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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 maart 2011 goed.

Goedkeuring wordt verleend aan het definitief woon-
beleidsplan.

In het kader van de hulpverleningszone Taxandria
hecht de gemeenteraad haar goedkeuring aan de
inhoud van de kandidatuur 2011 als operationele 
prezone en aan het feit dat de stad Turnhout in deze
operationele prezone zal optreden als beherende
gemeente.
De raad bevestigt te willen meewerken aan de realisatie
van de vooropgestelde doelstellingen, zoals opgenomen
in de overeenkomst tussen de Minister van Binnen -
landse Zaken en de operationele prezone.

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

We hebben al een flinke portie zon gehad in mei en hopelijk krijgen we in de zomer ook zoveel warmte en zonne-
stralen maar een regenbui kunnen we nu wel verdragen want het is overal kurkdroog. Er zijn al enkele dorpen
geteisterd door bos- en heibranden en ik zou iedereen aanraden zeer voorzichtig te zijn met vuur. Een brand is niet
altijd het gevolg van een menselijke fout. Het kan ook een samenloop van ongekende factoren zijn. Zo hebben we
pas nog langs de vaart bij de firma Plastirec een ontploffing gehad met brand als gevolg waar drie zwaargewonden
te betreuren vielen. Hier trof niemand schuld en wij wensen de jongens een spoedig herstel en veel sterkte voor de
getroffen families en voor de bedrijfsleiders. Ik wil hier onze brandweer feliciteren die zeer rap ter plaatse was en
erger heeft kunnen voorkomen door hun snelle en adekwate hulp.  

De werken aan de fietspaden op de Merksplassesteenweg gaan goed vooruit en momenteel wordt het kruispunt met
de Beersebaan aangepakt. Spijtig genoeg kan de aannemer de twee kruispunten Beersebaan en Stevennekens niet
samen realiseren wegens personeelsgebrek.

Ook in Achtel zijn er al infrastructuurwerken gerealiseerd. De noordelijke toegangsweg naar Achtel is al 
gebetonneerd vanaf de telefooncentrale tot aan de eerste bewoning en vandaag, 16 mei, starten de graafwerken aan
de zuidelijke toegangsweg vanaf de bocht tot aan Gammel.

Na Achtel is het de beurt aan de dorpskern van Sint-Jozef. Het centrum zal met de geplande werken een nieuwe look
krijgen zodat Sint-Jozef een aangename ontmoetingsplaats zal worden voor inwoners en toeristen. Deze werken zijn
voorzien voor na het bouwverlof.

Ik wens iedereen nog mooie lentedagen en tot in de zomer.

                                                                                                    Uw Burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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De grond gelegen te Rijkevorsel in de verkaveling
“Jochems”, met een gezamenlijke oppervlakte van
1.213 m² wordt kosteloos aanvaard door de gemeente
voor openbaar nut om opgenomen te worden in de
openbare wegenis en groenzones van de gemeente. 
Ook de grond gelegen in de verkaveling “Gabriëls” met
een oppervlakte van 42m² wordt kosteloos aanvaard
door de gemeente voor openbaar nut.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
‘Heraanleg stoepen/inritten Dellenweg’’. De last -
voorwaarden, raming en gunningswijze worden vast-
gesteld.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van
de algemene vergadering van IOK,IOK Afvalbeheer en
IKA en duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers aan
als volgt: 

IOK                        volmachtdrager     Karl Geens
                              plaatsvervanger     Dorien Cuylaerts
IOK Afvalbeheer    volmachtdrager     Dorien Cuylaerts
                              plaatsvervanger     Karl Geens
IKA                        volmachtdrager     Jos Boeckx
                              plaatsvervanger     Karl Geens

Op verzoek van de CD&V-fractie werden volgende 6
punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeente -
raad :
• Bijen zijn cruciaal in het bestuiven van planten

De gemeenteraad beslist dat een reglement zal
worden uitgewerkt in verband met subsidies voor de
bijenproblematiek.

• Wordt de Poelberg een imkerweide?
Er wordt kennis genomen van: 
- het standpunt van het college betreffende het al

dan niet opmaken van een RUP voor de Poelberg;
- de stand van zaken inzake het OVAM dossier;
- de stand van zaken over de nog uit te voeren

overeenkomsten met Fluxys;
- het standpunt van het college om van deze site

een bloemenweide te maken;
- de stand van zaken over de samenwerkings -

overeenkomst;
- het standpunt van het college inzake de toe -

komstige ontwikkelingen op de site Poelberg.
• Grondfonds IOK sociale verkaveling 730.000 euro

Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel
om het college te verzoeken acties te ondernemen
om het grondfonds/trekkingsrechten IOK zo vlug
mogelijk een bestemming te geven met het oog op
het aanbieden van marktprijsgecorrigeerde bouw -
kavels.

• Sociaal gettho “new merret” in de maak door het
college?
Er wordt kennis genomen van de toelichting die het
college verschaft bij : 
- de stand van zaken over de ontwikkelingen van

het woonuitbreidingsgebied Molenakkers;
- de stand van zaken over de toekenningen aan

Rijkevorsel van sociale koopwoningen;
- de wijze waarop de gemeenteraad bij deze ont -

wikkelingen betrokken zal worden.
• De put in de Zwartbossen

Er wordt kennis genomen van de maatregelen die
het college heeft gemaakt en nog zal nemen 
betreffende de put in de Zwartbossen.

• CD&V Rijkevorsel tegen de bonussencultuur
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om het
college een brief te laten schrijven aan Dexia met de
vraag om geen bonussen uit te keren over het jaar
2010.
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om
een oproep te richten aan Vlaams Minister-president
Peeters om dringend iemand af te vaardigen in de
Raad Van Bestuur van Dexia.
Goedkeuring wordt gehecht aan de oproep aan onze
gemeentelijke financieel beheerder om tijdens de
gemeenteraad van juni 2011 uitvoerig te berichten
over de toestand van Dexia en de mogelijke gevaren
voor de gemeente.

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 
volgende data :
Administratie               donderdag 2 juni
                                     vrijdag 3 juni
                                     maandag 13 juni
Bibliotheek                  donderdag 2 juni
                                     maandag 13 juni
Kinderclub                   donderdag 2 juni
                                     vrijdag 3 juni
                                     maandag 13 juni
Gemeentemagazijn      donderdag 2 juni
                                     vrijdag 3 juni
                                     maandag 13 juni
Containerpark              donderdag 2 juni
                                     vrijdag 3 juni
                                     maandag 13 juni
Het recyclagepark is geopend op zaterdag 4 juni.

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN



De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 27 juni 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.

De dienst burgerzaken biedt een heel uitgebreid
gamma aan van producten die te maken hebben met
het bevolkingsregister (allerlei attesten en bewijzen)
en de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden).
Daarnaast bieden zij ook producten aan voor
vreemdelingen en zorgen zij voor het strafregister.
Een aantal van al deze diensten zijn echter betalend,
waaronder de aanvraag van een elektronische 
identiteitskaart, een Kids-ID, een reispas, een rijbewijs,
een huwelijksboekje ingeval men huwt in onze
gemeente, e.d. Graag zouden wij dan ook willen 
vragen in de mate van het mogelijke deze betaling uit
te voeren met bancontact en niet met cash geld.

Op 21 en 28 juni 2011 zal de gemeente opnieuw een
inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de
inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid 
geboden om op deze dagen, tegen vergoeding, land-
bouwfolie aan te leveren op het containerpark onder de
volgende voorwaarden :
- de folies worden afzonderlijk aangeboden in 2

ondersoorten :
- op dinsdag 21 juni : kuilfolie en zakgoed (dikke

folie)
- op dinsdag 28 juni : wikkelfolie (stretchfolie)

- de folie wordt op het containerpark aangeleverd
(enkel op deze data) tijdens de openingsuren. 
Let op ! Het containerpark is enkel toegankelijk via
een toegangskaart. Er dient rekening gehouden met
volgende beperkingen wat betreft de aanlevering :
maximum lengte van de voertuigen die aanleveren
is 9,5 meter, d.i. een voertuig inclusief aanhang -
wagen. Buiten dit formaat kun je niet gewogen 
worden en bijgevolg wordt de toegang tot het 
containerpark ontzegd.

- volgende materialen zijn niet toegelaten : netten,
zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouw-
folie en geperforeerde folie, nopjesfolie, koorden en
touwen, oogstresten, zand

- de folies dienen bezemschoon te zijn
- de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa

50 kg, maar minder mag ook)
- de folie mag niet eindeloos lang zijn.

Kostprijs :
Volgende tarieven zijn van toepassing :
- kuilfolie en zakgoed (dikke folie) : 55 euro/ton
- wikkelfolie (stretchfolie) : 55 euro/ton
De folie wordt gewogen via de weegbruggen en de kost-
prijs wordt onmiddellijk betaald met de oplaadbare 
toegangskaart.
Kuilfolie & zakgoed = landbouwfolie dikker dan 
0,10 mm :
- kuilfolie
- kunstmestzakken
- veevoederzakken
- kalvermelkzakken
Wikkelfolie :
- landbouwfolie dunner dan 20 micron
- wikkel- of stretchfolie van gras- of hooibalen
Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen
maken, moet men vooraf inschrijven. Dit kan via de
milieudienst, tel. 03/340.00.23, fax 03/340.00.70, e-
mail: nancy.gabriels@rijkevorsel.be. Inschrijven ten
laatste op 14 juni 2011.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

INZAMELING LANDBOUWFOLIE

BURGERZAKEN : 
BETAAL MET BANCONTACT
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De zomer staat voor de deur en als het weer wat mee
wil, breng je de volgende maanden weer heel wat tijd
door in je tuin. Wist je dat je alle tuin- en keukenresten
kunt omtoveren in kostbare grondstof ? Dit dankzij de
magie van de natuur die van onze resten duurzame
compost maakt. Of gewoon door zelf een creatieve
bestemming voor de tuinresten te bedenken en zo de
kringloop in de tuin te sluiten.
Een kringlooptuin is een tuin boordevol leven waar de
lucht zich vult met gezoem van insecten die zich
nestelden in het verdorde hout dat je in de tuin liet
overwinteren. Wist je dat er wel meer dan 600 soorten
solitaire bijen en wespen in ons land leven ? Ze vormen
een belangrijke schakel in de biodiversiteit. Ze leveren
nuttig werk door voor de bestuiving en voor bestrijding
van schadelijke insecten te zorgen. En ze steken niet.
Ontelbare wriemelende beestjes zetten in het compost-
vat de tuin- en keukenresten om in humusrijke com-
post. Compost die de haagplanten beter doet wortelen
en ze kracht geeft om elk jaar opnieuw jonge scheuten
en frisgroene blaadjes te vormen.
Of bodemdiertjes die grassnippers ter plaatse verteren...
Een heuse vitaminekuur voor je gazon. Ook kippen 
lusten wel een overschotje uit de keuken of verslinden
met smaak de slak die het op de jonge groenten 
gemunt heeft.

Tijdens Juni Compostmaand verschijnen overal in
Vlaanderen compostmeesters op markten, infostands,
in open tuinen en demoplaatsen. Zij geven kringloop-
tips voor een tuin met minder resten en werk. Boven -
dien maak je kans op mooie prijzen !
Meer informatie : www.junicompostmaand.be.

Ook onze eigen compostmeesters van Rijkevorsel doen
mee aan Juni Compostmaand. Zij zetten op 18 juni
2011 van 9.00 uur tot 12.00 uur de deuren van hun
eigen demonstratieplaats ver open. Je kunt dan bij hen
terecht met al je vragen over het thuiscomposteren.
Kom ook eens een kijkje nemen naar de verschillende
composteertechnieken (compostvat, compostbak,...),
de takkenwal, de snipperwand en zeker niet te missen is
de bio-ecologische chalet.

Win een ligbed tijdens Juni Compostmaand !
Bezoek je een activiteit tijdens ’Juni Compostmaand’
dan kun je ter plaatse deelnemen aan de kringloop -
wedstrijd.
Er zijn 26 FSC-ligbedden, elk ter waarde van 139 euro
te winnen in Vlaanderen ! Ook tijdens de activiteit in
Rijkevorsel op 18 juni 2011 kun je deelnemen aan deze
wedstrijd.
Voor alle activiteiten kijk op www.junicompostmaand
.be.

MEER GENIETEN IN UW PRACHTIGE TUIN ! 
ZET DE KRINGLOOP AAN HET WERK !

OPENDEURDAG COMPOSTMEESTERS
18 JUNI 2011

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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30% van alle mensen krijgt ooit te maken met kanker.
Eén vierde daarvan wordt behandeld met een genees -
middel op basis van taxus. Dus 7,5% van de bevolking
krijgt ook een behandeling met taxus. 
In het snoeisel van de taxushaag zit een stof die 
ver werkt wordt in geneesmiddelen tegen kanker : 
baccatine. Voor 1 kilo baccatine heb je maar liefst 12
ton taxussnoeisel nodig. Laat ons samen de strijd aan-
binden tegen kanker en deze hoop bijeensnoeien.
Breng tussen 15 juni en 31 juli je taxussnoeisel gratis
naar het containerpark.

Hoe snoeien ?
Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voor-
waarden :
- Zuiver : Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het

rendement. Gebruik daarom een zeil of doek om het
snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk
product aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd
met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.

- Droog : Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei je
taxus haag dus alleen bij droog weer.

- Jong : Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30
cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof
baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het 
verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.

- Vers : Het snoeigroen moet zo snel mogelijk
gedroogd worden, anders wordt het waardeloos.
Breng je taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar
het containerpark. Zorg er voor dat het snoeisel niet
verhit.

NOTA : De parkwachter controleert de zuiverheid en
versheid van het materiaal. Indien het materiaal niet
geschikt is, wordt dit aanvaard als tuinafval (tegen
betaling).

Het Rijkevorselse natuurge-
bied De Bonte Klepper viert
weldra haar 20-jarig
bestaan. 
Om dit te vieren orga -
niseren Natuurpunt Voor -
kempen, ANB, Natuurpunt
Markvallei, VVV Rijkevorsel,
Heem kundige Kring Rijke -
vorsel, Fotoclub Rijke vorsel
ism Gemeente Rijkevorsel
een groots evenement.

De Bonte Klepper is een gebied dat gelegen is naast het
Natuurgebied De Volharding in de Nijverheidsweg
langs de vaart. In het gebied is er heel wat bijzondere
flora en fauna die tijdens het evenement ook in de 
kijker zal geplaatst worden. Het is geleden van 1996 dat
het gebied nog werd opengesteld voor het grote 
publiek.

Daarnaast zal er op het domein heel wat animatie
plaatsvinden en kun je er bij een ambachtelijk ijsje en
een streekbier kennismaken met Pol Goossen, de 
bekende acteur die Frank speelt in Thuis. 

Hieronder vind je een overzicht van de diverse
activiteiten:
- geleide wandelingen, oa met Pol Goossen, starten

om 13.30u en de laatste is om 16u
- verhalen uit de steenbakkerij (door VVV Rijkevorsel)
- historische voorstelling van landmeting 
- tentoonstelling van inheemse vissen in grote

aquariums
- tentoonstelling over de historiek van de oude steen-

bakkerijen (ism Heemkundige Kring)
- informatiestand duurzaamheid, incl. advies premies

bouwen en wonen
- info- en verkoopstand Oxfam Wereldwinkel Rijke -

vorsel
- drankenstand met ambachtelijk ijs
- demonstratie van schapenscheren
- diapresentatie van fauna en flora door Fotokring

Rijkevorsel

Officiële opening op zondag 26 juni om 13u door de
diverse organisatoren. Gezien de beperkte parkeer -
gelegenheid worden duurzame verplaatsingen per fiets
en te voet ten volle aangemoedigd.

BRENG TUSSEN 15 JUNI EN 31 JULI 
JE TAXUSSNOEISEL GRATIS NAAR 
HET CONTAINERPARK EN VERGROOT
DE HOOP !

DE BONTE KLEPPER BESTAAT 20 JAAR :
FEEST MEE OP ZONDAG 26 JUNI !

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Trage Wegen vzw begeleidt reeds enkele maanden onze
gemeente bij het inventariseren van de trage wegen.
Deze organisatie bouwde de afgelopen jaren reeds over
heel Vlaanderen succesvol trage wegenprojecten uit. 
Bij dit trage wegenproject is het de bedoeling te onder-
zoeken waar er nog oude buurtwegen zijn die mogelijks
in de toekomst opnieuw in gebruik gesteld kunnen
worden. Bijvoorbeeld als veilige doorsteken voor 
fietsende schoolkinderen, het aanmoedigen van bood-
schappen doen per fiets en als nieuwe recre-
atiemogelijkheden in het groen.

Inventarisatie ism vrijwillige inwoners
Trage Wegen vzw maakte aan de hand van historisch en
recenter kaartmateriaal een inventarisatie op. 
Vrij willige inwoners en leden van VVV Rijkevorsel en
Natuurpunt Markvallei engageerden zich om deze the-
oretische inventarisatie ook van nabij te bekijken en de
staat van de trage wegen te onderzoeken.

Grote inwonersvergadering op 16 juni: 
u bent uitgenodigd!
Op donderdag 16 juni 2011 wordt er een  vergadering
georganiseerd waar alle inwoners op uitgenodigd zijn.
Trage Wegen vzw zal dan de resul taten van de inven-
tarisatie presenteren waarin ook de bevindingen van de
vrijwillige inwoners zijn opgenomen.
Je kunt op deze avond al je vragen stellen rond trage
wegen. Dit wordt zelfs aangemoedigd. Het is immers de
bedoeling dat het project mee wordt ingevuld dankzij
de bijdrage van inwoners. Alle informatie zal mee in de
inventarisatie worden opgenomen. 

Je bent van harte welkom in het Gemeenschaps -
centrum te Sint-Jozef om 20u. 

Meer info over trage wegen? Surf dan even naar de web-
site van Trage Wegen vzw : www.tragewegen.be Een
specifieke vraag? Neem dan contact op met de duur -
zaam heidsambtenaar van onze gemeente via
03/340.00.00 of via jasmine.jacobs@ rijkevorsel.be .

Op 17 juni 2011 kun je opnieuw herbruikbaar textiel
meegeven met de huis-aan-huisinzameling (zie ophaal-
kalender).

Een week voor de inzameling ontvang je in de bus een
oranje zak met de sorteerregels en de precieze datum
van de textielinzameling. Het herbruikbare textiel kun
je in deze zak aanbieden. Is één zak niet voldoende, dan
zijn extra (gewone) zakken ook toegelaten. Op de dag
van de ophaling plaats je de zak(ken) aan de straatkant,
zodat de Kringwinkel deze probleemloos kan mee -
nemen. Opgelet, de inzameling start vanaf 7.00 uur.
Wie de zak(ken) later buiten zet, loopt het risico de
inzameling te missen.

Wat mag je aanbieden :
Kledij, woningtextiel (tafellinnen, gordijnen,...), 
bedden- en linnengoed (dekens, lakens,...), schoenen,
lederwaren (jassen, tassen, riemen,...). Het textiel moet
proper en verzorgd zijn. De kledij moet opnieuw draag-
baar zijn.

Wat gebeurt er met het ingezamelde textiel :
Het textiel wordt uitgesorteerd. Besmeurde en defecte
kledij wordt eruit gehaald. Het herbruikbare textiel
wordt opnieuw aangeboden in de regionale kring-
winkels.

INWONERSVERGADERING BUURTWEGEN

INZAMELING TEXTIEL HUIS-AAN-HUIS !

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

0473 49 01 09



Na de dorpskernvernieuwing in het centrum, wordt nu
ook in Achtel de omgeving van de kapelberg opnieuw
aangelegd. Het is niet meer dan logisch dat nu ook de
dorpskern van Sint-Jozef een nieuw aanzien krijgt. De
bedoeling van het gemeentebestuur is om Sint-Jozef
verder te ontwikkelen tot een aangenaam, landelijk
dorp aan de vaart dat een ontmoetingsplaats vormt voor
zowel inwoners als passanten. Met deze doelstelling in
het achterhoofd werd dit project ingediend bij het 
subsidiëringsprogramma LEADER. Dit programma
biedt kansen aan vernieuwende en duurzame initia -
tieven op het platteland. Projecten die de leefbaarheid
in de dorpen verhogen, de plattelandskennis verbeteren
en toeristische producten helpen ontwikkelen, komen
in aanmerking voor financiële steun. 
Bovendien is het de bedoeling van LEADER dat de
inwoners mee inspraak krijgen in hoe hun dorp er in de
toekomst zal uitzien. De plannen voor de heraanleg van
de dorpskern te Sint-Jozef werden meerdere keren
besproken met verschillende geledingen van de samen-
leving, zoals inwoners, schooldirectie, middenstanders,
andersvaliden, afgevaardigden van de jeugd, e.d. De 
vernieuwing van de dorpskern werd onder de noemer
‘Sint-Jozef : dorp aan de vaart’ dan ook goedgekeurd als
LEADER-project zodat een subsidie van 100.000 EUR
werd bekomen.
Het opzet van het ontwerp van de heraanleg was 
velerlei. Zo was één van de uitgangspunten dat het
beeld van het kanaal op de dorpskern zou worden 
verbeterd en dat het kerkgebouw beter tot zijn recht
zou komen. De bedoeling is dus het creëren van een as
tussen de vaart en de kerk. Naast dit esthetische aspect
ging uiteraard ook veel aandacht uit naar de verkeers-
veiligheid. 
Er staat dus heel wat op touw. Zo worden er plaatselijk
parkeerplaatsen geschrapt in de Meir en aan de kerk,
terwijl er elders, o.a. op Sint-Jozef, bij worden
gecreëerd. De wegenis die achterdoor de kerk loopt 
tussen Pastoor Lambrechtsstraat en Kerkdreef ver-
dwijnt en er komt een zithoek of klein openlucht -
theater aan de voorzijde van de kerk. Aan de vaart
tegenover de Meir wordt een terras aangelegd. Zowel
rond de kerk als in de Meir en Sint-Jozef zal het nodige
groen worden voorzien; bomen zullen worden aan -
geplant, bloembakken zullen worden geplaatst en aan
de verlichtingspalen komen bloemenmanden.
Een andere ingrijpende wijziging betreft de rijweg Sint-
Jozef. Hier zullen werken uitgevoerd worden tussen de
Essenweg en de Scherpengeertstraat. Om het verkeer af
te remmen zullen asverschuivingen in de rijweg 
worden aangelegd ter hoogte van de kruispunten met

Essenweg, Meir en Scherpengeertstraat. De bloem -
bakken die nu op de rijweg staan, verdwijnen dus voor-
goed uit het straatbeeld.
Specifiek omvatten de werken de opbraak van de
bestaande asfalt- en betonverhardingen, het verrichten
van de nodige grondwerken en het afvoeren van de
gronden. Er zal op een nieuw aangelegde fundering een
nieuwe rijweg worden aangelegd in asfalt, beton en
betonstraatstenen. Een 30 km zone zal worden 
ingericht en straatmeubilair zal geplaatst worden.
De werken zullen starten na het bouwverlof. Er wordt
nog rekening gehouden met de jaarlijkse kermis en de
triatlon. Er zijn in totaal zeventig werkdagen voorzien.
De totale kostprijs ligt om en bij de 1.100.000 EUR.

Eerder werd er al bericht in het infoblad over de werken
aan de rijweg en het jaagpad van de Vaart. Nu er meer
duidelijkheid is betreffende deze werken, willen we 
jullie er uiteraard van op de hoogte houden. We kunnen
nu meedelen dat de aanvang van de werken gepland is
na het bouwverlof. Dat de werken later dan gepland van
start gaan, heeft alles te maken met het uitblijven van
de bouwvergunning. De fasering wordt ook herbekeken
zodat de hinder in omvang en tijd beperkt zal blijven.
Gelet op het drukke vrachtwagenverkeer zal er nog
contact opgenomen worden met de bedrijven ter 
plaatse. Ook de bewoners zullen nog een schrijven 
ontvangen waarin de laatste afspraken worden mee -
gedeeld.

Begin juni zal worden begonnen met de aanleg van een
vrachtwagenparking op de Zuiderdijk. De bedoeling
hiervan is om de vrachtwagens op een centraal punt
samen te brengen en alzo uit de bebouwde zone weg te
houden. De parking zal een lengte krijgen van 100
meter en een breedte van 3 meter en aangelegd worden
in betonklinkers. Het werk zal worden uitgevoerd door
werkmannen van de technische dienst.

WERKEN AAN DE MEIR EN SINT-JOZEF

WERKEN AAN DE VAART

VRACHTWAGENPARKING ZUIDERDIJK
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We hebben er reeds melding van gemaakt dat de tuin
van het gemeentehuis heraangelegd wordt. De werken
schieten echter dusdanig goed op dat, in tegenstelling
tot eerdere berichten, de heraanleg nog voor het bouw-
verlof voltooid zal zijn. Dit is niet in het minst te 
danken aan de  fantastische inzet van de werkmannen
van de technische dienst die deze werken op een snelle
en deskundige manier hebben uitgevoerd.  

Het gemeentehuis werd nu bijna 25 jaar geleden 
voltooid. Het is niet ongebruikelijk dat een gebouw met
een dergelijke leeftijd enige mankementen gaat ver -
tonen. Het grootste probleem dat zich nu stelt, is dat
het dak op verschillende plaatsen is beginnen lekken.
Onder andere in de raadzaal en de trouwzaal is dit een
acuut probleem geworden. Dit is dan ook één van de
redenen waarom het gemeentebestuur heeft besloten
tot het vernieuwen van het dak. Een andere en zeker zo
belangrijke reden is dat de isolatiewaarde van het dak
drastisch verhoogd kan en zal worden.

Wegens de complexiteit van de dakstructuur is dit
natuurlijk geen eenvoudig werk en het kostenplaatje
staat hiermee in verhouding. De werken zullen aan -
vangen na het bouwverlof. 

Daarnaast zijn er ook in het klooster werken gepland.
Een deel van het dak (ongeveer een vierde) zal worden
vernieuwd. Hier heeft men geopteerd voor de aanleg
van een groendak. Ook zal er een brandtrap worden
geplaatst.

De totaalprijs voor al deze werken bedraagt 425.500
EUR.

In de sport- en recreatiezone Sonsheide zal het langver-
wachte skateplein worden aangelegd. Het betreft hier
de locatie in de Kruispad naast het lokaal van de tafel-
tennisclub.
Er zullen een aantal skatetoestellen worden geplaatst,
een panna-arena (een soort minivoetbalkooi) en een
basketbalpaal. Daarnaast zal er ook het nodige straat-
meubilair voorzien worden. Tegen de zomervakantie
zal het terrein aangelegd zijn met uitzondering van het
groen.
Het is wel de bedoeling dat, om de hinder te beperken
voor de buurtbewoners, het terrein enkel mag betreden
worden tussen 9h00 en 21h00.

HERAANLEG TUIN GEMEENTEHUIS WERKEN DAK GEMEENTEHUIS
EN KLOOSTER

SKATEPLEIN KRUISPAD

INFO
Dienst Openbare Werken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 76 (77)



Omdat juni de maand is van het span-
nende boek, komt John Vervoort, een
fervent liefhebber van “thrillers” op 30
juni vertellen over spannende boeken
in de Parket zaal boven de bibliotheek

en dit vanaf 20.00u. Hij zal ook een heleboel leestips
meegeven!  
John Vervoort is bekend als recensent van onder andere
de Standaard en het Nieuwsblad, te beluisteren in ver-
schillende radioprogramma’s waarin hij mensen warm
maakt voor het thrillergenre én bovendien een inwoner
van Rijkevorsel. Hij is een zeer boeiende verteller voor
jong en oud met een grote kennis van het genre!
Hopelijk kan hij ook jullie enthousiast maken om te
lezen! Allen daarheen dus!  
Inschrijven kan via e-mail naar Rijkevorsel@
bibliotheek.be, door te bellen naar 03/340 00 51 of kom
gewoon langs in de bib! Deze activiteit is bovendien
volledig gratis. 

Wil je al eens een voorsmaakje? Op http://www.cobra.be
/cm/cobra/cobra-mediaplayer/film/1.783709 spreekt
John Vervoort over de wereldberoemde Millennium-
trilogie van Stieg Larsson.

Onze auteurs zijn ondertussen
volop aan het schrijven aan het
boek van de bib. 
Het eerste hoofdstuk geschreven
door de bekende schrijfster
Diane Broeckhoven is alvast een
mysterieus en zelfs een beetje
spannend begin! Zij is bekend
van onder andere het wereldwijd
vertaalde boek “De buitenkant

van meneer Jules”. Ben je benieuwd naar het verdere
verloop van ons boek? Surf dan vlug naar de nieuwe,
speciaal voor deze gelegenheid gemaakte weblog
http://schrijfestafette.blogspot.com en lees iedere week
een nieuw hoofdstuk!  Je kan bovendien je e-mailadres
intypen in het invulvakje rechts op deze pagina, dan
krijg je iedere week de nieuwe bijdrage in je mailbox.
Veel leesplezier!! 

Beste lezers, zoals jullie misschien reeds weten, zijn er
in de bib luisterleesboeken én Daisy-boeken. Dit zijn
boeken die op een CD worden voorgelezen door een
professionele verteller of de schrijver van het boek.
Luisterboeken zijn niet specifiek bedoeld voor
slechtzienden of mensen met een leesbeperking in het
algemeen. Daisy-boeken zijn dat wél. De bib beschikt
eveneens over 3 Daisy-spelers. Dit is een heel gemakke-

MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK :
JOHN VERVOORT KOMT NAAR DE BIB
OP 30 JUNI!

VOLG DE SCHRIJFESTAFETTE 
VIA DE BLOG !

KOM ONZE DAISY-BOEKEN EN DAISY-
SPELERS ONTDEKKEN IN DE BIB !
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lijk te bedienen apparaat (met grote toetsen!) waarmee
je veel meer kan dan wanneer je het Daisy-boek via de
CD-speler in je auto zou beluisteren of op de computer
zou afspelen; zo heb je o.a. de mogelijkheid door het
boek te “bladeren”, stukken opnieuw te beluisteren en
zelfs trager of sneller laten voorlezen. Je kan het dus in
feite hanteren als een gewoon boek! Tot slot heb je
tevens de mogelijkheid de toonhoogte van de stem te
veranderen. Kortom, echt de moeite waard om eens uit
te proberen! Kom dus zeker eens naar de bib om deze
“andere vormen van lezen” (namelijk met je oren ) uit
te proberen. Tot slot willen we hier graag nog even in
herinnering brengen dat wij ook groteletterboeken in
onze bibliotheek ter beschikking hebben.

De bibliotheek zal gesloten zijn op donderdag 2 juni en
op maandag 13 juni.

Bij deze willen we graag nog eens van de gelegenheid
gebruik maken om jullie te vragen adreswijzigingen
door te geven aan de bibliotheek. Zo worden brieven
niet verstuurd naar het verkeerde adres! 
Omdat we gemerkt hebben dat er ook e-mails die we
versturen aan onze lezers niet toekomen, willen we
hierbij graag nog eens een oproep doen aan iedereen
om ons het juiste e-mailadres te bezorgen. Zo kunnen
wij je onder andere op de hoogte houden van onze
activiteiten én kunnen we je 3 dagen voor de vervaldag
een verwittiging sturen dat je boeken bijna terug 
binnen moeten zijn. 
Op de balie in de bibliotheek vind je een blad waarop je
e-mailadres kan genoteerd worden. Je mag natuurlijk
ook altijd je e-mailadres doormailen naar rijkevorsel
@bibliotheek.be. 
Alvast bedankt! 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Musti bij de brandweer [P2]
- Prinses Dommelijntje [P4]
- Marnix Mol wordt papa [P3]
- Borstel Beer en de zes witte muizen [P3]
- Het grote kriebel klap kus schud blaas boek [P3]
- Nijntje spettert met water [P1]
- Mijn kuiken: van ei tot kuiken [P5]
- Mijn duiveltje [P4]

AA boeken (niveau-lezen)
- Bieb bieb hoera (MINNE niveau 1)

A-boeken (7-9 jaar)
- Verdwaald in de drakengrot (GELLERSEN, Ruth)
- Op zoek naar Twister (GELLERSEN, Ruth)
- De schat in de schuur (GELLERSEN, Ruth)
- Een kroon voor Vicky (Bat Pat)

B-boeken (9-12 jaar)
- Boeven en blunders (DIDELEZ, Guy)
- Vampier virus (DE BRAECKELEER, Nico)
- Koen Kampioen gaat internationaal (DIKS, Fred)
- Kaken en Klauwen (VERHEYEN, Ronald)
- De ontsnapping van Rafal 

(LINNEWEEVER, Christine)
- Warhorse (MORPURGO, Michael)
- William wil de wereld zien (GOEMINNE, Siska)

C-boeken (12-16 jaar)
- Eindeloze verte (BRAY, Libba)
- De IT-girl: klassiek (VON ZIEGESAR, Cecily)
- Vuurkraal (ELPERS, Noëlla)
- Kwelling (KATE, Lauren)

Jeugd non-fictie
- Bevers [598.93]
- Struisvogels [598.8]
- Leeuwen: luie koningen [598.95]
- Zeehonden: Vissers van het hoge Noorden [598.91]
- Vossen [598.95]
- Lynxen [598.95]
- Pony’s: ondeugende boefjes [618.48]
- Koala’s: klimkampioenen [589.99]
- De waanzinnige wetenschap over JOU [600.5]

SLUITINGSDAGEN

ADRESWIJZIGING 
& E-MAILADRESSEN LEZERS !

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JUNI 2011
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Voorleesverhalen 
- Jip en Janneke: Er is er één jarig 

(SCHMIDT, Annie M.G.)
- Kaboutersprookjes (DRESCHER, Daniela)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Eénmalige zonde (KING, Stephen)
- Oorlog met de salamanders (CAPEK, Karel)
- Ledeberg (VAN DAMME, Jo)
- Machteloos (CROMBEZ, Steven)
- Van drie tot zes (BRUSSELMANS, Herman)
- Bedrog (FINDER, Joseph)
- Honderd dagen in angst (SABERI, Roxana)
- Een verborgen waarheid (DE GRAAF, Anke)
- Vlucht van pluizen (LIEVENS, Pepijn)
- De blik (VERMEIREN, Koen)
- Liefdeslied (MILLER, Alex)
- Het huis aan het plein (KELLY, Cathy)
- Missie: Mullah (YOUNG, Thomas)
- De regenvanger van Tower Hill (STUART, Julia)
- Vrijgevochten (HALILI, Sanije)
- Date met de dood (HARRIS, Charlaine)

Volwassenen non-fictie
- De keizer aller ziektes: een biografie over kanker 

(Mukherjee, Siddharta) [605.91]
- Praktisch handboek indoorklimmen [618.3]
- Nieuwe levens, nieuw geluk (Mingelinckx, Martine)

[418.2]
- Jan en Saskia over seks en liefde (Noort, Saskia) 

[418.1]
- Freeride mountainbiken (Haymann, Florian) 

[657.4]   
- Welke zangvogel is dat? (Dierschke, Volker) [598.8]
- Welke giftige plant is dat? (Hensel, Wolfgang)

[582.9] 
- Welk insect is dat? (Bellmenn, Heiko) [597.8]
- Welke kruiden en bessen zijn dat? 

(Dreyer, Eva-Maria) [588]

Op zondag 5 juni kun je
kennis  maken met het Aster
Berkhofpad.
Aster Berkhof (pseudoniem
voor Louis Van Den Bergh)
werd geboren te Rijkevorsel
op 18 juni 1920 en bracht zijn
kindertijd en jeugdjaren door
in Sint-Jozef. Hij verbleef hier
tussen 1922 en 1957.

De omgeving van Sint-Jozef met zijn cementfabriek,
zijn steenfabrieken en zijn bewoners temidden de heide
waren een belangrijke inspiratiebron voor zijn literaire
oeuvre.
Met deze wandeling neemt Aster Berkhof ons mee naar
de plaatsen in en rond Sint-Jozef die op hem en zijn
werken een grote invloed hebben gehad.
Het is dan ook een literaire wandeling met veel mooie
stukjes natuur en landschap.
Afstand : 8 km.
Het vertrek is voorzien om 14.00 uur aan het voormalig
woonhuis van de schrijver in Sint-Jozef (Sint-Jozef nr.
42).

Inlichtingen : 
VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw, 03/340.00.00 (12) of
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

In afwachting van de herstellingswerken in de molen
opent het bezoekerscentrum toch zijn deuren elke 2de

en laatste zondag van de maand. In de maand juni kun
je dus op 12 en 26 juni van 13.00 uur tot 17.00 uur
terecht in het bezoekerscentrum voor een gezellige
babbel bij een fris drankje.

WANDELKALENDER GRENSLAND

BEZOEKERSCENTRUM AAN DE MOLEN
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5de Marathon der Noorderkempen
Halve Marathon

Estafette- en bedrijvenloop
Stratenloop Rijkevorsel 5km & 10km

Op 2 juli 2010 vindt opnieuw de Marathon der Noorder -
kempen plaats, ingericht door Rijkevorsel-Leeft i.s.m.
de gemeenten Rijkevorsel, Beerse, Merksplas, Malle en
Brecht en de stad Hoogstraten. Naast de Marathon,
vindt ook een halve marathon en de estafette- & 
bedrijvenloop plaats, net als de stratenloop (5km &
10km), G-run en Kidsrun. Alle lopen zijn toegankelijk
voor G-sporters!
Dit totale sportieve evenement draagt de naam
“Memorial Fons Brydenbach”, ter nagedachtenis van de
Belgische topatleet Fons Brydenbach.
Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aarzel dan zeker
niet om deel te nemen. Voor het team, bestaande uit
allemaal inwoners van Rijkevorsel, dat als eerste over
de meet komt, is er een prijs voorzien vanuit het
gemeentebestuur. 
Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper.
Vergeet dus zeker niet je criteriumkaart te laten
afstempelen of je kunt er ook nog steeds één kopen bij
de inschrijvingen.
Is lopen echter niet echt je ding, kom dan zeker een
kijkje nemen en moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van!

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

Op de gemeenteraad van 25 mei 2009 werd het 
reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembad-
gebruik voor inwoners van Rijkevorsel goedgekeurd.
Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwembad hebben,
willen we langs deze weg het zwemmen promoten.

Ongeveer een jaar later kunnen we wat deze betoe -
laging betreft, toch van een groot succes spreken. In
iets meer dan een half jaar, van juni tot december 2009,
kwamen er meer dan 120 aanvragen binnen op de 
vrijetijdsdiensten.

Het doel van dit reglement is om de inwoners van
Rijkevorsel te stimuleren tot life-time-sport via het
zwemmen. Hierdoor komen dus enkel beurtenkaarten
en abonnementen aan bod en kan men geen betoe -
laging krijgen voor losse zwembeurten, zwemlessen of
groepslessen zoals bijv. aquagym. De korting die de
inwoners van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt
20% van de prijs van het abonnement of de beurten-
kaart.
Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwem-
baden komen in aanmerking: Zundert (NL),
Brasschaat, Beerse, Lille, Herentals en Turnhout. Over
welke abonnementen en beurtenkaarten het juist gaat,
staat in het reglement. 
Mensen met een handicap die in het Gielsbos gaan
zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit
zowel voor de persoon met een handicap als voor 
1 begeleider. Aangezien er in het Gielsbos niet met 
abonnementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, tellen
hier wel losse zwembeurten!

Om deze korting te bekomen, dien je met je abonne-
ment of beurtenkaart, je identiteitskaart en je 
betalingsbewijs langs te komen bij de sportdienst,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel. Aldaar kan je een aan-

MEMORIAL FONS BRYDENBACH BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK
ZWEMBADGEBRUIK

SSPPOORRTT
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vraagformulier bekomen. Dit formulier, samen met het
reglement, kun je ook downloaden van de gemeente -
lijke website, www.rijkevorsel.be, onder de rubriek vrije
tijd & toerisme/sport/links & downloads.

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

Opgelet : sluiting zwembad ’t Beerke vanaf eind juni
2011 tot najaar 2012 wegens renovatiewerken!
Zwembad Turnhout is voor onbepaalde duur gesloten!

Sinds 4 maart draait Kim mee in het team van de
Interlokale Vereniging Sportregio Noorderkempen.

Kim is geboren in Gent maar maakte met haar ouders
al vrij snel de oversteek naar Mol. Op 10-jarige leeftijd
verhuisde de familie Geeroms naar Oud-Turnhout.
Momenteel woont Kim samen met haar vriend Joeri in
Herentals waar ze volop bezig zijn met het verbouwen
van hun eigen stekje.

Op haar 11 jaar begon Kim te kajakken bij de
Kempische Kajakschool in Turnhout. Enkele jaren
later combineerde ze kajak op topniveau met lesgeven
aan de jeugd en werd ze binnen de club jeugd- en 
competitieverantwoordelijke. Na 10 jaar intensief bezig
zijn met kajak besloot Kim om haar sportieve carrière
een nieuwe wending te geven en enkele jaren later vond
ze een nieuwe uitdaging in aquafitness.

Sinds 2003 heeft Kim een bachelor Lichamelijke 
Opvoeding en Bewegingsrecreatie op zak. Dat diploma
behaalde ze aan de Katholieke Hogeschool Kempen.
Nadien volgde Kim nog enkele aanvullende opleidingen
en behaalde ze een diploma Initiator kajak, Instructeur
B aquafitness bij de Vlaamse Trainersschool en een
diploma Aquafitness professional bij de AEA (Aquatic
Excercise Association).

Na het behalen van haar bachelordiploma ging Kim aan
de slag als lesgever bij Vlabus Antwerpen. Na vijf jaar
maakte Kim een korte overstap als lesgever bij de sport-
dienst van Geel om dan begin 2010 opnieuw aan de slag
te gaan bij Vlabus als respectievelijk adjunct-
coördinator en coördinator ad interim. Haar oog viel op
de vacature van sportpromotor bij Sportregio Noorder -
kempen. Bij het lezen van de functiebeschrijving zag
Kim de kans in een nieuwe uitdaging op voor haar heel
wat bekende maar ook onbekende terreinen en ze dien-
de haar kandidatuur in. Dankzij haar werkervaringen
en motivatie slaagde Kim met glans in het
aanwervings examen en combineert ze sinds 4 maart
haar halftijdse job bij Vlabus met haar functie als half-
tijdse sportpromotor bij Sportregio Noorderkempen.

Als regionale sportpromotor is Kim gehuisvest bij de
sportdienst van Beerse. Haar taak zal hoofdzakelijk
bestaan uit het uitbouwen van sportpromotionele 
activiteiten en G-sport in de regio.

We wensen Kim heel veel 
succes in deze nieuwe uitdaging !

Als in de zomer het weer zo goed wordt als tijdens de
maand april, zullen onze sporters en kinderen zich 
tijdens de zomer kunnen uitleven op allerhande sport-
en spelterreintjes.

De sporters zullen zich in de loop van de maand juni
kunnen gaan uitleven op het gemeentelijk sportveld
aan de Bavelstraat. Verspreid over gans het terrein
zullen er 7 fit-o-metertoestellen geplaatst worden met
de mogelijkheid om je conditie te verbeteren aan de
hand van 10 verschillende oefeningen. Voor jeugd zal er

SPORTREGIO NOORDERKEMPEN :
NIEUWE MEDEWERKER 
SPORTPROMOTIE EN G-SPORT

SPORT- EN SPELTERREINTJES
IN RIJKEVORSEL



een doel met basketbalpaal geplaatst worden op het
geasfal teerde terrein naast de kleedkamers. De officiële 
ingebruikname van de fit-o-meter zal plaatsvinden
begin juli!
Ondertussen is men ook gestart met de aanleg van het
sport- en skateterrein aan de Kruispad. De aanleg van
het asfalt is gepland rond 15 juni 2011. Nadien zullen
de toestellen en de omheining geplaatst worden, zodat
het sport- en skateterrein in juli officieel geopend kan
worden.
Vanuit de gemeente is men bezig met het opstellen van
een GAS-reglement. Via dit reglement kan het
gemeente bestuur administratieve sancties/boetes
opleggen aan overtreders. Dit om o.a. geluidsoverlast
e.d. binnen de perken te houden. Bijzondere aandacht
zal uitgaan naar de problematiek van het nachtlawaai.
De verdere aanplanting van het terrein is voorzien voor
dit najaar!
Tot slot zullen ook de jongste inwoners in onze
gemeente zich kunnen uitleven op een aantal speel -
terreintjes. Tegen de grote zomervakantie zullen de
speelterreinen Molenakkers, Kievitsheide en Vinkenpad
speelklaar gemaakt worden. Je kunt dus met je kroost
op ontdekkingstocht langs deze speelpleintjes. Ook in
de komende jaren staat de verdere aanleg van de speel -
pleintjes op het programma.

Wanneer je deze zomer door gemeentelijke gebouwen,
zoals het Klooster, de bibliotheken, het gemeentehuis
of het GC Sint-Jozef wandelt, zul je verschillende foto-
tentoonstellingen kunnen bewonderen. 
Gedurende de maanden juni, juli en augustus laten de
leden van Fotovrienden Rijkevorsel vzw hun foto -
grafische talenten en kunsten bewonderen. Neem
gerust je tijd om even stil te staan bij de prachtige
foto’s. Ook in het bezoekerscentrum van VVV-Toerisme
Rijkevorsel naast de Molen zal je foto’s van deze
amateur fotografen kunnen bekijken.

Op 23 juni a.s. organiseert de cultuurdienst, i.s.m. de
bibliotheek en Globe Group een filmvertoning van “Het
Spook van Monniksveer”, naar het gelijknamige boek
van Aster Berkhof. 

De vertoning gaat door in de Kapel van het voormalige
Klooster, naast het gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel en dit om 20u. 
De filmvertoning zal gebeuren in aanwezigheid van
niemand minder dan hoofdrolspeelster Marilou
Mermans, bekend van o.a. Lili en Marleen, de films
“Confituur”, “Meisjes”,…
De inkom is gratis, maar wegens de beperkte plaatsen is
reservatie verplicht! Reserveren kan via 03 340 00 37 of
cultuurdienst@rijkevorsel.be.

De film vertelt het verhaal van de vermoeide veertiger
Albert (Frank Dingenen) die samen met zijn vrouw
Aline (Marilou Mermans) op een woonboot in Zeeuws-
Vlaanderen woont.
Hun situatie is niet bepaald rooskleurig. 
Aline heeft aan een dodelijk verkeersongeval een zwaar
schuldtrauma overgehouden, en Albert is werkloos en
zwerft rusteloos rond. Een beetje rust en begrip vindt
hij in de armen van zijn jonge minnares Doris (Hilde
Heijnen). 
Op allerlei manieren wordt het echtpaar een bizarre
toekomst voorspelt: er komen anonieme brieven, 
’s nachts lijken er klopgeesten rond de boot te leven en
arriveren met naalden doorprikte popjes. 
Plots wordt Aline koelbloedig vermoord. Albert is
natuurlijk verdachte nummer één.

TENTOONSTELLINGEN 
FOTOVRIENDEN RIJKEVORSEL VZW

ASTER BERKHOFMUSEUM : 
FILMVERTONING 
’HET SPOOK VAN MONNIKSVEER’
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Erfgoeddag: impressie
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Naar aanleiding van 2011 het jaar van de vrijwilliger 
organiseert de cultuurdienst een fotowedstrijd om de
vrijwilligers in the picture te zetten. De fotowedstrijd
loopt van 1 juni t.e.m. 31 augustus 2011. Hieronder
vind je alvast het reglement:

Art.1 De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de
Gemeente Rijkevorsel, dienst Cultuur. Door deel te
nemen gaat de fotograaf akkoord met het reglement
van de fotowedstrijd “De Vrijwilliger in the picture”. De
deelname aan deze wedstrijd is gratis. Enkel inwoners
van de Gemeente Rijkevorsel kunnen deelnemen.

Art.2 De foto’s moeten betrekking hebben op het
thema: ‘De Vrijwilliger in the picture’. Foto’s die niet
met dit thema gerelateerd zijn, of ongepaste foto’s 
worden uit de selectie genomen. 

Art. 3 De wedstrijd loopt van 1 juni 2011 tem 31 
augustus 2011. Alle foto’s moeten ten laatste
ingezonden zijn tegen 31 augustus 2011. Om geldig
deel te nemen moet bij elke foto naam, e-mailadres en
een korte titel toegevoegd worden.

Art.4 Iedere fotograaf mag maximaal een fotoreeks van
maximaal 3 foto’s inzenden per categorie. 

Art.5 De wedstrijd bestaat uit 1 categorie, waarin 
telkens zowel kleur- als zwart-witfoto’s zijn toegelaten.

Art.6 Bij deelname aan de wedstrijd staat de auteur
automatisch de rechten af voor het gebruik van de foto.
Dit impliceert dat de auteur zich akkoord verklaart dat

de foto’s zullen tentoongesteld en/of gepubliceerd 
worden. De fotografen verlenen aan de inrichtende
organisatie (Gemeente Rijkevorsel- Dienst Cultuur) de
toelating om hun werken aan te wenden voor voor -
lichting of promotie mits vermelding van de naam van
de fotograaf. De eerste 3 in elke categorie kunnen 
worden gevraagd om hun foto’s in originele resolutie
ter beschikking te stellen. 

Art.7 Het betreft digitale foto’s in voldoende kwaliteit
jpeg-formaat (tot max. 3MB). Deze dienen ingezonden
te worden naar cultuurdienst@rijkevorsel.be met 
vermelding “fotowedstrijd De Vrijwilliger in the 
picture”.

Art.8 De jury voor de beoordeling bestaat uit een vak-
jury van twee professionele fotografen. De leden van de
vakjury, de personeelsleden van de Dienst Cultuur en
hun rechtstreekse familie zijn uitgesloten van de 
wedstrijd.

Art.9 Er zijn in totaal 3 prijzen voorzien: 
Prijzen 
1ste prijs: Aankoopbon Studio Bild twv 50 euro
2de prijs: Geschenkmand VVV twv 30 euro
3de prijs: Waardebon Foto de Greef twv 20 euro

Art.10 De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle
kosten verbonden aan de wedstrijd.

Art.11 De winnaars zullen bekend gemaakt worden
gedurende een receptie.

Art.12 De deelnemers dienen over de exclusieve 
rechten te beschikken van elke ingediende foto en 
dragen de verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde
werken, zowel op het vlak van het recht op de privacy
als op vlak van auteursrechten. Door zijn inzending
verklaart de fotograaf dat de personen die op de foto’s
staan geen bezwaar hebben tegen publicatie. De foto’s
dienen ook door de fotograaf zelf genomen te zijn, dus
de fotografen hebben het auteursrecht op elke door
hem/haar ingezonden foto.

Art.13 Over het wedstrijdreglement, de organisatie
en/of de uitslag wordt geen correspondentie of 
discussie gevoerd.

FOTOWEDSTRIJD 
’VRIJWILLIGERS IN THE PICTURE’

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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Op donderdagvoormiddag 9 juni is er in onze
gemeente lijke lagere school een integratieactiviteit
voor de kleuters van de derde kleuterklas. De kleuters
van Het Moleke en Het Kleine Moleke nemen via hun
school automatisch deel aan deze activiteit.
Ouders van kleuters, die elders kleuteronderwijs volgen
en hun kind ook graag aan deze integratieactiviteit 
willen laten deelnemen, nemen best op voorhand even
contact op met de directie van de school.

INFOAVOND VOOR OUDERS
Op donderdagavond 9 juni om 19.30 uur gaat de info-
avond door voor de ouders van kleuters, die volgend
schooljaar de overstap maken naar het eerste leerjaar.
De ouders kunnen er kennismaken met het schoolteam
van De Wegwijzer, de aanpak en begeleiding in het 
eerste leerjaar en een overzicht van het eerste tot en
met het zesde leerjaar. Ze krijgen hierbij een kijk op de
ganse schoolwerking. Er is dan ook gelegenheid tot
inschrijven.  
VAN HARTE WELKOM!

Contact en info: tel. 03 340 00 60
e-mail: gls.dewegwijzer@easynet.be
website: www.glsdewegwijzer.be 

GLS DE WEGWIJZER : 
INTEGRATIEACTIVITEIT KLEUTERS 
& INFOAVOND VOOR DE OUDERS

OONNDDEERRWWIIJJSS

BELANGRIJKE DATA 

EINDE SCHOOLJAAR 
IN DE WEGWIJZER

Integratieactiviteit kleuters
donderdagvoormiddag 9 juni 2011

Infoavond overstap eerste leerjaar
donderdag 9 juni 2011 om 19.30 uur

Pennenzakkenrock:
3de tot en met 6de leerjaar: dinsdag 28 juni

Speelstad
1ste en 2de leerjaar: dinsdag 28 juni

Uitreiking getuigschriften
dinsdag 28 juni 19.30 uur

Inschrijvingen:
van 1 juli tot en met 9 juli 

van 9.00 uur – 12.00 uur of na afspraak

van 18 augustus tot en met 31 augustus 2011

van 9.00 uur – 12.00 uur of na afspraak

onthaalmoment nieuwe leerlingen:
vrijdag 26 augustus van 16.00 uur – 18.00 uur

Gemeentelijke Lagere School
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

T 03 340 00 60 - 03 340 00 61
F 03 314 21 97 - dewegwijzeradmin@easynet.be

www.glsdewegwijzer.be
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Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom blikken we reeds vooruit naar de zomerperiode. Tijdens de grote vakantie is
de vakantiewerking anders dan tijdens de korte schoolvakanties. De Kinderclub en speelpleinwerking Kiekeboe slaan dan hun
handen in elkaar om een gezamenlijke vakantiewerking aan te bieden.

Vanaf 4 juli tot en met 26 augustus organiseert de jeugddienst en de kinderclub zeven weken speelpleinwerking 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 Kiekeboe
en de Kinderclub gesloten.
Een dagje Kiekeboe start om 8.15 uur tot 16.30 uur en kost 5,50 euro. Maakt je kind gebruik van de voor- of naopvang in de 
kinderclub (voor 8.15 uur of na 16.30 uur) betaal je hiervoor 0,75 euro per begonnen half uur. Als je wil deelnemen aan de speel-
pleinwerking 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, 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.

Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te schrijven. Voor de uitstappen (telkens op vrijdag) vragen we wel om op
voorhand in te schrijven en te betalen. De kleuters gaan niet elke week op uitstap. Maar de vrijdag dat zij niet op uitstap gaan is
er telkens een originele afsluiter van de themaweek.
De groep kinderen van de lagere school gaan elke vrijdag in de grote vakantie kunnen genieten van een supertoffe uitstap.

Hieronder vind je alvast een overzicht van de geplande uitstappen : 

Datum Kleuters Lagere school
8 juli 2011 Dierentuin Diergaarde Bobbejaanland
15 juli 2011 Dippie Doe (Best)
29 juli 2011 Dagje Noordzee Dagje Noordzee
5 augustus 2011 Schapenhof
12 augustus 2011 Den Deugeniet Survival (Corsendonk)
19 augustus 2011 Zwemmen Bosbad Hoeven
26 augustus 2011 Attractiedag (Valk) Attractiedag (Valk)

Van het programma van de tieners kunnen we ook al een tipje van de sluier oplichten. Voor hun staan volgende activiteiten reeds
op het programma : Bobbejaanland, survival, zwemmen Bosbad Hoeven, Duinrell, karting, T-day,………
Begin juni mogen jullie een flyer met meer informatie in jullie bus verwachten.

Inschrijven voor de uitstappen, attractiedag kun je tijdens de informatieavond. 
De infoavond voor ouders vindt plaats op dinsdag 14 juni om 19.00 uur in de Kinderclub. Tijdens die avond zal het programma
van de verschillende groepen worden toegelicht. Je kunt er dan ook al je prangende vragen stellen. 
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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 kleuter-
klasje spelen in de Kinderclub, Molenstraat 22. Zij kunnen daar naar
hartelust spelen en zich uitleven onder begeleiding van een enthousi-
aste groep monitoren en begeleidsters.

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  fietsers worden steeds begeleid door monitoren en een bezem -
wagen. 
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 leeftijdsgroe-
pen (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 terugvinden 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.

Op 1 juli en 29- 30-31 augustus is er geen speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de
kinderclub borg voor een portie spelplezier. Voor  de vakantiedag van 1 juli dient er
ingeschreven te worden voor 24 juni. Voor de drie dagen in augustus vragen we om in
te schrijven voor 12 augustus 2011.
Na de uiterste inschrijvingsdata zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen meer
worden aangenomen 
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Eindelijk is het zover : vanaf 1 juli 2011 is het totale
rookverbod in de horeca van kracht. De uitzonderingen
werden geschrapt, elke horecazaak of publieke plaats is
gelijk voor de wet : binnen geen storende en ziekte -
verwekkende tabaksrook meer ! 
Toch blijven de meningen verdeeld rond de gevaren van
passief roken. Ze zijn echter zeer reëel ! Volgens 
experten is passief roken verantwoordelijk voor één
overlijden om de 17 minuten in de Europese Unie !

Wat is passief roken ?
Rokers inhaleren niet alle rook die vrijkomt bij een
brandende sigaret. Het grootste deel ervan komt tussen
elke trek in de lucht terecht via het brandende uiteinde
van de sigaret. Die ’indirecte’ rook is goed voor 85%
van de giftige deeltjes in de omgevingslucht. 
Sigaretten rook is een krachtige cocktail van meer dan
4.000 chemische stoffen, waarvan minstens 40 kanker-
verwekkend zijn. Mensen die tabaksrook inademen
zonder zelf een tabaksproduct te consumeren, zijn 
passief aan het roken.
Doordat de smeulende tabak aan het uiteinde van rook-
waren niet volledig verbrandt, bevat indirecte rook zelfs
een hogere concentratie aan irriterende en kankerver-
wekkende stoffen dan de directe rook (de rook die de
roker inhaleert) !

De gevolgen van passief roken
Artikel 8 van de kaderconventie ter bestrijding van
tabaksgebruik (opgesteld door de Wereldgezondheids -
organisatie) bepaalt dat het wetenschappelijk ontegen-
sprekelijk bewezen is dat passief roken ziekte en dood
veroorzaakt. Ondertussen is deze conventie al door 170
landen geratificeerd (waaronder België).
Onderzoek toont aan dat er een duidelijk verband
bestaat tussen het risico op longkanker en blootstelling
aan passief roken. Ook problemen aan de luchtwegen
zoals chronische bronchitis, astma en allergieën ver -
ergeren door passief roken. Ook het risico op hart- en
vaat ziekten zoals onder andere een hartinfarct neemt
toe door passief roken.

Op lange termijn zal een rookverbod in alle openbare
plaatsen bijdragen tot een daling van het aantal 
kankers. Maar er zijn ook voordelen van zulk een rook-
verbod op korte termijn. Het verbieden van roken 5 jaar
geleden in alle openbare plaatsen in Schotland leidde
tot een daling van het aantal hartinfarcten met 17%. In
ons land, waar er elk jaar ongeveer 15.000 hartinfarcten
voorkomen, kan het volledig rookverbod leidden tot
2.500 minder hartinfarcten.

Passief roken bij kinderen
De blootstelling aan passieve tabaksrook is schadelijk
voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen.
Hun organisme is bijzonder gevoelig voor de effecten
van passief roken.
De blootstelling van zwangere vrouwen aan passief
roken veroorzaakt een lager geboortegewicht bij hun
baby’s. Wanneer een moeder rookt tijdens de zwanger-
schap wordt de kans op miskraam groter. Bij kinderen
van ouders die roken, ligt de frequentie van wiegendood
een pak hoger.
De kinderen lopen ook een groter risico op luchtweg -
infecties en neus-, keel- en ooraandoeningen als ze 
passief aan tabaksrook blootstaan.
Passief roken veroorzaakt ook ziekten van het midden -
oor, de voornaamste oorzaak van gehoorverlies bij 
kinderen. 
Passief roken zou het risico op bepaalde kankers bij 
kinderen verhogen.
De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat bijna
zevenhonderd miljoen kinderen lucht inademen die
vervuild is door sigarettenrook, vooral thuis. In tegen-
stelling tot volwassenen kunnen kinderen meestal een
ruimte die door sigarettenrook vervuild is, niet vrij -
willig verlaten.

Passief roken bij volwassenen
Passief roken veroorzaakt bepaalde kankers, hart- en
vaatziekten, luchtwegaandoeningen enzovoort. Het
heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid.
Wanneer een moeder rookt tijdens de zwangerschap
wordt de kans op onder meer een buitenbaarmoeder -
lijke zwangerschap, miskraam en vroeggeboorte groter.
Bij mannen kan passief roken ondermeer leiden tot
verminderde potentie en een lagere kwaliteit van het
sperma.

Bron : 
Stichting tegen Kanker

PASSIEF ROKEN
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Op zaterdag  4 juni 2011 van 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt er een duathlonwedstrijd georganiseerd te Rijke -
vorsel. Door deze organisatie zal er verkeershinder
ontstaan op het parcours gelegen in de omgeving van
de Helhoek en Helhoekweg.
Er is een loop- en fietsparcours voorzien dat verkeers -
vrij wordt gemaakt om de veiligheid van de talrijke
deelnemers te verzekeren.
Fietsparcours : Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok,
Vaart, Meerblok, Oude Baan, Vaart, Langstraat,
Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg  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 
parkeerverbod 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 eenrichtingsverkeer in
de Kruispad tijdelijk omgekeerd worden. De bezoekers
van de Valk kunnen na afloop van het evenement via
Kruispad, Smeel en eventueel Oostmalsesteenweg rij -
richting Rijkevorsel centrum rijden ZONDER op het
parcours van de duathlon te komen. 
Politie en signaalgevers zullen ter plaatse zijn. 

Op zaterdag 18 juni 2011 wordt voor de 13de keer de
Truckrun georganiseerd te Turnhout en omgeving. De
talrijke truckers passeren in 2011 via Rijkevorsel.
Afhankelijk van de stand der werken op de Merks -
plassesteenweg en de heraanleg van de kruispunten
met Stevennekens en Beersebaan is het traject als volgt
gepland : komende vanuit Vlimmeren - Vlimmerse -
baan, Stevennekens, rechtsaf Merksplassesteenweg en
weerom rechtsaf Beersebaan.
Dit betreft 2 colonnes van elk 150 vrachtauto's die 3
keer doorheen Rijkevorsel zullen passeren.
De eerste passage (2 maal 150 vrachtauto's) om 9.50
uur en 11.20 uur, tweede passage om 12.50 uur en
13.20 uur en derde passage om 15.50 uur en 16.20 uur.
Dit brengt enorme vertragingen mee voor het normale
verkeer maar gelet op het feit dat dit evenement voor
het "goede doel" georganiseerd wordt vragen wij toch
begrip.
De politie zal instaan voor verkeersregeling en
proberen om de hinder zoveel als mogelijk te beperken.
Het parcours kan nog aangepast worden gelet op de
stand der werken in de Merksplassesteenweg.

Op 25 juni 2011 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur wordt 
er een wielerwedstrijd georganiseerd te Sint-Jozef
Rijkevorsel. Op het parcours is enkel eenrichtings -
verkeer mogelijk en er is een verbod voor het door-
gaand verkeer. De omloop is als volgt : St-Jozef,
Eikendreef, Beersebaan, Hoge Heideweg en terug naar
Sint-Jozef. Enkel op de Beersebaan is verkeer toegelat-
en in beide richtingen. Volg hier ook de omleidingen en
de aan wijzingen van de gemachtigde signaalgevers.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

DUATHLON

TRUCKRUN

WIELERWEDSTRIJD

PPOOLLIITTIIEE

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Als je op vakantie vertrekt, laat je het huis liever niet
onbewaakt achter. Hieronder volgen een aantal prak -
tische tips.

Vakantietoezicht
Bij de lokale politie kun je toezicht aanvragen voor de
periode dat je op vakantie bent. Tijdens deze periode zal
de politie dan meermaals voorbij je woning passeren en
controleren of ramen en deuren nog gesloten zijn. Met
de aanwezigheid van de politie kan snel ingespeeld 
worden op verdachte omstandigheden en worden
potentiële inbrekers ontraden om in je huis te gaan
inbreken.
Je kunt dit vakantietoezicht aanvragen door een
formulier in te vullen en bij de lokale politiedienst af te
leveren. De formulieren kun je downloaden op de web-
site van de politie: www.politienoorderkempen.be >
Formulieren > Vakantietoezicht.

Vraag ook aan de familie of buren om af en toe bij je
thuis langs te gaan. Zorg er voor dat het huis bewoond
lijkt door gordijnen en rolluiken regelmatig open en
dicht te laten doen, door de brievenbus leeg te maken
en de planten te onderhouden. Ook deze mensen 
kunnen op die manier toezicht uitoefenen op je woning
voor de periode dat je afwezig bent.

Wees discreet
Laat geen afwezigheidsbericht achter op de deur en
maak geen melding van je afwezigheid op het 
antwoordapparaat. Je kunt je telefoon best doorschake-
len naar je gsm of naar een andere telefoon. Trek ook
geen aandacht wanneer je vertrekt en noteer je adres-
gegevens niet op de buitenkant van je bagage. Beter is
het als je deze noteert op de binnenzijde ervan.

“Moderne” inbrekers maken tegenwoordig ook al
gebruik van sociale netwerksites zoals Facebook of 
persoonlijke blogs om te weten wanneer je afwezig
bent. Laat op dergelijke websites dan ook geen 
berichten achter dat je op vakantie vertrekt. Met een
vertrekdatum en adres maak je het inbrekers misschien
iets te gemakkelijk!

Bescherm je goederen
Controleer de beveiliging van toegangen : deuren,
ramen, keldergaten, koepels en dakvensters. Met enkele
relatief goedkope ingrepen kun je de woning vaak al een
goede bescherming tegen inbraken geven. Laat ook
geen ladders of tuingereedschap buiten liggen. Verberg
voor je vertrek aantrekkelijke en makkelijk mee te

nemen goederen zoals gsm, videomateriaal, informa -
tica en anderen. Noteer ook de serienummers en
bijzondere kenmerken van de waardevolle goederen.
Een lamp met bewegingsdetector aan de ingang van het
huis of van de oprit werkt ook goed als afschrikmiddel.

Sleutels en alarm
Laat geen sleutels op de sloten steken en bewaar 
sleutels buiten het zicht. Geef de huissleutels en 
sleutels van niet-gebruikte voertuigen aan een 
vertrouwenspersoon (buren of familie) of neem ze met
je mee. Vermeld je gegevens niet op sleutelhangers.
Activeer uw alarmsysteem en informeer je ver -
trouwenspersoon over de procedure bij een alarm -
melding. Laat ook de alarmcentrale weten wanneer je
vertrekt. Controleer voor het vertrek zeker ook de 
geldigheid van brand- en diefstalverzekering.

GPS
Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem
om op hun bestemming te geraken. Inbrekers maken
hiervan dankbaar gebruik, zeker wanneer je “thuis” in
het toestel programmeert. Programmeer je thuisadres
daarom nooit in je GPS. Dat adres ken je zelf immers
het beste. Zo vermijdt je ook dat wanneer je GPS 
gestolen wordt, dat de inbreker zeer eenvoudig je thuis-
adres te weten komt en er zelfs met je GPS naartoe
rijdt. Hij weet dan immers dat je niet thuis bent en dat
hij dus ongestoord zijn slag kan slaan om bij je thuis in
te breken.

Besafe.be
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft
een website ontwikkeld met allerlei praktische tips en
suggesties in verband met veiligheid en preventie. Daar
kun je ongetwijfeld nog meer informatie vinden om je
woning veilig achter te laten! Je vindt de tips op
www.besafe.be. 

Voor meer informatie en voor aanvragen van vakantie-
toezicht kun je steeds terecht bij lokale politie
Noorderkempen. Raadpleeg je wijkagent of bezoek de
website www.politienoorderkempen.be. 

VAKANTIETOEZICHT EN PREVENTIE

PPOOLLIITTIIEE
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We merken het allemaal : de energieprijzen stijgen als
nooit tevoren. 
De kosten voor gas, elektriciteit of andere energie -
bronnen nemen een steeds grotere hap uit ons budget.
Zuinig omgaan met energie is dus de boodschap !
Is uw koelkast of wasmachine aan vervanging toe ?
Koop zeker een toestel met energielabel A : de zuinigste
in zijn soort. Grotere energieverbruikers zijn wellicht
goedkoper maar dat is buiten de kortingsbon van uw
distributienetbeheerder gerekend. Een korting die kan
tellen !
Je leest het goed, je krijgt maar liefst 150 euro directe
korting als beschermde afnemer bij aankoop van een
nieuwe wasmachine of een nieuwe koelkast met één
van volgende energielabels.

Wasmachine                                 Koelkast
AAA                                                   A+
A+AA                                                 A++
A+AB                                                A+++
A+AC
A++AA
A++AB
A++AC
A+++AA
A+++AB
A+++AC

Wie is beschermde afnemer ?
De term ’beschermde afnemer’ wordt gebruikt om 
personen aan te duiden die recht hebben op de sociale
maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. 
Beschermde afnemers zijn de afnemers - of elke andere
persoon die onder hetzelfde dak leeft - die behoren tot
één van de volgende categorieën :
- OCMW staat leefloon toe
- Gewaarborgd inkomen bejaarden
- Inkomensgarantie ouderen
- Inkomensvervangende tegemoetkoming personen

met een handicap
- Integratietegemoetkoming personen met een

handicap (categorie II, III, IV of V)
- Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
- Tegemoetkoming personen met een handicap

wegens blijvende arbeidsongeschiktheid of 
invaliditeit van tenminste 65%

- Tegemoetkoming hulp van derden
- OCMW staat voorschot toe op één van vorige 

categorieën
- Financiële steun OCMW aan personen uit vreem -

delingenregister met verblijf voor onbeperkte duur,
die wegens hun nationaliteit geen recht hebben op
maatschappelijke integratie.

Een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die
getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke
ongeschiktheid van minstens 66%.

Wat moet je doen ?
Haal het aanvraagformulier op bij het OCMW of surf
naar de website van Eandis.

Welke winkels nemen deel aan de actie ?
Heel wat handelszaken aanvaarden de kortingbon bij de
aankoop van een wasmachine of een koelkast met één
van bovenstaande labels. Een aantal handelaars neemt
echter niet deel aan de actie. Iedere handelaar is daarin
vrij en beslist zelf al of niet deel te nemen aan deze
actie.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 16 JUNI 2011
- 20.00 UUR

GOED NIEUWS VOOR BESCHERMDE
AFNEMERS : 150 EURO KORTING VOOR
EEN ENERGIEZUINIGE KOELKAST OF
WASMACHINE

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 - 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag        10.00 - 12.00 u
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Als beschermde afnemer kun je best op voorhand aan
de verkoper vragen of de kortingbon in zijn handels -
zaak kan worden omgeruild, zodat je aan de kassa niet
voor onaangename verrassingen komt te staan.

Hoewel we door het zomerweer vermoedelijk niet veel
meer moeten bijverwarmen, zijn er toch nog steeds
mensen en gezinnen die van deze periode gebruik
maken om hun mazouttank of propaantank te laten
bijvullen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook nu
nog een tussenkomst bekomen. Belangrijk is om de
aanvraag te doen binnen de 60 dagen na levering.

Je dient zeker volgende documenten mee te brengen :
- de leveringsfactuur
- je identiteitskaart en van al de inwonende meerder-

jarige gezinsleden
- een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
- het laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

belasting en het laatst ontvangen aanslagbiljet in de
onroerende voorheffing (kadastraal inkomen)

Verdere inlichtingen en aanvraag :
OCMW sociale dienst, Prinsenpad 27,
2310 Rijkevorsel, tel. 03/340.39.65.

Tijdens de zomervakantie vindt
er een jongerenkamp van Joka
plaats in WZC Prinsenhof te
Rijkevorsel. Dit zal doorgaan
van 21 tot en met 26 augustus
2011. 

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

Op kamp met Joka
Als je van het ongewone houdt, dan ben je bij Joka aan
het juiste adres. Want met Joka sla je je tent op in een
thuis voor bejaarden, mensen met een handicap of 
psychiatrische patiënten. Samen met een groepje 
jongeren lever je de bewoners een week vakantie aan
huis. Tijdens zo’n weekje vakantie geef je de bewoners
extra aandacht en organiseer je animatieactiviteiten
voor hen. Je maakt er natuurlijk ook een gezellige boel
van met de andere jongeren.

In een ouderenvoorziening ga je in de voormiddag op
bezoek bij de bewoners en sla je een babbeltje met hen.
Je hebt de tijd om met de bewoners te kletsen, te
luisteren naar hun verhalen, samen foto’s te bekijken,
of een wandeling te maken. Na de middag organiseer je
met de andere jongeren een animatie-activiteit voor de
bewoners of neem je hen mee op uitstap. Zo kun je je
als clown verkleden en langs alle kamers gaan, steek je
een playbackshow in elkaar, maak je samen met de
bewoners fruitbrochettes voor de barbecue, leer je
samen rolstoeldansen, ga je naar de zoo of naar de zee...

DE VERWARMINGSTOELAGE IN 2011

JOKA : EEN WEEKJE ANDERE VAKANTIE

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 7 JUNI 2011
IJS MET AARDBEIEN EN KOFFIE 

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

2,50 EURO
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En ’s avonds steken jullie de koppen bij elkaar om de
activiteiten voor te bereiden. Nadien ga je in groep wat
keuvelen, eropuit trekken, heel actief zijn of gewoon
even de batterijtjes opladen.

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

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

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

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

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

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

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

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

- Voorbereidende bijeenkomst : de kampverant -
woordelijke organiseert enkele weken voor het
kamp een voorbereidende bijeenkomst in de
voorziening waar je op kamp zal gaan. Zo kan je al
eens kennismaken met de voorziening en de andere
deelnemers. Samen zullen jullie dan het kamp -
programma uitwerken en voorbereiden. Je zal hier-
voor een uitnodiging ontvangen. Probeer deze dag
zeker vrij te houden. Het is immers belangrijk dat jij
er ook bij bent.

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

Wat zijn dienstencheques ?
Dienstencheques zijn een federaal initiatief om ener -
zijds extra jobs in de dienstverlenende sector te creëren
en anderzijds zwartwerk tegen te gaan. Het systeem is
vergelijkbaar met de PWA-cheques, met dit verschil dat
het OCMW Rijkevorsel een erkenning heeft om met
dienstencheques te werken.

Hoe werkt het systeem ?
Dienstencheques dienen te worden aangevraagd bij
Sodexo - Cel dienstencheques, Charles Lemairestraat 1
te 1160 Brussel. Je ontvangt een inschrijvingsformulier
waarmee je (minimaal 10) dienstencheques kan
bestellen. Je betaalt het overeenstemmende bedrag per
overschrijving aan Sodexo en enkele dagen later krijg je
de gevraagde cheques thuisgestuurd. De prijs van één
dienstencheque is vastgelegd op 7,50 euro.
Aan de persoon, die in opdracht van het OCMW, bij 
je komt werken, geef je per gewerkt uur één diensten -
cheque.
Hij/Zij vult de datum in, de cheque wordt ondertekend,
en hij/zij geeft de dienstencheque door aan de 
administratieve dienst op het OCMW.

Voordelen voor de gebruiker, maar ook voordelen voor
de werknemer !
Als gebruiker zijn er een aantal concrete voordelen :
- de kostprijs per cheque : voor 7,50 euro per uur 

ontvang je hulp aan huis.
- het fiscale voordeel : je mag het bedrag dat je

betaald hebt aan dienstencheques in je belastings -
aangifte opnemen voor een maximumbedrag van
2.560 euro (inkomstenjaar 2011). Deze uitgaven
dienen wel bewezen te worden met het fiscale attest
dat je ontvangt van Sodexo.

- het systeem is ook gunstig voor de werknemer :
hij/zij ontvangt van de werkgever immers niet het
bedrag van de dienstencheques, maar is als werk -
nemer gerechtigd op een contractueel salaris, en is
bovendien sociaal verzekerd.

Het maximum aantal dienstencheques per gebruiker
per jaar is evenwel beperkt tot 500.

Wens je beroep te doen op deze dienst ?
Heb je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met
het OCMW, 03/340.39.65.

THUISHULP VIA DIENSTENCHEQUES 
BIJ OCMW RIJKEVORSEL
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Een ’vrijwilligerscultuur’ implementeren in Vlaanderen
is een heuse opgave en tegelijk een boeiende uitdaging.
Een vrijwilligerscultuur zou immers mee vrijwilligers
en meer vrijwillige inzet betekenen. Vandaar dat het
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk in samenwerking
met het vrijwilligerswerkveld het ’positief vrijwilligen’
in de spotlight gaan zetten.

Het VSVw ontwikkelt hiervoor ondermeer de online
bibliotheek succesvolvrijwilligen.be (is in opbouw). Alle
aspecten van het vrijwilligersmanagement komen aan
bod zoals : visieontwikkeling, wervingscampagnes,
motiveren, ondersteuning, doelgroepen, enz.

Het kloppend hart van succesvolvrijwilligen.be is de
praktijkenbank met honderden voorbeelden. Samen
met het vrijwilligerswerkveld willen we een bonte
verzameling brengen van voorbeelden over goed 
vrijwilligersmanagement, van de wijze waarop men
knelpunten kan oplossen, de wijze waarop men op een
positieve manier een duurzaam vrijwilligersbeleid kan
uitbouwen.
’Samen bouwen aan een vrijwilligerscultuur !’ is een
oproep naar alle organisaties/diensten en instellingen
uit alle sectoren die werken met vrijwilligers. Stuur ons
jouw verhaal, goede praktijk of gouden tip, jouw
ludieke activiteit, zelfontworpen instrument... die net
het verschil maakt en bijdraagt tot het vlotte 
vrijwilligersbeleid in uw organisatie.

Praktijk toevoegen ? 
http://joomla.succesvolvrijwilligen.be/formulier 
of stuur je verhaal naar/contacteer
micheleweiss.vsvw@skynet.be

SAMEN BOUWEN AAN EEN
VRIJWILLIGERSCULTUUR !

Het OCMW Rijkevorsel legt een werfreserve aan voor
de functie van: 

KEUKENHULP
IN GESCO-DIENSTVERBAND

Het betreft een halftijdse (19/38) tewerkstelling. 
U dient niet in het bezit te zijn van een diploma. 

Met extra legale voordelen (hospitalisatie -
verzekering, fietsvergoeding, maaltijdcheques). 

Heeft u interesse? 
Stuur uw sollicitatiebrief samen met uw C.V. 

voor 11 juni 2011 naar: 
OCMW Rijkevorsel, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1 - 2000 Antwerpen
+32 (0)3 218 59 01 - info@vsvw.be - www.vrijwilligersweb.be

INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 14 JUNI 2011
INSTAP : 1 SEPTEMBER 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 8 juni 2011 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !
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Truvo, de uitgever van de Gouden en Witte Gids, kiest
voor een optimalisatie van de te bedelen boekdelen.
Uit recent onderzoek blijkt dat 8 op 10 gezinnen de 
gidsen thuis willen blijven ontvangen. Om te voor -
komen dat de telefoongidsen ook bedeeld worden aan
niet gebruikers, worden hieronder de links 
gepubliceerd van de verschillende sites om zich op de
startpagina uit te schrijven : www.goudengids.be,
www.wittegids.be, http://info.truvo.be/nc/opt-out-form,
www.1207.be.
Op deze wijze wordt de distrubitie van de telefoon -
gidsen in onze gemeente geoptimaliseerd en ontvangen
enkel de effectieve gebruikers de boekdelen.
Uitschrijvingen voor 20-07-2011 zullen bij de volgende
bedeling geen exemplaar meer ontvangen. Registraties
na bovenvermelde datum zullen pas volgend jaar 
kunnen toegepast worden.
Truvo dankt je voor deze constructieve en milieu -
vriendelijke samenwerking.

OPTIMALISATIE 
BEDELEN TELEFOONBOEKEN

IKO - de kunstacademie
Dr. Versmissenstraat 6
Buizelstraat 11
2320 Hoogstraten

TENTOONSTELLING
met werk van de kinderen, tieners en volwassenen

Algemeen beeldende vorming, tekenkunst, 

schilderkunst, fotokunst, keramiek, vrije grafiek, 

beeldhouwkunst en binnenhuiskunst

Zondagen 19 & 26 juni, telkens van 10u tot 18u

Maandag 20 juni van 18u tot 22u

Er is gelegenheid tot inschrijven

en de toegang is gratis

Voor meer inlichtingen en mogelijkheden om in te

schrijven, raadpleeg de iko-site

www.iko-dekunstacademie.be
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Globe Group
zoekt geïnteresseerden om mee te werken 

aan een groots kortfilmproject!

Ervaring niet vereist
Er wordt intern een opleiding voorzien!

Meer info:
www.projectbasil.tk 

AARD VAN DE MELDING

Ik meld         de beschadiging van   ■■
                   een defect aan           ■■
                   een voorstel voor        ■■

■■    het wegdek                         ■■ de openbare riolering                     ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad                        ■■ de verkeerssignalisatie                    ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad                         ■■ het kastje van de kabel-TV              ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht                    ■■ de openbare verlichting                  ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                                 Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER
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J U N I

1 juni tot                •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : tentoonstelling in de gemeenschappelijke delen van Het Klooster,
30 augustus                 Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, bezoekerscentrum aan de molen, bibliotheek centrum,
                                     dit ter verfraaiing van de gebouwen. Zie rubriek Diversen.

3 juni                      •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

4 juni                      •   De Singer vzw : Klassiek concert : Beethovens ’Piano Sonatas’ gebracht door pianist André De Groote.
                                     De Singer, Bavelstraat 35, om 20.30u. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

5 juni                      •   VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Aster Berkhofwandeling. Meer info : zie rubriek VVV.

9 juni                      •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : om 20.00 uur. Samenstellen presentatiereeks voor Natuurpunt. 
                                     Niet-leden kunnen kennismaken met de sfeer en gezelligheid van de vereniging. Iederen welkom.

10 juni                    •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

12 juni                    •   Natuurpunt afd. Markvallei : Wandeling de Poelberg, vertrek 9 uur, Kerk Sint-Jozef Rijkevorsel.

17 juni                    •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

18 juni                    •   Opendeurdag compostmeesters : Meer info : zie rubriek Milieu/Duurzaamheid.
                               •   De Singer vzw : Jazzconcert van de Zuidafrikaanse pianist Paul Hanmer (solo). De Singer, Bavelstraat 35
                                     om 20.30u. Meer info en reservaties : www.desinger.be

23 juni                    •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : 20.00 uur. Bespreken en jureren van het thema ’zelfportret’.
                                     En/of eigen werk. Niet-leden kunnen kennismaken met de sfeer en gezelligheid van de vereniging.
                                     Iedereen welkom.
                               •   Filmvoorstelling ’Het Spook van Monniksveer’ : Meer info : zie rubriek Cultuur.

24 juni                    •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.
                               •   De Singer vzw : Indische muziek door Atul Shankar en Amit Mishra + Trio Lau. De Singer, Bavelstraat 35
                                     om 20.30u. Meer info en reservaties : www.desinger.be

26 juni                    •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14 uur tot 17 uur.
                               •   Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13 uur tot 16.30 uur.
                               •   Viering 20-jarig bestaan De Bonte Klepper : zie rubriek Milieu/Duurzaamheid.

30 juni                    •   Rijkevorsel Swingt : 19.30u Smooth Flavour. Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.
                               •   Bibliotheek : John Vervoort vertelt over spannende boeken. Meer info : zie rubriek Bibliotheek.

Aankondigingen van activiteiten JULI EN AUGUSTUS 2011 moet je uiterlijk op 3 juni 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
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                     0475/23.24.58

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


