen en langs de knooppunten.
Ook wordt er onder begeleiding gefietst aan een rustig
tempo.
Meer inlichtingen : 
Leon Dalemans op tel. 014/63.33.81.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 MEI 2011
- 20.00 UUR

ISPAHAN VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS

FIETSTOCHT - 1 MEI 2011

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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 3 MEI 2011
FRUITVLAAI EN KOFFIE 

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

2,50 EURO

I S PA H A N V Z W
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Mechelen, 17 maart 2011 - Volgend schooljaar komen
opnieuw 200 buitenlandse studenten via AFS op
uitwisseling naar Vlaanderen. Een vijftiental van hen
zal in de Kempen terecht komen. Daarvoor is AFS op
zoek naar gastgezinnen.
De studenten komen deze zomer naar Vlaanderen en
gaan hier een jaar naar school. Gastgezinnen ver-
snellen de integratie van de buitenlandse studenten
waardoor ze de Belgische cultuur in al haar aspecten
kunnen leren kennen. AFS-gastgezinnen halen een
stukje van de wereld in huis en maken kennis met een
andere cultuur. Zowel voor de jongere als voor het gast-
gezin kan het een mooie interculturele ontdekkings -
tocht worden.
De samenstelling van de AFS-gastgezinnen varieert van
jonge samenwonenden tot iets oudere mensen van wie
de kinderen al het huis uit zijn. Ook alleenstaanden
kunnen perfect gastouder worden. AFS gaat op zoek
naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin
past. De vriendschappen die tijdens de uitwisseling
ontstaan, zijn hecht en voor het leven.

Geïnteresseerde gastgezinnen kunnen zich aanmelden
op www.afsvlaanderen.be of op 015/79.50.10.
Voor meer informatie : Koen Baetens, AFS Vlaanderen,
tel. 015/79.50.13.

Kempens Woonplatform, een project vanuit IOK met
steun van de Vlaamse Overheid, assisteert 25 Kempense
gemeenten bij het uitbouwen van hun lokaal woon-
beleid. Het project steunt op verschillende pijlers en 1
hiervan is het informeren van inwoners rond wonen.
Het is in dit licht dat op 13 april www.kempenswoon-
platform.be werd gelanceerd, een portaalsite rond
wonen.

Ga je bouwen of verbouwen, een woning kopen,
verkopen, huren of verhuren ? Ben je op zoek naar
informatie over sociale huisvestingsmaatschappijen,
betaalbare kavels of sociale leningen ? Wil je meer
informatie over de premies en tegemoetkomingen
waarop je aanspraak kan maken of wil je gewoon wat
meer informatie over de dienst ruimtelijke ordening in
je gemeente ? Je vindt al deze informatie op 
www.kempenswoonplatform.be.
De aangeboden informatie is toegespitst op de Kempen.
De website brengt actueel woonnieuws en bevat veel
informatie over duurzaam wonen, meegroeiwonen,
premies en tegemoetkomingen, sociale en betaalbare
huisvesting en woongerelateerde regelgeving.
Naast deze algemene wooninformatie is er ook een
gemeentespecifiek gedeelte. Hier vind je per gemeente
een overzicht van alle actoren die er actief zijn op het
vlak van wonen. Zo kan je nagaan waar je terecht kan
met welke woonvraag. Dit gemeentespecifiek deel kan
ook voor ambtenaren een heel bruikbaar instrument
zijn met het oog op een gerichte doorverwijzing van
burgers naar de juiste instelling. De woonmarkt is vrij
complex en met deze site tracht het Kempens
Woonplatform te voorkomen dat burgers door het
woonbos de bomen niet meer zien.

Meer info : Steven Vleugels, tel. 014/56.32.38
steven.vleugels@iok.be, www.kempenswoonplatform.be
IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, www.iok.be

Het Ouderenteam van het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Kempen richt zich naar mensen
vanaf 60 jaar binnen het arrondissement Turnhout die
psychische problemen ondervinden. Ervaar je bv.
depressieve klachten (lusteloos, slaapmoeilijkheden,
interesseverlies,...), angstklachten (bv. rond dood, een-
zaamheid, toekomst,...), moeilijkheden met verlies -
ervaringen (van partner, lichaam, werk, woonst,...),
enzovoort, aarzel dan niet om contact op te nemen met
onze dienst. Via gesprekken zoeken we samen naar wat

AFS ZOEKT 15 GASTGEZINNEN
IN DE KEMPEN

KEMPENSWOONPLATFORM.BE, 
VOOR ALLES WAT JE WIL WETEN 
OVER WONEN IN DE KEMPEN

CENTRUM GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG KEMPEN
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jou kan helpen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met
of door verwijzing van je huisarts of familie.

Onze gegevens : CGG Kempen, Ouderenteam
Technische Schoolstraat 66, 2440 Geel
Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout
Tel. 014/58.75.81, www.cggkempen.be

Op woensdag 29 juni gaat de vierde editie van het
seniorenfestival ’Plustival’ door op recreatiedomein
Keiheuvel in Balen. De organisatoren hebben enkele
klinkende namen kunnen strikken zoals Willy
Sommers, Ivo Pauwels alias Nonkel Jef & Diane More,
Will Ferdy, Amaryllis Temmerman, Freddy Birset, Yves
Segers en de Bonanzas. De spetterende optredens 
worden verspreid over twee thematenten : dit geslaagd
concept uit de vorige edities wordt behouden omdat
men zo optimaal kan beantwoorden aan het brede
interesseveld van de (jong)senior.

Troefkaart : bewust kleinschalig
De troefkaart van dit seniorenfestival blijft het opzet om
hier geen ’mega-event’ van te maken, maar het bewust
sympathiek en kleinschalig te houden in het uniek
natuurlijk en rustgevend kader van Recreatiedomein
Keiheuvel temidden van bossen en duinen : een succes-
formule die ook al jaren werkt voor het kinderfestival
’Bengelpop’.

Twee thematenten
Tijdens Plustival zullen de (jong)senioren terecht 
kunnen in twee thematenten. Zo vindt elke
(jong)senior zijn/haar gading en kan hij/zij zich 
vermaken met optredens die aansluiten bij zijn/haar
smaak en interesses.

1. Showtent
In de showtent begeleidt de Golden Bis Band spet-
terende live optredens van Willy Sommers, Freddy
Birset, Yves Segers en Amaryllis Temmerman. Dit
belooft amusement van de bovenste plank te 
worden. De eerste show van 1,5 uur start om 10.30
uur, de tweede (identieke show) om 13.30 uur. De
senioren moeten vooraf een keuze maken, naar -
gelang van de beschikbaarheid van de plaatsen.

2. Clubtent en humortent worden in één tent geves-
tigd
In de clubtent is dan weer plaats voor akoestische
optredens van artiesten uit de kleinkunst- en
cabaretwereld met Will Ferdy en de Bonanzas die
muziek brengen uit de jaren 60. Voor humor is het
lachen, gieren, bulderen met buikspreker Bart
Boullaert, Kris & Kris, Ivo Pauwels (alias Nonkel
Jef) en Diane More.

De optredens in de humor- en clubtent wisselen mekaar
af tussen 10.30 uur en 17.00 uur. In de tenten is er 
speciaal ruimte vrijgehouden voor rolstoelgebruikers.

Openluchtterras
Net zoals de vorige editie wordt er weer een gezellig
openluchtterras gecreëerd waar Marc Stans op zijn key-
board voor de muzikale noot zal zorgen.

Randanimatie
Ook de nieuwsgierige en meer actieve (jong)senior zal
er zijn gading vinden in het aanbod van informatie -
standen, oude ambachten en kunstenaarsmarkt, bio-
marktje, demonstratie schapendrijven, muziek en
straatanimatie.

Ticketverkoop start op dinsdag 15 maart
De ticketverkoop start op dinsdag 15 maart. Een 50-tal
gemeentebesturen, seniorenraden en -verenigingen uit
de wijde regio hebben hun medewerking al toegezegd
om mee promotie te voeren voor dit sympathiek 
festival. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop, te
verkrijgen aan Recreatiedomein Keiheuvel te Balen en
aan de receptie in het gemeentehuis.  Aan de kassa
kosten de tickets 15 euro.

Info : 
Recreatiedomein Keiheuvel
17de Esc. Lichtvliegwezenlaan 14, Balen
Tel. 014/81.03.01
e-mail: info@keiheuvel.be, www.keiheuvel.be.

PLUSTIVAL - SENIORENFESTIVAL
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Sint Jozef Rijkevorsel

CEMENTZAKKEN-
WANDELINGEN
ZONDAG 22 MEI 2011

BEWEGWIJZERDE WANDELINGEN

Gemeenschapscentrum Kerkdreef 61 - St.Jozef Rijkevorsel

Vertrek tussen 8.00 uur en 15.00 uur
Afstanden 4 km, 7 km, 14 km en 21 km

Deelnameprijs 1 euro
Wandeling is opgenomen in het Falos wandelcriterium

met nr. A30

Inlichtingen : Jos Fransen 0472/02.13.12

ZONDAG 29 MEI 2011

VERENIGINGENHAPPENING
’CEMENTZAKKEN IN BEWEGING’

Fietszoektocht doorheen Sint Jozef Rijkevorsel
met doe- en denkspelen

Inschrijving van 13u tot 15u

Vertrek aan zaal Alma, Stevennekens 218

Deelnameprijs 3 euro, consumptie inbegrepen

Meer informatie : Eddy Wijnants,
Elzenweg 4, Sint Jozef Rijkevorsel, 03/311.55.35

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 31 MEI 2011
INSTAP : 6 JUNI 2011 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 6 juni
2011) uit voor een gezamenlijk infomoment gevolgd door
een rondleiding en speelmoment in de klas.
We starten samen om 9.00 uur in de Banmolenweg 9
te Rijkevorsel (centrum ’Het Moleke’ + wijkschool 
’Het Kleine Moleke’) en ronden af om 11.00 uur.
Inschrijven voor woensdag 25 mei 2011 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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FC De Kliefhamers organiseren

10de Recreatieve Duatlon
én

6de Recreatieve KINDERduatlon
te Rijkevorsel

ZATERDAG 4 JUNI 2011

Start en aankomst aan het Voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw 
(Kruispad-Helhoekweg). Meer info : www.duathlon.be 

10DE RECREATIEVE DUATHLON
Enkel / Duo

ca. 4 km lopen - ca 20 km fietsen - ca 2 km lopen
Aanvang wedstrijd : 18.30 uur

VERBETERD LOOPPARCOURS !

Opmerking : minimum leeftijd bedraagt 16 jaar, 
jongere deel nemers betreden de wedstrijd op eigen risico én
met schriftelijke goedkeuring van de ouders.

6DE RECREATIEVE 
KINDERDUATHLON

deelname aan kinderduathlon is GRATIS
Aanvang wedstrijd : 14.00 uur - Per leeftijdscategorie 

HELM VERPLICHT !!

Voor kinderen geboren in 2004 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2003 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2002 : 
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2001 :
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2000-1999 : 
600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 1998-1997-1996 :
900 meter lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.
vanaf de leeftijd van 16 kan er aan de hoofdwedstrijd voor 
volwassenen deelgenomen worden.

Info: www.duatlon.be
Verdere info te bekomen bij:
Tinneke Verboven 03/314.14.78 – na kantooruren
Dirk Schelles 0479/23.21.73 – na kantooruren
Peter De Beck 03/314.90.97 – na kantooruren
of via info@duatlon.be
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WWAAAARR  &&  WWAANNNNEEEERR

M E I

1 mei                     •   Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool, Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                   inkom gratis.
                              •   VVV-Toerisme Rijkevorsel / Gemeentebestuur : Opening Toeristisch Seizoen - Erfgoeddag.
                                   Meer info : rubriek Cultuur.
                              •   Pasar Rijkevorsel : Fietstocht van 38 km over rustige wegen en langs de knooppunten.
                                   Vertrek : kerk Rijkevorsel centrum, 14.00 uur. Meer info : 014/63.33.81.
                              •   De Singer vzw : Jazzconcert van de groep CODEBOOK van de Amerikaanse altsaxofonist
                                   Rudresh Mahanthapp (Altsaxofonist of the year 2009 en 2010 in de VS).
                                   De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

5 mei                     •  De Singer vzw : Try-outconcert van Zita Swoon Group ’Wait for me’. De Singer, Bavelstraat 35
                                   om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

6 mei                     •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
                                   gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •   De Brug : Brugquiz 2011, feestzaal Den Bakker, 20.00 uur. 
                                   Inschrijven en info op het brugsecretariaat 03/314.33.10, debrug.rijkevorsel@telenet.be.
                              •   De Singer vzw : Tweede kleinkunstavond met de Rijkevorselse Patrick Van Dooren.
                                   De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

12 mei                   •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Bespreken beelden ’Bonte Klepper’ samen met de leden van
                                   Natuurpunt, 20.00 uur, iedereen welkom.  
                              •   De Singer vzw : Stand-up comedian Nigel Williams brengt ’Working Class Hero’.
                                   De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be

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

20 mei                   •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
                                   iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                              •   De Singer vzw : Concert van de aanstekelijke ska-punkersgroep Smooth Lee.
                                   De Singer, Bavelstraat 35 om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

21 mei                   •   Het Moleke : Schoolfeest ’Broadway Musical’, 13.30 uur.

22 mei                   •   KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Cementzakkenwandelingen, vertrek tussen 8.00 uur en 15.00 uur
                                   aan Gemeenschapscentrum. Afstanden 4 km, 7 km, 14 km en 21 km. Deelnameprijs 1 euro.
                                   Inlichtingen : 0472/02.13.12.

23 mei                   •   Infosessie Digidak : Meer info : rubriek Sociale Zaken.  

24 mei                   •   Bibliotheek : Weken van het Reisboek, lezing van Johan Lambrechts.
                                   Meer info : rubriek Bibliotheek.

26 mei                   •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Bespreken en jureren van het thema ’Vergane glorie’,
                                   iedereen welkom.

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

29 mei                   •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                              •   Verenigingenhappening ’Cementzakken in beweging’ : Fietszoektocht, inschrijving van
                                   13.00 uur tot 15.00 uur, vertrek aan zaal Alma, deelnameprijs 3 euro consumptie inbegrepen.
                                   Meer info : 03/311.55.35.

31 mei                   •   Bibliotheek : Workshop ’Bollywood’. Meer info : rubriek Bibliotheek.

Aankondigingen van activiteiten JUNI 2011 moet je uiterlijk op 6 MEI 2011 
binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
Deze INFO en ook vorige edities te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 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                    0479/75.18.88
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


