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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust     burgemeester
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis :               dinsdag                         9.00 - 11.30 u
                                       donderdag                  18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand   10.30 - 11.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke stand,
communicatie

Roefs Karel                    1ste schepen                                 sp.a

gemeentehuis :               woensdag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

gemeentehuis :               dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Verlinden Jan                3de schepen
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis :               maandag                     18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    10.00 - 11.00 u

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger             4de schepen                                 sp.a

gemeentehuis :               woensdag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien           5de schepen                                 SNR

gemeentehuis :               dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    18.30 - 19.30 u

Werkgebied : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme,
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand,
Europese aangelegenheden

Openingstijden diensten
Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst                   Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen                            Vijversweg 12
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur,
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren                            Ambachtsweg 14
dinsdag 8.30 uur - 19.00 uur, woensdag 8.30 uur - 15.30 uur 
donderdag 8.30 uur - 12.00 uur, vrijdag 8.30 uur - 15.30 uur 
zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum                                     Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef                 Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor                                                    Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel                            Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW                                                             Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW                        Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW                                 Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA                                                                 Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub                                                     Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub                                                      Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum
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De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 31 januari 2011 goed.

In de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel
Rijkevorsel wordt de waarde van de maaltijdcheques
aangepast.

Kennis wordt genomen van het besluit van de Gouver -
neur van de Provincie Antwerpen houdende goed -
keuring van gemeenteraadsbeslissing in verband met
de financiële bijdrage 2011 aan de politiezone Noorder -
kempen.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
’Verharding jaagpad/fietspad kanaal tussen brug 8 en
brug 9’. De lastvoorwaarden, raming en gunningswijze
worden vastgesteld.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 28 FEBRUARI 2011
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Beste dorpsgenoten,

Deze maand legt een uitgebreid aanbod aan wegenwerken voor. Aannemer Mols start op 4 april met de wegen werken

in Achtel en half april kan wegenbouwer Deckx de betonwerken aan de vaart aanvatten dit onder voorbehoud dat de

bouwvergunning is toegekomen.  

Onze technische dienst is volop bezig met werkzaamheden om en rond het gemeentehuis. Zowel voor als achter zijn

alle beplantingen en bomen weggehaald. De reden van die ingrijpende werken is het ontkoppelen van regenwater

en sanitairwater. Dit was geen eenvoudige klus omdat alle leidingen overgroeid waren met struiken en bomen die

eerst moesten verwijderd worden. Gezien de grote gaten in de beplanting, gezien de slechte staat van de voetpaden

en gezien de overwoekering door klimop waren onze mensen genoodzaakt alles te verwijderen. Maar geen nood, de

aanplanting gebeurt nog deze lente en daarna kunnen onze parkings aangepast worden om een vlottere en veiligere

inrij te bekomen.

De werken op de Merksplassesteenweg verlopen zoals gewenst. Tegen Pasen liggen er fietspaden vanaf Breebos tot

aan de Ambachtsweg. Aannemer Adams heeft alles onder controle behalve ….het doorgaand verkeer. Er wordt veel

te hard gereden en daarom vraag ik in uw belang en in het belang van de werknemers uw snelheid aan te passen en

niet sneller te rijden dan 50 km per uur. Wij zouden het spijtig vinden moesten er ongelukken gebeuren tijdens het

veiliger maken van de wegen.

Zaterdag 9 april organiseert het gemeentebestuur een onthaaldag voor alle nieuwe inwoners. De bedoeling is alle

nieuwkomers van 2010 bij een hapje en een drankje kennis te laten maken met Rijkevorsel. Dit is een primeur voor

ons dorp en wij hopen op een grote opkomst.

                                                                                                    Tot volgende maand.

                                                                                                    Uw Burgemeester,

                                                                                                    Gust Van De Mierop
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Eveneens wordt goedkeuring verleend aan het bij -
zonder bestek ’Rioleringswerken in de Hoge Heideweg,
vanaf Beersebaan tot aan de Zwartvenstraat en in de
Beersebaan tussen huisnummers 60 en 84. Beveiliging
kruispunt Beersebaan-Hoge Heideweg. Aanleg fietspad
Hoge Heideweg’. De lastvoorwaarden, raming en 
gunningswijze worden vastgesteld.

Ook het bijzonder bestek ’Onderhoudswerken
gemeente wegen 2011-Asfaltwegen’ wordt goedgekeurd.
De lastvoorwaarden, raming en gunningswijze worden
vastgesteld.

Als laatste wordt de aankoop van een perceel recreatie -
grond voor openbaar nut van de erfgenamen Van Riel
goedgekeurd.

Op verzoek van de CD&V-fractie werden volgende 
punten toegevoegd aan de agenda van deze gemeente -
raad :
- Dorpsherinrichting Sint-Jozef

Er wordt kennis genomen van de toelichting van het
College van Burgemeester en Schepenen bij vol-
gende agendering :
CD&V stelt voor om de parkeerplaatsen rond de
kerk te behouden voor kortparkeren, mits het
leggen van ’groene tegels’ om het zicht te ver-
fraaien. Er wordt niet gunstig gestemd.

- Toelichting over het Provinciale mobiliteitsplan en
de leefbaarheid van onze gemeente. 
Er wordt kennis genomen van de toelichting van het
College van Burgemeester en Schepenen bij 
volgende agendering :
- CD&V wil de visie van het College kennen in ver-
band met deze materie.
- CD&V vraagt een gemeentelijke infoavond
hieromtrent.
Er wordt niet gunstig gestemd.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
dinsdag 26 april 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.

Op paasmaandag 25 april zijn alle gemeentelijke 
diensten gesloten.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAG
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

VROLIJK PASEN !



De Gemeente Rijkevorsel is al geruime tijd actief rond
trage wegen. Zo organiseerde de gemeente al enkele
jaren op rij de Dag van de Trage Weg in samenwerking
met VVV Rijkevorsel. In december 2010 werd een trage
wegenproject gegund aan Trage Wegen vzw. Deze
organisatie bouwde de afgelopen jaren reeds over heel
Vlaanderen succesvol trage wegenprojecten uit. Nu
zullen zij met hun ervaring en kennis trachten alle
trage wegen in onze gemeente in kaart te brengen. Het
is de bedoeling dat zowel in onbruik geraakte trage
wegen als bestaande wegen in de inventaris worden
opgenomen. De Gemeente Rijkevorsel en Trage Wegen
vzw zullen hierbij nauw samenwerken met VVV
Rijkevorsel. VVV Rijkevorsel werkte immers zelf al een
knap overzicht uit van de bestaande trage wegen in de
gemeente. Ook Natuurpunt Markvallei zal binnen het
project een vaste partner zijn aangezien er langs
bermen erg veel mogelijkheden zijn op vlak van bio -
diversiteit.

Trage wegen ?
Trage wegen zijn wegen voor niet-gemotoriseerd ver-
keer en bieden ongetwijfeld ook voor jou heel wat
voordelen : je zit er midden in het groen, ze zijn ideaal
voor een fiets- en wandeltocht en ze vormen een
verkeers veilig alternatief voor drukke straten. Trage
wegen vertellen ook vaak iets over eeuwenoude
verbindingswegen in onze omgeving. Bovendien 
worden inwoners via trage wegen aangemoedigd om
met de fiets te rijden of te voet te gaan, wat ervoor zorgt
dat er minder fijn stof en CO2-uitstoot van uitlaat-
gassen in onze gemeente vrijkomt. Kortom, zorg
dragen voor trage wegen is zorg dragen voor mens,
natuur en klimaat.

Trage wegenproject i.s.m. inwoners Rijkevorsel
De Gemeente Rijkevorsel vroeg voor de start van het
project de nodige subsidies aan binnen de mobiliteits -
convenant en binnen de samenwerkingsovereenkomst

rond milieu en duurzaamheid. Daarna kon de
gemeente via een overheidsopdracht het project 
gunnen aan Trage Wegen vzw. Zij maken momenteel
werk van een volledige inventaris van de trage wegen in
de gemeente. Samen met vrijwilligers zullen zij op het
terrein de staat van de trage wegen onderzoeken. De
vrijwilligers krijgen hiervoor de nodige opleiding en
ondersteuning. Ook de kleine landschapselementen
langs trage wegen zullen hierbij geïnventariseerd 
worden. Eenmaal de inventaris rond is, zal Trage
Wegen vzw een infoavond organiseren voor alle 
inwoners. Hier zal de voorlopige inventaris worden
gepresenteerd en kunnen inwoners nog aanvullende
informatie bezorgen. Ook alle vragen kunnen die avond
gesteld worden.

Wil je ook graag nu al betrokken worden bij het 
project ? Ken je nog vroegere trage wegen die nu ver -
dwenen zijn ? Zit je nog met bepaalde vragen ?
Neem dan contact op met de duurzaamheidsambtenaar
van onze gemeente via 03/340.00.00 of via jasmine.
jacobs@rijkevorsel.be.

Meer info over trage wegen ? Surf dan even naar de
website van Trage Wegen vzw www.tragewegen.be.

De lente is de uitgelezen tijd om je tuin een onder -
houds beurt te geven met compost. Door compost met
tuingrond te mengen bied je de planten ideale groei -
omstandigheden aan : water naar believen, genoeg
zuurstof voor de wortels en een verhoogde weerstand
tegen ziekten en insecten.

Maart, april en mei zijn de drukste maanden voor het
leveren van compost. Bestel dus tijdig je compost !
Meer informatie over het gebruik en tarieven van com-
post vind je op de website www.iok.be (IOK Afvalbeheer
- Verkoop Compost). 
Compost zelf afhalen kan natuurlijk ook.

Mensen kunnen met vragen terecht op de Afval-infolijn
op het nummer 014/56.27.75 of e-mail: afvalbeheer@
iok.be.

TRAGE WEGENPROJECT 
IN RIJKEVORSEL

GEEF JE TUIN EEN GOEDE BEURT MET
KWALITEITSCOMPOST ! BESTEL TIJDIG
JE COMPOST VOOR HET VOORJAAR

5

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU



6

Op 27 januari 2011 kon de Gemeente Rijkevorsel als
eerste in de Noorderkempen van start gaan met een
Voedselteam. Een Voedselteam is een groep mensen uit
dezelfde buurt die gezamenlijk producten aankopen
rechtstreeks van een lokale boer. Biologische (en vaak
ook geïntegreerde) landbouwteelt staat voorop. Het
team engageert zich om zoveel mogelijk de voeding zo
lokaal mogelijk aan te kopen zodat het aantal CO2-kilo-
meters gedrukt wordt. Er werd besloten om bij de start
samen te werken met de Wieltjeshoeve in Turnhout en
Widar uit Merksplas. Indien andere landbouwers zich
kunnen vinden in de doelstellingen van het voedsel-
team en wensen samen te werken, kunnen zij altijd
contact opnemen met de onderstaande contact -
personen. Er wordt ook veel belang gehecht aan de
teams als maatschappelijk gebeuren. Zo wordt inter -
actie tussen de deelnemende boeren gestimuleerd en
kan een Voedselteam ook landelijke uitstappen 
organiseren.

Hoe gaat het in z’n werk ?
Eenmaal de contactpersoon van het voedselteam jou
geregistreerd heeft, kun je op donderdagavond je
bestelling invoeren via de website www.voedselteams
.be. Daar geef je aan voor hoeveel personen je een
pakket fruit, groenten, brood of zuivel wenst. In de
pakketten zitten vaak ook de zogenaamde ’vergeten
groenten’ van weleer die je amper of niet in de winkel
vindt. Recepten hiervoor worden binnen het voedsel-
team uitgewisseld. Er is geen aankoopverplichting, dus
je kunt zelf kiezen of je bestelt en wat je bestelt. De
bestelling wordt op vrijdag doorgegeven aan de land-
bouwers die vervolgens ervoor zorgen dat de bestelling
op donderdagavond voor jou klaarstaat in de keuken
van het klooster (net naast het gemeentehuis). Betalen
doe je maandelijks via een overschrijving.

Heb je ook zin om je aan te sluiten bij het voedselteam
of wil je het gewoon eens voor een tijdje uitproberen ?
Dan kun je best contact opnemen met Rein Wilrycx,
contactpersoon voor het voedselteam in Rijkevorsel.

Smakelijk !

Contact Voedselteams vzw : Mark Pauwels, antwerpen
@voedselteams.be, 0488/99.46.04.
Contact Voedselteams Rijkevorsel : Rein Wilrycx, 
reinwilrycx@hotmail.com, 0475/58.33.77. Je kunt voor
meer informatie ook altijd terecht bij de milieudienst.

De Vlaamse energieprestatieregelgeving leidt in 5 jaar
tijd tot positieve resultaten voor de energieprestaties
van de nieuwbouw. De trends in de statistische
gegevens van de ingediende EPB-aangiften zijn
duidelijk.

Sinds 2006 werden nieuwe woningen ongeveer 10%
energiezuiniger. Hun gemiddelde E-peil daalde van E86
naar E76. Ongeveer 16% bouwt nu een lage-energie -
woning (E60 of lager).

De Vlaming wordt jaar na jaar energiebewuster en
bouwt meer en meer energiezuinig. Er is echter nog
een lange weg te gaan om vanaf 2021 enkel nog nieuw-
bouw te realiseren die bijna geen energie meer ver-
bruikt. De verdere stappen naar 2021 worden in de loop
van 2011 uitgewerkt.

Het Vlaams Energieagentschap hoopt dat de vermelde
cijfers de bouwprofessionelen nóg meer stimuleren om
hun klanten te overtuigen van het belang van
energiezuinig en gezond bouwen. Wat dat is absoluut
noodzakelijk om de energiekosten te verminderen en
onze uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Subsidies : ook Gemeente Rijkevorsel ondersteunt !

Wanneer je bouwt of verbouwt zijn er verschillende
premies waarmee de werken om je woning energie -
zuiniger te maken, financieel meer draaglijk worden.
Premies kun je vinden via www.premiezoeker.be.
Ook de Gemeente Rijkevorsel ondersteunt ! De
gemeentelijke premies rond duurzaam bouwen en
wonen kun je terugvinden via www.rijkevorsel.be >
Diensten > Milieu > Subsidies of kom even langs bij
de milieudienst.

Meer info ? Kom even langs bij de dienst Ruimtelijke
Ordening of de Milieudienst of neem contact op met
Jasmine Jacobs via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of
03/340.00.28.

VOEDSELTEAM RIJKEVORSEL 
IS GESTART !

ENERGIEZUINIGE WONINGBOUW 
EEN SUCCES !

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU

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

0473 49 01 09
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Fietsen en te
voet gaan zijn
gezonde, milieu-
vriendelijke en
goedkope ver-
plaatsingswijzen
voor korte af -
standen. 
Met ’Mijn korte

ritten’ stimuleren we iedereen om korte auto -
verplaatsingen zoveel mogelijk te vervangen door
stappen en fietsen. Meter van de campagne Sabine
Hagedoren geeft het goede voorbeeld.
Laat je de auto staan voor korte afstanden, dan win je
immers driemaal : zowel je gezondheid, het milieu als
je portemonnee vaart er wel bij ! Bovendien draag je bij
tot een aangenamere en veiligere leefomgeving. Wie
deelneemt aan Mijn korte ritten, maakt bovendien kans
op één van de vele mooie prijzen.
Wil je deelnemen aan Mijn korte ritten en het korte -
rittencontract ondertekenen ? Engageer je dan om
samen met je vereniging, collega’s, vrienden, familie...
gedurende de periode van 21 maart tot 21 april 2011,
20% van je korte autoritten te vervangen door stap-
en/of fietsverplaatsingen. Ook wanneer je je na 21
maart registreert kun je nog deelnemen.
Als deelnemer noteer je gedurende de campagnemaand
de uitgespaarde autokilometers. De bedoeling is om in
groep te proberen zoveel mogelijk korte ritten op een
duurzame manier af te leggen : hetzij te voet, hetzij
met de fiets. Deze kilometers noteer je in een logboekje
of op de campagnewebsite. Op het einde van de
campagneperiode lever je het logboekje in, zodat het
effect van de campagne berekend kan worden.
Bovendien maak je kans op één van de mooie prijzen.
Wil je deelnemen aan deze campagne ? Aarzel dan niet
en contacteer de projectverantwoordelijke in onze
gemeente : Jasmine Jacobs, jasmine.jacobs@
rijkevorsel.be of 03/340.00.28. Je ontvangt snel een log-
boekje en een flyer van de campagne. Meer info over de
campagne vind je ook op www.mijnkorteritten.be.

Verplichte plaatsing verzegelde debietmeters 
Debietmeters zijn sinds 1 januari 2010 verplicht voor
elke grondwaterwinning met uitzondering van :

- grondwaterwinningen uitgerust met een handpomp
- grondwaterwinningen voor huishoudelijke doel -

einden tot max. 500 m3/jaar
- draineringen die noodzakelijk zijn om het gebruik

en/of exploitatie van bouw- en weilanden mogelijk
te maken of te houden.

Voor de meeste grondwaterwinningen geldt deze ver-
plichting zelfs al sinds 1 juli 1997.

Boete ontbreken van een debietmeter
Omdat de VMM merkt dat een aantal heffings plichtigen
de wetgeving niet naleeft, wordt vanaf 2011 gestart met
het opleggen van boetes. De boete is in eerste plaats
bedoeld als signaal om zich in orde te stellen met de
wetgeving. Bij meervoudige over tredingen zal in 2011
daarom enkel een boete worden opgelegd voor de
zwaarste overtreding. Vanaf 2012 zal voor elke over -
treding een boete worden opgelegd d.w.z. dat wanneer
bijvoorbeeld 4 putten vergund zijn en er slechts 1 put
wordt bemeten, er driemaal een boete kan worden
opgelegd. De boetes variëren naargelang de vergunde
hoeveelheid grondwater of het pomp vermogen. Ook
het niet melden van de verbreking van de verzegeling
van de debietmeter of het weigeren van de verzegeling
zal voortaan beboet worden.

Mobiele pompen
Voor mobiele pompen voor de irrigatie in openlucht
voert VMM nog een gedoogbeleid tot en met 30 juni
2011. De VMM werkt momenteel aan een sluitend sys-
teem dat werkbaar is voor de land- en tuinbouwsector
en voldoende garanties biedt voor een correcte
heffings berekening en voor toezicht in het kader van de
milieuhandhaving.

Meer info
Meer informatie vind je op www.heffingen.be.

Een familiefeestje of barbecue gehad ? En puilt je grijze
restafvalcontainer uit ? Geen nood ! Je kunt extra 
zakken meegeven met de volgende ophaling.
Bel 2 werkdagen voor de volgende ophaling naar de
DIFTAR-informatielijn op het gratis nummer
0800/97.687 en geef het aantal extra zakken door. Na
het ledigen van je restafvalcontainer worden de extra
zakken ook gewogen.

GEZOCHT : 
DEELNEMERS MIJN KORTE RITTEN

GRONDWATERWINNINGEN 
DEBIETMETERS

JE GRIJZE DIFTAR-CONTAINER 
OVERVOL ?

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Nieuwe plattelandsideeën gezocht!

Zowel dit jaar als in 2012 kunnen overheden, organi -
saties, plaatselijke verenigingen, ondernemers en 
inwoners van 10 gemeenten uit de Noorderkempen
aanspraak maken op ongeveer 600.000 € steun voor de
realisatie van lokale plattelandsontwikkelingsprojecten
die de hele gemeenschap ten goede komen. Het gaat
om zogenaamde LEADER-projecten. Gebiedsgerichte
plattelandsontwikkeling die kan rekenen op subsidies
van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Om in aanmerking te komen voor de volgende project -
ronde, kun je een aanvraag indienen vóór 30 
september. Goedgekeurde projecten kunnen in principe
van start gaan vanaf januari 2012.

Je informeert je best goed op voorhand. Neem eens een
kijkje op de website www.leadermarkaantekempen.be of
neem contact op met de LEADER-coördinator miel.
gilis@rurant.provant.be of op het telefoonnumer
014/85.27.07.

Werk in uitvoering

Sinds 2008 werden in het LEADER-gebied MarkAante
Kempen al 42 plattelandsontwikkelingsprojecten
gesubsidieerd. De financiële steun loopt op tot 65% van
de totale kostprijs. Vorige herfst zijn nog 16 zeer uit-
eenlopende voorstellen goedgekeurd, voor een totaal
bedrag van 1.100.000 €. Zo konden onder meer een
sociaal bindweefselproject rond zorgburen in kleine

plattelandskernen van Hoogstraten en Wuustwezel, de
samenwerking tussen 3 MarkAante processie-
organisaties en dorpskernvernieuwingsprojecten in
Zon der  eigen en Sint-Jozef Rijkevorsel op steun 
rekenen.

Eerder werden onder andere de renovatie van de oude
landlopersbegraafplaats in Merksplas-kolonie, de molen
Arbeid Adelt in Weelde en de toeristische onthaal -
poorten in Essen en Wuustwezel ondersteund.

Voor meer informatie kun je terecht op de website
www.leadermarkaantekempen.be. 

Een overzicht van de goedgekeurde projecten voor
2011:

projectnaam promotor

- Margriet: zorgburen onderhouden sociaal bindweef-
sel in kleine plattelandskernen in Hoogstraten en
Wuustwezel

Landelijke Thuiszorg vzw
- Graven in het verleden: religieus erfgoed in de 

kijker in Gooreind
vzw Kempens Landschap

- Licht in de duisternis: de landloperskapel in
Merksplas als werelderfgoed!

vzw Kempens Landschap
- Spek-en eierenroute: vernieuwing van een land-

bouwleerpad in Hoogstraten
Landelijke Raad Hoogstraten

- Bijenhal De Raam: bouw van een bijenhal en 
educatieve tuin in Achtel

Imkers Sint-Ambrosiusgilde
- Op stap met Suske, Wiet en Botje: GPS-belevings-

routes in Wuustwezel
Toerisme Wuustwezel

- Beleef het platteland: multimediaproject op het
platteland in Wuustwezel

Toerisme Wuustwezel
- Welkom in het verleden: Professioneel onthaal van

bezoekers in het openluchtmuseum in Essen
Karrenmuseum Essen

- Zorgboerderij Rommeshoef Essen: kwalitatieve dag-
besteding voor jongeren met een beperking

BVBA Rommeshoef
- 4-seizoenenpad: belevingsvolle wandelroute in en

rond de plattelandskern van Loenhout
KVLV Loenhout

- Sint-Jozef: dorp aan de vaart: dorpskern -
vernieuwingsproject Sint-Jozef

Gemeentebestuur Rijkevorsel

LEADER MARKAANTE KEMPEN
ZET OPNIEUW SCHOUDERS
ONDER 16 PLATTELANDSPROJECTEN



- Brechtse Heide: de moeite waard!: Landschaps -
beheersplan door lokale actoren en bewoners 

Regionaal Landschap Voorkempen
- Uw kijk op den dijk: Inrichten van een pleintje adhv

een uitgebreide inspraakprocedure voor de lokale
bevolking

Stadsbestuur Hoogstraten
- Restauraties processies: samenwerking en uit -

wisseling van 3 historische optochten in Hoog -
straten, Sint-Lenaarts en Loenhout

Associatie processies NK
- Dorpskernvernieuwing in Zondereigen

Gemeentebestuur Baarle-Hertog
- Zingen en koken in de Kempen: Om het imago van

de Kempen te versterken worden twee publieks -
gerichte projecten opgezet rond culinair en 
gezongen erfgoed

Kempische erfgoedcellen

Wat?
Elk jaar organiseert de landbouwdienst in opdracht van
de dienst Statistiek en Economische Informatie een
landbouwtelling of een landbouwenquête. Elk land-
bouwbedrijf dat hiertoe wordt uitgenodigd is verplicht
om deel te nemen. De landbouwtelling vindt telkens
plaats tussen 1 en 31 mei.

Waarom?
Deze regelmatige tellingen geven een volledig en
 gedetailleerd beeld van de landbouw en bieden de
mogelijkheid om te antwoorden op vragen op alle 
geografische niveaus, over de oppervlakten van de teel-
ten, het aantal dieren,….
Bovendien laat de landbouwtelling toe om de impact te
meten van de landbouwpolitiek op de landbouwprak -
tijken en het milieu. Zodoende bieden ze de politieke
leiders sleutels voor de voorbereiding van toekomstige
regelgevingen op landbouwgebied en voor inter na -
tionale onderhandelingen. Op lokaal vlak verschaffen
zij aan de verantwoordelijken van de gemeenten waar-
devolle gegevens voor het ruimtelijk beleid van hun
gebied.

Wie?
Ieder persoon, verantwoordelijk voor een landbouwbe-
drijf, die één van volgende producten produceert met

het oog op de verkoop, kan worden verplicht om deel te
nemen:
- teelten: akkerbouwgewassen, groenten, fruit, sier-

teelt, boomkwekerijen, zaden,…;
- dieren: runderen, varkens, schapen, geiten, land-

bouwpaarden, pluimvee, overige dieren gekweekt
voor het vlees.

Hoe?
Iedereen die verplicht is om deel te nemen, krijgt van
het gemeentebestuur een persoonlijk schrijven in de
bus met een vertrouwelijke vragenlijst die, volledig
ingevuld, afgegeven moet worden aan de onthaalbalie
in het gemeentehuis in de week van maandag 16 mei
tot vrijdag 20 mei, tussen 9 en 12 uur.

De administratieve dienst rekent op uw medewerking
om de lijsten tijdig binnen te brengen.

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

Het vuilwater (DWA-afvoer) van de verkaveling is aan-
gesloten op de bestaande riolering in Koekhoven.

VERKOOP 6 KAVELS

LANDBOUWTELLING 2011
STATISTISCH ONDERZOEK

9
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De bouwgronden hebben een oppervlakte van 300 of
330 m2. De prijs bedraagt 66.000,00 euro of 74.000,00
euro. Plan, prijzen en stedenbouwkundige voorschrif-
ten zijn te raadplegen op de website van IOK :
www.iok.be.

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

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

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

bewonen

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

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

2. overige kandidaten

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

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

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

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

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

De nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam,
dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en
watergebonden gronden. Ook het kanaal Dessel-
Schoten valt onder haar beheer. Momenteel voert de
Scheepvaart werken uit aan de bediening van een aantal
bruggen op dit kanaal. Het betreft hier brug 1 tot en
met 11 en de brug aan sluis 1 te Sint-Jozef. Het is de
bedoeling dat deze bruggen bediend zullen worden van-
uit een centraal bedieningsgebouw in Rijkevorsel.
De uitvoering van dit project vereist dat er ter hoogte
van elke brug enkele werkzaamheden worden uit -
gevoerd. Het gaat onder meer om de installatie van
camera’s en geluidsinstallaties. De installatie van 
camera’s kan mogelijk enkele vragen bij u oproepen.
Deze camera’s hebben echter alleen tot doel om het
openen en sluiten van de bruggen van op een afstand op
een verantwoorde wijze te kunnen uitvoeren. Enerzijds
brengen de camera’s het scheepvaartverkeer aan beide
kanten van de brug in beeld en anderzijds de voertuigen
die gebruik maken van deze brug. De camera’s brengen
de privacy van de bewoners op geen enkele manier in
het gedrang.
Met de uitvoering van deze werken wordt dit jaar nog
begonnen en de bediening van op een afstand zal in de
loop van 2012 geleidelijk worden ingevoerd.

De laatste fase van de herstelling van de Beersebaan zal
worden uitgevoerd. Het betreft hier een stuk van om en
bij de 400 meter, beginnend aan het kruispunt met de
Merksplassesteenweg. De werken zullen uitgevoerd
worden op het ogenblik dat Adams, die instaat voor de
aanleg van het fietspad langs de Merksplassesteenweg,
de werken aan hetzelfde kruispunt zal starten. Dit is
voorzien in de maand mei. Het kruispunt zal dan
afgesloten zijn voor het verkeer.

Ook in de Bavelstraat, Bolksedijk en Bolk zullen
kleinere herstellingen worden uitgevoerd. Hier zal
echter doorgaand verkeer mogelijk blijven.

PLAATSEN CAMERA’S AAN BRUGGEN
OVER HET KANAAL

ONDERHOUDSWERKEN BETONWEGEN
BEERSEBAAN



Bijna vijfentwintig jaar geleden werd het nieuwe
gemeentehuis in gebruik genomen. Buiten aan het
gebouw werd er uiteraard ook aandacht besteed aan de
aanleg van de omgeving. Parkeerplaatsen werden vor-
zien, paadjes werden aangelegd en er was veel aandacht
voor de beplanting.
Door de jaren heen is er aan het concept van de buiten-
aanleg weinig of niets veranderd. Zoals menigeen zich
nog wel zal herinneren, is de grootste verandering die
er plaats vond, de verdwijning van de beschermde arau-
carias, beter bekend als apenbomen, die wegens ziekte
geveld dienden te worden.
Nu werd echter beslist dat de tijd daar was om de tuin
van het gemeentehuis opnieuw aan te leggen. Een tuin -
architect werd onder de arm genomen en aan de hand
van diens ontwerp is de technische dienst begonnen
met de heraanleg. Er werd bij het ontwerp aandacht
besteed aan de functionaliteit van de omgeving : het
behouden van het grasveld voor de kiosk en van de 
parkeerplaatsen voor- en achteraan, de weldoordachte
aanleg van verhardingen. Wat betreft de groenaanplan-
ting werden de meeste bestaande bomen bewaard en
werd er gekozen voor een onderhoudsarme beplanting.
Bij de keuze van bloemen en planten werd er ook 
rekening mee gehouden dat ze een rijke verscheiden-
heid aan insecten en vlinders aantrekken. Er werd bij
het ontwerp veelvuldig gebruik gemaakt van hagen en
bodembedekkers. Ook werden een aantal gemetselde
bloembakken voorzien.
De aanleg van de tuin zal in twee fasen geschieden.
Eerst zal de voorkant en de kant van het klooster 
worden aangelegd en pas later, in het najaar, de kant
van de politie. De aanleg van de tuin zal geheel 
gebeuren door de technische dienst.
Dat het werk van onze arbeiders echter niet zonder
gevaar is, werd nogmaals bewezen toen één van hen in
de klimop een opmerkelijke ontdekking deed. In het

gebladerte hoorde hij een ritselend geluid. Onvervaard
deed hij enkele takken opzij en kwam oog in oog te
staan met een reptiel van ongekende proporties.
Koelbloedig en op gevaar van eigen leven slaagde deze
dappere werkman erin de slang te overmeesteren.

De prooi werd vervolgens in een doos gestopt en niet
zonder de nodige trots getoond aan het gemeente -
personeel, waarvan de reacties varieerden van pure
affectie tot panische angst. Even werd er getwijfeld om
het dier te domesticeren en een thuis te geven in het
gemeentehuis. Maar al snelde haalde het gezond ver-
stand de bovenhand en werd de boswachter opgebeld.
Deze heeft het beestje, dat uiteindelijk een klein, 
exotisch, niet giftig korenslangetje bleek te zijn, over-
gebracht naar veiliger oorden.

De werken aan het fietspad op de Merksplassesteenweg
verlopen volgens plan. De rioleringswerken zijn inmid-
dels voltooid en men is volop bezig met het graven van
grachten en de eigenlijke aanleg van het fietspad.
Volgens de planning zal de aannemer, waarschijnlijk
vanaf 4 april 2011, starten met de werken aan de ver-
schillende kruispunten. Eerst komt het kruispunt met
de Ambachtsweg, waar een middengeleider komt, aan
bod. Dit wil echter zeggen dat de Merksplassesteenweg
ter hoogte van dit kruispunt voor een hele tijd zal 
afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Het winkel -
centrum Breebos zal dan te bereiken zijn via een lokale
omleiding over de Beersebaan en de Vorselmoerweg.
Elke maand zal er een ander kruispunt onder handen
genomen worden. 
Wij zullen je hierover tijdig berichten in het infoblad.

HERAANLEG TUIN GEMEENTEHUIS

FIETSPAD MERKSPLASSESTEENWEG.
WERKEN AAN DE KRUISPUNTEN
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De gemeente gaat over tot een openbare verkoop van
meubilair, fietsen, hout e.d. Deze verkoop vindt plaats
op zaterdag 30 april 2011 om 10.00 uur in de
gemeente lijke werkplaats (Vijversweg 12).
Bezichtiging van de loten is mogelijk vanaf 9.30 uur op
het bovenvermeld adres.

Zoals elk jaar zullen er weer een aantal gemeentewegen
aan een grondige opknapbeurt worden onderworpen.
Het is elk jaar een hele opgave om te bepalen welke
wegen het dringendst aan onderhoud toe zijn. Het
wegennetwerk van Rijkevorsel omvat immers om en bij
de 128 kilometer aan gemeentewegen, waarvan het
grootste gedeelte asfaltweg. Er dient dus een selectie te
worden gemaakt. Hierbij wordt met verschillende 
factoren rekening gehouden : de staat van het wegdek
uiteraard, de ligging, de frequentie waarmee de weg
gebruikt wordt, de aard van het verkeer dat de weg
gebruikt e.d.
Eerst en vooral zullen er werken worden uitgevoerd op
het Industrieterrein de Meiren. In een gedeelte van de
Ambachtsweg zal eerst een kantstrook worden gestort.
In de Vijversweg en de Ambachtsweg zal dan het asfalt
worden afgefreesd, de scheuren in de onderlaag worden
hersteld en een nieuwe toplaag zal worden aan -
gebracht.
In de Nijverheidsweg wordt alleen het voorste deel,
waar een goot ligt, afgefreesd. Van het overige gedeelte
worden de slechte vakken hersteld en volgt er een over-
laging.
Op de Zuiderdijk zullen enkele lokale herstellingen
worden uitgevoerd.
Tot slot zijn er nog de bestrijkingen. Dit jaar werd
geopteerd voor de Otterdaelstraat, Zwartvenstraat, de
Nieuwe Weg en een gedeelte van Kievitsheide en
Klundert. Er zijn in het verleden veel opmerkingen
geweest over de bestrijkingen. In vorige infobladen
hebben we getracht om op de meest prangende vragen
al een antwoord te geven. De voornaamste klacht bij
bestrijkingen blijft echter dat er op sommige plaatsen
veel losse steentjes achterblijven en dat dit zowel voor
fietsers als voor autobestuurders kwalijke gevolgen kan
hebben. Dit is vooral het geval in straten waar er weinig

verkeer is. De bedoeling is immers dat de steentjes vast-
gereden worden in de aangebrachte laag bitumen. De
aannemer is echter verplicht een eerste maal het
losliggend steenslag te verwijderen met een combinatie
veeg-zuigmachine en dit binnen een periode van 4
kalenderdagen. Voor de voorlopige oplevering van het
werk zal de aannemer deze werkwijze nogmaals her-
halen. We willen u er dan ook op wijzen om de eerste
dagen na het aanbrengen van de bestrijking de nodige
voorzichtigheid aan de dag te leggen als weggebruiker.
Wanneer de werken precies worden uitgevoerd is bij het
ter perse gaan nog niet bekend, maar vermoedelijk
wordt er in mei of juni mee gestart. Er wordt
aangenomen dat de aannemer in totaal een vijfen-
twintigtal werkdagen zal nodig hebben.
Hoewel er getracht zal worden dit tot een minimum te
beperken, zullen deze werken vanzelfsprekend gepaard
gaan met enige hinder voor het wegverkeer. We
rekenen er dan ook op dat u begrip kan opbrengen voor
deze mogelijke ongemakken.

In 2010 werkten de gemeenten Brecht, Schoten,
Schilde, Ranst, Zandhoven, Zoersel, Vosselaar, Rijke -
vorsel, Beerse, Lille en Malle samen met Regionaal
Landschap de Voorkempen en Toerisme Provincie
Antwerpen achter de schermen aan een wandelnetwerk
langs de mooiste wandelpaden in de regio.
Naar analogie met het populaire fietsknooppuntennet-
werk kan de wandelaar binnenkort zelf talloze trajecten
uitstippelen met behulp van de knooppunten.
De belangrijkste troeven van een wandelnetwerk ? Een
heel gebruiksvriendelijk systeem en zorgvuldig geselec-
teerde paden, die je naar hartenlust combineert.
Tijdens de maanden april, mei en juni zullen de recht-
hoekige, rood-witte borden met nummers opduiken in
delen van de verschillende gemeenten. Vanaf juli kan
iedereen het wandelnetwerk Kempense Hoven uit -
proberen. Goed voor 500 km wandelplezier langs de
aantrekkelijkste plekjes van de streek.

ONDERHOUDSWERKEN ASFALTWEGEN

OPENBARE VERKOOP 2011

BINNENKORT IN RIJKEVORSEL :
WANDELNETWERK KEMPENSE HOVEN
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INFO
Dienst Openbare Werken
Molenstraat 5, tel. 03 340 00 76 (77)
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Op zondag 3 april a.s. vertrekt om 14.00 uur op het
Kerkplein te Meerle de begeleide wandeling door het
domein van ’Den Heer’ - Domeinbos De Elsakker 
(5 km).
Het domein ’De Elsakker’, dat nu eigendom is van
Agentschap Natuur en Bos (ANB), is niet zo bekend bij
de wandelaar en dat is volkomen onterecht. Je kunt er
genieten van dennen- en loofbossen, van zandwegentjes
en tal van statige beuken en eiken. Verscholen tussen
de heide vind je er ook enkele prachtige Kempense 
vennen.
Organisatie : Natuurpunt Markvallei
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer
Inschrijven : Toerisme Hoogstraten
Stadhuis, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten
tel. +32 (0)3 340 19 55
fax +32 (0)3 340 19 66
toerisme@hoogstraten.be

In GLS De Wegwijzer hebben de leerlingen vanaf het 2de

leerjaar ter gelegenheid van gedichtendag een gedicht
geschreven met als thema ’vriendschap’.

Een kinderjury heeft per klas het mooiste gedicht uit-
gekozen. De knappe schrijvers ontvangen een mooie
gedichtenbundel. Een eerste reeks van gedichten werd
reeds gepubliceerd in het vorig infoblad. Hierna nog de
winnaars van de klassen 3B en 4B.

WANDELKALENDER GRENSLAND GEDICHTENDAG 27 JANUARI 2011
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Krokusvakantie in de kinderclub
Afgelopen krokusvakantie is er weer volop gespeeld en geravot 

in de kinderclub. Het was een supertoffe vakantie 

boordevol leuke activiteiten.

Op dinsdag werd er met volle teugen 

genoten van het carnavalsfeest. 

Iedereen was mooi verkleed in de sterren 

van hun wildste dromen. De bewoners 

van rusthuis Prinsenhof zijn door 

onze kinderen vergast met een 

bezoekje. Ze hebben er zelfs 

een heuse polonaise opgevoerd.



MMIIDDDDEENNSSTTAANNDD

Binnenkort zal de gemeente Rijkevorsel, in samenwerking met “Ondernemend Rijkevorsel 
en Sint-Jozef”, een nieuwe versie van de HANDELSGIDS drukken en gratis verdelen aan alle
inwoners. Ook online zal deze gids te raadplegen zijn.

Bent u ondernemer of zelfstandige in hoofd- of bijberoep en actief in onze gemeente, dan
kan u GRATIS opgenomen worden in deze gids.
Het volstaat onderstaande gegevens in te vullen en door te geven per fax of email.

Veel ondernemers reageerden reeds op onze vorige oproep. Hun gegevens en opmerkingen
werden opgenomen in een aangepaste gids, die ter controle online te raadplegen is op
www.ondernemendrijkevorsel.be

Alle opmerkingen, nieuwe info of laatste wijzigingen dienen ons te bereiken VOOR 1 MEI
2011 op ondernemendrijkevorsel@telenet.be 
(Ook voor vragen of lidmaatschap kan u op dit emailadres terecht)

NAAM FIRMA : ................................................................................................................................................................................................................................................

ACTIVITEIT : ............................................................................................................................................................................................................................................................

ADRES : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

TELEFOON : ..........................................................................................................................................................................................................................................................

WEBSITE : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

EMAIL-ADRES : ...................................................................................................................................................................................................................................................

CATEGORIE (bv. bouwen) : ...........................................................................................................................................................................................................

SUBCATEGORIE (bv. sanitair) : ................................................................................................................................................................................................

HANDELS- EN BEDRIJVENGIDS 2011 : 

LAATSTE OPROEP 
AAN ALLE ONDERNEMERS 
IN RIJKEVORSEL & SINT-JOZEF
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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 : 



Sommigen onder jullie zullen misschien al ontdekt
hebben dat we sinds een paar weken een nieuwe wissel-
collectie DVD’s van Open Doek in de bibliotheek in het
centrum hebben, de betere wereldcinema dus, met
titels als ’Brick Lane’, ’Chop shop’, ’Three monkey’s’,
’Los Bastardos’ en nog veel meer ! Kom dus zeker eens
een kijkje nemen, want ze zijn
slechts een half jaar ter
beschikking van onze bib. Je
kunt de DVD’s volledig
gratis uitlenen gedurende één
week. En wat meer is : ook
voor kinderen en jongeren hebben we nu een 
nieuwe wisselcollectie van Open Doek ! Met o.a. films
als ’Bend it like Beckham’, ’Azur en Asmar’ (foto),
’Kirikou en de Heks’, ’Polleke’ en vele anderen !

In het kader van de Week van de
Amateurkunsten (van 22 april tot en met 1
mei 2011) organiseren de bibliotheken van
Rijkevorsel, Baarle-Hertog, Hoogstraten
en Merksplas (kortweg “BeNeBib”) een
“SCHRIJFESTAFETTE”! Vertrekkende
vanuit hetzelfde eerste hoofdstuk gaan 4
groepen (1 groep per deelnemende biblio-

theek) van een aantal amateurschrijvers SAMEN een –
afgerond – verhaal  schrijven (iedere deelnemer schrijft
1 hoofdstuk) zodat er 4 verschillende verhalen (die ach-
teraf gebundeld worden in één boek) ontstaan. Elke
week verschijnt er een nieuwe bijdrage en iemand
anders schrijft dan het volgende hoofdstuk. De volgorde
zullen wij bepalen, maar de inhoud is dus voor iedereen
nog helemaal onbekend! Na het succes van de voor-
gaande editie hopen we dat er weer veel deelnemers
zich zullen inschrijven! Heb je interesse om één van de
hoofdstukken van ons exemplaar te schrijven (je hoeft
echt geen professionele auteur te zijn!!!), schrijf je dan
vóór 11 april in in de bib, dit kan telefonisch (03/340 00
51 of 52 of 50) of via e-mail (rijkevorsel@bibliotheek.be
of bibliotheek@rijkevorsel.be) of simpelweg door naar
de bib toe te komen!

Wanneer we starten met het verhaal, zal iedereen de
evolutie van “ons” boek trouwens net als vorig jaar weer
kunnen volgen via onze blog op het webadres 
http://rijkevorselbib.wordpress.com. 
Dit jaar zal de bekende schrijfster Diane Broeckhoven
(bekend van o.a. het boek “De buitenkant van meneer
Jules”) het eerste hoofdstuk voor haar rekening nemen!
Zij is tevens bereid gevonden om, bij aanvang van de
“Estafette” een workshop te verzorgen voor alle deelne-
mers. Zij zal op dinsdagavond 26 april 2011 dieper in
gaan op het schrijverschap, tips & trucs geven, vragen
beantwoorden, etc. Hou deze datum dus zeker vrij in je
agenda!
Meer informatie over deadlines voor het indienen van
jouw hoofdstuk, de workshop (plaats en aanvangsuur)
en de slotavond zal tijdig bekendgemaakt worden aan
de ingeschreven deelnemers. En geen nood, deze acti-
viteit staat écht open voor iedereen die de schrijfkrie-
bels voelt! Dus aarzel niet om je in te schrijven!
We zijn nu al benieuwd naar wat jullie ervan gaan
maken dit jaar!

... ’Brooklyn’ van Colm Tóibín en
bespreekt dit boek op maandag 18
april 2011 om 20.00 uur in de par-
ketzaal boven de bibliotheek.

De bibliotheek zal gesloten zijn op maandag 25 april
2011 (paasmaandag).  

Cervantes, William Shakespeare en Inca Garcilaso De
La Vega, ze zijn alledrie overleden op 23 april. Daarom
legde UNESCO die dag vast als internationale

NIEUW IN DE BIB : DVD’S OPEN DOEK
NU OOK VOOR DE JEUGD !

SCHRIJVERS GEZOCHT !!
DE LEESCLUB LEEST ...

SLUITINGSDAGEN

WERELDBOEKENDAG
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Wereldboekendag. Wereldboekendag is een uitgelezen
moment om de mooiste verhalen uit de hele wereld te
ontdekken. Het thema van Wereldboekendag 2011 is
’Reizen’. Niet toevallig : ’Het is een tocht voor 
gedul dige reizigers, een boek’, schreef Alessandro
Baricco in De Barbaren. Dat geduld wordt tijdens het
lezen beloond met adem benemende landschappen, 
verrassende reisgezellen en verrijkende inzichten.
Redenen genoeg om Wereld boeken dag dit jaar voluit te
vieren. Graag kondigen wij in deze context nu reeds aan
dat in mei naar jaarlijkse gewoonte weer de Weken van
het Reisboek zullen plaatsvinden (eveneens een samen-
werking tussen de bibliotheken van BeNeBib) met in de
bibliotheek van Rijkevorsel op 24 mei een lezing over
Antarctica door Johan Lambrechts en op 31 mei een
workshop Bollywood ! Ook Oxfam Wereldwinkel zal zijn
steentje bijdragen op deze 2 avonden ! Meer informatie
hierover in een volgend infoblad.

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Een kind ... wat is dat ? [P5]
- Het grote praatplatenboek [P3]
- Jules op de boerderij [P3]
- Jules gaat op schoolreis [P3]
- Nijntje in de speeltuin [P3]
- Het heerlijke eiland van Koning Torelore [P6]

AA boeken niveau-lezen
- Pip danst op het ijs (HOLL, Niveau 4)
- Het geheim van de onderaardse grotten 

(SCHO, Niveau 8)
- Wolf, Hond en Kat (HEED, Niveau 3)
- Dino’s in gevaar (BOUL, Niveau 7)

A-boeken (7-9 jaar)
-     Tijd voor toverkunst (BAT, Prunella)
-     Verhalven van de boze heks (KRAAN, Hanna)

B-boeken (9-12 jaar)
- Een vader voor altijd (VERROEN, Dolf)
- Reis door de tijd 3 (STILTON, Geronimo)
- Het duistere huis (CARROT, Joe)
- Het drakenmeisje (TROISI, Licia)
- Voor de storm (HUNTER, Erin)
- De 5e boog (NIELANDT, Dirk)

- De laatste yeti (MELIS, Alberto)
- In naam van de vrijheid (KOUWENBERG, Bert)
- Vergeten steden (QUARZO, Guido)
- De beste vrienden (COWLEY, Joy)
- De knekelkunst (BREZINA, Thomas)

C-boeken (12-16 jaar)
- De ruïnes van Gorlan (FLANAGAN, John)
- De brandende brug (FLANAGAN, John)
- Het ijzige land (FLANAGAN, John)
- De dragers van het Eikenblad (FLANAGAN, John)
- Het beleg van MacIndaw (FLANAGAN, John)
- Losgeld voor Erak (FLANAGAN, John)
- De koning van Clonmel (FLANAGAN, John)
- Halt in gevaar (FLANAGAN, John)

Jeugd non-fictie
- Van wie is dat kleintje ? [592.3]
- Viltpret voor kinderen [626.9]
- Hapklare wetenschap [501]
- De boom in ! [578.1]
- Het megageflipte luisterboek van Zeppe & Zikki

[377.3]
- Gast, dat is niet gepast! (Leer wat manieren!) [499.3]
- Overstroming [699.1]

Voorleesverhalen
Betoverende 1-minuut verhaaltjes om lekker naar te
luisteren in je pyjama.

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- De geheime geschiedenis van Costaguana

(VASQUEZ, Juan Gabriel)
- Midzomernachtdroom (DAHL, Arne)
- De mensenrover (THIESLER, Sabine)
- Op zoek naar Hemingway (DAVIDSEN, Leif)
- De zoektocht (ROBERTS, Nora)
- Mortuarium (CORNWELL, Patricia)
- De erfgename van de Duivelsbijbel (DÜBELL,

Richard)
- Mijn thuis (DIRIE, Waris)
- Suikerdood (LINDELL, Unni)
- De rozenkoningin (GREGORY, Philippa)
- De eindafrekening (BOURNE, Sam)
- Ons soort verrader (CARRE, John Le)
- De Godmother (GIER, Kerstin)
- In de hel van Guantanamo (KURNAZ, Murat)
- Het scherventapijt (HOLLANDER, Loes den)

Volwassenen non-fictie
- Jordanië (Van Beek, Mariëtte) [Jordanië 993]
- Klein Arabisch prentenboek (Catherine, Lucas)

[217.9]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE 
AANWINSTEN - APRIL 2011
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- Onder het Zuiderkruis (Helsen, Marc) [Afrika 993]
- 500 oosterse gerechten (Basan, Ghillie) 

[Azië 629.63]
- 500 kazen (Muir, Roberta) [633.9]
- De broodbijbel (Ingram, Christine) [629.77]
- De parachutemoord (Özgünes, Faroek) [395.663]
- Vertelsels van een nar over Vlamingen en

Vlaanderen (Van Bochtelt, Jules) [933]
- Moderne tafeletiquette (Strubbe, Kevin) [499.3]
- Gekleurd verleden (Wever, Bruno de) [935.4]
- Duimen en vingers vol chocola (Marcolini, Pierre)

[629.77]
- Aan de slag met de naaimachine (Haxell, Kate)

[625.2]
- De eerste winter op de Zuidpool (Lambrechts,

Johan) [Zuidpool, 975.2]
- Uw verdiende loon (Decroos, Brecht) [344.2]

Het bibliotheekteam 

wenst je alvast een 

vrolijk paasfeest !

Vanaf 22 april tot en met 1 mei
2011 vindt WAK (Week van de
AmateurKunsten) plaats. Ook in
Rijkevorsel zijn er een aantal
amateurkunstenaars die hun
werken tentoonstellen of een
opendeurdag houden:
- Rijkevorselse Weefkring
- Schildersclub Artistic
- Fotovrienden Rijkevorsel

Ondertussen loopt er ook een fototentoonstelling rond
armoede, zijnde “Armoede scherpgesteld” in de Sint-
Willibrorduskerk. Daarnaast hebben we ook foto’s van
een oefening van de Civiele bescherming in de jaren ’60
hier in Rijkevorsel. Dit kadert dan weer in de WAK,
waar de vrijwilliger dit jaar centraal staat!
Op donderdag 28 april kun je naar ’Helaasheid der din-
gen’ komen kijken. Een verfilming van het boek van
Dimitri Verhulst dat perfect kadert in het thema van
erfgoeddag dit jaar, nl. armoede.
Op zondag 1 mei vindt dan de apotheose plaats van
WAK en is het tevens Erfgoeddag. Tussen 10u en 18u

zullen er die dag allerlei activiteiten plaatsvinden op en
rond het dorpsplein van Rijkevorsel:
- Fototentoonstelling “armoede scherpgesteld”
- Maalmoes
- Armoede tot leven gebracht: toneelvoorstelling

gebracht door Duivelse Molens en Globe Group
- Armoedeverhalen: Leesgroep Rijkevorsel leest voor!
- Opendeurdag van de Sint-Jorisgilde, Sint-

Sebastiaansgilde, Weefkring Rijkevorsel en vzw
Fotovrienden Rijkevorsel in de Oude-Pastorij

- Armoede in de wereld: Oxfam Wereldwinkel biedt
zijn producten aan

- Belgische Mastiff: de Belgische trekkershond
- Academie voor muziek en woord De Noorder -

kempen
- Heemkundig museum is open
Daarnaast zijn er nog een aantal organisaties en
verenigingen die 1 mei hebben uitgekozen om hun
activiteiten kenbaar te maken:
- Opening toeristisch seizoen: VVV-Toerisme Rijke -

vorsel
- “Met belgerinkel naar de winkel”: jaarlijkse actie van

het gemeentebestuur die de burgers aanspoort om
meer te voet of met de fiets te gaan winkelen.

- Voedselteam Rijkevorsel: mogelijkheid om als 
burger via het Voedselteam eten en drinken te
bestellen afkomstig van lokale producenten (bij
voorkeur biologisch)

2 jaar terug landde de Theater Stap Airshow hier in
Rijke vorsel op de speelplaats van de gemeentelijke
lagere school De Wegwijzer. Voor de aanwezigen was
het een geweldige avond met veel afwisseling.
Voor dit jaar diende Theater Stap een nieuwe aanvraag
in om opnieuw te kunnen landen in Rijkevorsel. Het
gemeentebestuur, i.s.m. VVV-Toerisme, heeft een
landings vergunning afgeleverd voor in Sint-Jozef. 
De Theater Stap Airshow zal aldaar neerstrijken op
donderdag 19 mei 2011. Het exacte uur en de juiste
locatie voor de check in zullen nog meegedeeld worden
in het volgende infoblad.  

ERFGOEDDAG EN WAK 2011 THEATER STAP AIRSHOW

BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK--CCUULLTTUUUURR



20

Open Doek kiest voor films
uit de hele wereld en gaat
daarbij actief op zoek naar
die regisseurs die kwaliteit
combineren met maat -
schappelijk engagement of

naar films die een - toegankelijk - artistiek verhaal
vertellen. Iets minder vanzelfsprekend, maar zeker zo
boeiend.
Men kan deze films ontlenen via de bibliotheek. Een
aantal verenigingen zoals De Brug en Oxfam Wereld -
winkel, willen deze films dichter bij de Rijkevorselnaar
brengen door filmavonden in te richten in Rijkevorsel.
Dit is steeds i.s.m. de bibliotheek en ook het gemeente -
bestuur wil dit initiatief graag mee ondersteunen.
Ben je dus als vereniging geïnteresseerd om maan-
delijks een kwaliteitsvolle wereldfilm te vertonen i.s.m.
met de bibliotheek, het gemeentebestuur en Open
Doek, laat dit dan weten voor 15 april 2011 aan de 
cultuurdienst!

SPORTMEDISCHE VORMINGEN
Sport en voeding - Ravels
Donderdag 7 april van 19u30 tot 22u30
Plaats: Gemeenschapscentrum De Wouwer, Klooster -
straat 4, 2380 Ravels
Kostprijs: €10,00

SPORTTECHNISCHE VORMINGEN
Traditionele sporten: initiator te Retie/Merksplas
Zaterdag 2 april
Plaats: Retie en Merksplas
Kostprijs: module 1: €40,00 – module 2: €15,00 –
module 3: €40,00

Volleybal: initiator te Tielen (Kasterlee)
Maandag 11 april tot 17 april
Plaats: Sporthal Tielenhei, Prijstraat 68, 2460 Tielen
(Kasterlee)
Kostprijs: module 1: €40,00 – module 2: €40,00 –
module 3: €50,00

Voetbalclinic: een wedstrijd coachen te Oud-Turnhout
Woensdag 13 april van 19u tot 22u
Plaats: Sporthal De Hoogt, De Hoogt 20, 2360 Oud-
Turnhout
Kostprijs: €10,00

Gymnastiek: aspirant-initiator te Merksplas
Maandag 18 tot donderdag 21 april van 9u tot 13u
Plaats: Sportcentrum ’t Hofeind, Hofeinde 9, 2330
Merksplas
Kostprijs: €35,00 + €5,00 cursustekst

Tafeltennis: aspirant-initiator
Zaterdagen 30 april en 7 mei van 09u tot 12u en van
12u30 tot 15u30 en zaterdag 14 mei van 9u tot 13u
Plaats: ’t Pegierke, Brulens 36, 2275 Lille (Gierle)
Kostprijs: €40,00

Tennis: initiator module 2 en 3 te Schoten
Maandag 11 tot zaterdag 16 april
Plaats: TC Gym Olympiade, Alice Nahonlei 2, 2900
Schoten
Kostprijs: module 2: €65,00 – module 3: €65,00

Opleidingen en vormingen april 2011
Seniorengym: zit en wals op maandag 23 mei te
Zandhoven
Tennis: initiator module 1 op zaterdag 21 en zondag 22
mei te Herentals
Sport en autisme op maandagen 23 en 30 mei te Beerse

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

OPLEIDINGEN / VORMINGEN 
IN DE REGIO

FILMS VAN OPEN DOEK

CCUULLTTUUUURR--SSPPOORRTT
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Op dinsdag 8 maart 2011 leerden een aantal jongeren
de eerste kneepjes van het veldrijden. Toon en Thijs
Aerts, onze lokale cyclocrosstalenten, gaven de jonge
deelnemers allerlei extra instructies. 
Zo moesten de jongeren op en af de fiets springen,
hellingen bedwingen, bochten nemen in los zand en
over balkjes springen. Misschien ontpopt er zich wel
een nieuw crosstalent. Sven Nys is immers ook ooit zo
begonnen.

Tijdens ons jaarlijkse sportgala
bleek dat we niet enkel goede
sporters hebben die actief zijn 
binnen de Rijkevorselse sport -
verenigingen, maar ook daarbuiten.
Sommige sporters dienen voor hun
sport nu eenmaal uit te wijken naar
naburige gemeenten omdat in
Rijkevorsel de mogelijkheid niet
bestaat om hun sport op hun
niveau uit te oefenen.

Daarom zouden wij bij de sportdienst een oproep willen
doen naar alle sporters, individueel of in groeps -
verband, die hun sport uitoefenen bij een ons niet 

bekende club of op zichzelf. Ook als je als inwoner van
Rijkevorsel zulke sporters kent, kun je dit kenbaar
maken bij de sportdienst. 
Op die manier hopen we een breder zicht te krijgen op
het actieve sportgebeuren in onze gemeente.

Daarnaast willen we ook vragen om tijdig kampioenen
en sporters met een heel uitzonderlijke sportieve
prestatie door te geven aan de sportdienst. Zo kunnen
we, in samenspraak met de sportraad, deze sporters
gedurende het jaar al eens in de kijker plaatsen.

Het gemeentebestuur heeft ondertussen eigen (gloed-
nieuwe) beschermingsmatten aangekocht om de vloer
te beschermen van de polyvalente zaal Kuiperij in het
GC Sint-Jozef. Voor alle activiteiten, andere dan zaal-
sporten, dienen deze matten te worden gebruikt. 
De matten staan opgerold op karren ter beschikking.
Aan elke kar hangt een duidelijke handleiding over hoe
het systeem te gebruiken. Bij het leggen is het belang -
rijk om de matten 10 à 15 centimeter te laten overlap-
pen. Dan blijven ze netjes liggen. Het is immers niet
toegelaten om de matten aan elkaar vast te tapen. 
Bij het opruimen van de matten moet je het volgende
in acht nemen: de matten moeten proper en droog zijn.
D.w.z. alle afvalresten, natte plekken van drank, e.d.
verwijderen. Hiervoor wordt het nodige poetsgerief
voorzien in de berging achter de toog in de cafetaria. 
Indien men vragen of bemerkingen heeft, aarzel dan
niet om contact op te nemen met de vrijetijds diensten.

INITIATIE CYCLOCROSS

OPROEP RIJKEVORSELSE SPORTERS

VLOERBESCHERMINGSMATTEN
POLYVALENTE ZAAL KUIPERIJ

SSPPOORRTT

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 vrijdag 1 april 2011 om 14.00 uur zal er een optocht
plaatsvinden van de leerlingen van ’De Wegwijzer’. Er
zal tijdelijk verkeershinder zijn in de omgeving van de
school en op het af te leggen parcours zijnde : Leopold -
straat, Korte Molenweg, Banmolenweg, E. Van Roey -
straat, Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp, Bavel -
straat, Bremstraat, Berkenlaan, Wilgenstraat en
Hoogstraatsesteenweg.
Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen
van de automobilisten een klein beetje geduld.

Op zondag 3 april 2011 wordt door de Rijkevorselse
Rederijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georganiseerd.
De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de
Doelenpad waardoor aldaar meerdere dagen verkeers -
hinder zal ontstaan.
Het parcours van de stoet is als volgt : vorming in de
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens
Bochtenstraat, Merel- en Lijsterstraat, Looiweg,
Boshoevenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Hoek,
Dorp en via de rotonde naar de Bavelstraat waar de
stoet zal ontbonden worden.
In de vermelde straten zal parkeerverbod zijn op
zondag 3 april 2011 en in de namiddag zullen deze
straten volledig verkeersvrij gemaakt worden. Gepaste
omleidingen zullen ingesteld worden.
Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en
alcohol te schenken in glas (ook niet op de wagens in de
stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de
halfvasten stoet.
Het dorpscentrum zal verkeersvrij blijven tot 20.00 uur.
Beide maatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot de
veiligheid van dit evenement. Gelieve de omleidingen
te volgen of laat de auto op 3 april 2011 gewoon thuis

staan. Toezicht en verkeersregeling zal gebeuren door
de Politie, wijkpost Rijkevorsel.
Let op : zondag 3 april (ook tijdens de dag) zullen er
WODCA controles uitgevoerd worden op de invals -
wegen naar Rijkevorsel toe. 
Glaasje op ... niet achter het stuur !!

Op woensdag 6 april 2011 is er te Rijkevorsel een door-
tocht van een wielerwedstrijd gepland. Het betreft de
klassieke wedstrijd voor beroepsrenners ’Scheldeprijs
Vlaanderen’.
De renners komen op 6 april 2011 omstreeks 13.45 uur
vanuit Wortel en rijden via Bolk, Bolksedijk, Eekhof -
straat, Doelenpad, Dorp, Bochtenstraat, Drij hoek,
Merkplassesteenweg en Beersebaan naar Beerse toe.
Gedurende een twintigtal minuten zal er geen verkeer
tegen de rijrichting van de renners toegelaten worden.
Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de beve-
len van de begeleidende politie zodat de verkeershinder
tot een minimum beperkt blijft.

 In de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rommelmarkt (dit
is telkens op 1 mei) georganiseerd. Dit gaat door vanaf
6.00 uur tot 17.00 uur. Hierdoor zal er verkeershinder
ontstaan in de Zuiderdijk vanaf huisnummer 10 tot het
kruispunt met de Kievitsheide. Enkel de wagens van de
deelnemende marktkramers krijgen alsnog doorgang.
Weggebruikers en bewoners van Klundert en Kievits -
heide gelieve die dag de Zuiderdijk links te laten liggen
en uw tocht aan te vatten via de Gemeentebossen en
Vlimmersebaan.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

KINDERCARNAVAL

HALFVASTENSTOET

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD
’SCHELDEPRIJS VLAANDEREN’

ROMMELMARKT
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Herhaaldelijk stelt de politie vast dat er spookrijders
opduiken in éénrichtingsstraten.
Vooral in de Bavelstraat zijn er talrijke bestuurders die
al dan niet opzettelijk de verkeersregels aan hun laars
lappen.
Vele autobestuurders verlaten parking noord, draaien
linksaf de Bavelstraat in richting rotonde. Ondanks het
feit dat er slechts over een korte afstand in de verboden
rijrichting wordt gereden is dit toch een inbreuk op het
verkeersreglement graad 3 met als geldboete 150 euro.
Het oprijden van de rotonde vanuit de Bavelstraat is
niet zonder risico en daarom zal de politie in de toe-
komst controles verrichten en inbreuken beboeten.
Kijk uit en rij een blokje om.

Ingevolge nieuwe Ministeriële richtlijnen kan er bij de
politiediensten enkel door de titularis van het voertuig
een aangifte gedaan worden van verlies of diefstal van
een inschrijvingsbewijs.
Let er daarom op dat je bij de aankoop van een
2dehands voertuig steeds in bezit bent van de vereiste
boord documenten. Indien je het betreffende voertuig
wil laten inschrijven en je beschikt niet over de vereiste
boorddocumenten, kun je het voertuig niet aanbieden
ter keuring en kan het ook niet ingeschreven worden.
Aangezien jezelf geen titularis bent van het voertuig
kun je geen aangifte van verlies of diefstal doen. Dit
moet gebeuren door de laatste titularis en/of eigenaar !!
Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met
gestolen voertuigen tegen te gaan.

Als je thuis een grote hoeveelheid afval hebt verzameld,
dan gebeurt het al eens dat je die stapel met behulp van
een aanhangwagen naar het containerpark vervoert.
Vaak wordt er echter gezondigd tegen de verkeersregels
van het trekken van een aanhangwagen door een
personen auto. Daarom hier kort enkele belangrijke
zaken om rekening mee te houden.

Rijbewijs
De meeste bestuurders die uitzonderlijk met een aan-
hangwagen rijden, hebben enkel een rijbewijs B. Dat
houdt verschillende beperkingen in, waaronder ook het
gewicht dat je met een aanhangwagen mag ver voeren.
Een aanhangwagen met een maximum toegelaten
massa van ten hoogste 750 kg mag je altijd slepen. De
maximaal toegelaten massa van het samenstel (auto +
aanhangwagen) mag in dit geval maximaal 3500 kg
bedragen.

Indien de maximale toegelaten massa van de aanhang-
wagen meer dan 750 kg bedraagt, kan het ook, op voor-
waarde dat de maximaal toegelaten massa van het
geheel niet meer dan 3500 kg bedraagt én (tweede voor-
waarde in dit geval) de maximale toegelaten massa van
de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa
(tarra) van het trekkende voertuig. 

De maximaal toegelaten massa (MTM) van de aanhang-
wagen is dus van belang en niet de massa in beladen
toestand. Overschrijd je deze normen, dan moet je dus
ook een ander rijbewijs hebben (rijbewijs BE, C, …)!

Lading: omvang en waarmee vastmaken
Een tweede probleem waarmee de medewerkers van het
containerpark vaak geconfronteerd worden zijn aan-
hangwagens die ofwel veel te vol geladen zijn (en waar-
bij de materialen die er op liggen veel te hoog, te breed
of te lang gestapeld zijn), of waarvan de lading niet goed
werd vastgemaakt.
- Vooraan: de lading mag aan de voorzijde van het

voertuig nooit uitsteken.
- Achteraan: een deelbare lading mag tot maximaal 1

meter aan de achterzijde van het voertuig uitsteken.
Een ondeelbare lading mag tot zelfs 3 meter achter
het voertuig uitsteken, op voorwaarde dat speciale
signalisatie voorzien is.

- Breedte: een beladen voertuig en zijn aanhang -
wagen mogen niet breder zijn dan 2,55 meter.

- Hoogte: deze mag de 4 meter nooit overschrijden.

VERLIES OF DIEFSTAL

POLITIECONTROLE

MET DE AANHANGWAGEN 
NAAR HET CONTAINERPARK

PPOOLLIITTIIEE



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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Uiteraard mag de lading ook nooit het zicht van de
bestuurder belemmeren en mag het de verlichting van
de wagen of de nummerplaat niet bedekken.

Gewicht
Hou rekening met de MTM van de auto en/of de
aanhang wagen. Zorg dat je niet overlaadt. Kijk na of je
de aanhangwagen mag trekken met je voertuig. Dit
alles vind je op het inschrijvingsbewijs.
Het spreekt voor zich dat deze regels niet enkel gelden
wanneer je afval vervoert naar het containerpark. Denk
altijd eerst aan de veiligheid van de weggebruikers en
die van jezelf. Moest je toch twijfelen, dan kun je steeds
contact opnemen met de politie.

Een digidak is een openbare computerruimte waar je
kan komen werken op een computer onder begeleiding
van vrijwilligers. Je kan er met je vragen terecht tijdens
de vrije inloop of je kan je inschrijven voor een initiatie.
Na de paasvakantie starten er nieuwe computer -
initiaties bij digidak. Voor de initiaties is inschrijven
verplicht. 
Je kan inschrijven in de digidaks op volgende data (of
tijdens de vrije inloop):
St-Jozef : maandag 28 maart van 10u tot 12u
St-Jozef : maandag 4 april van 10u tot 12u     
Centrum : donderdag 31 maart van 9u tot 12u
Centrum : donderdag 7 april van 9u tot 12u   
Volgende initiaties worden gegeven:
- Computerwegwijs = leren omgaan met toetsenbord

en muis en verkennen van Windows
- Internet = internet verkennen/e-mails versturen/

chatten

Kan je al met de computer werken maar heb je nog
 vragen, dan kan je altijd terecht tijdens de vrije inloop
(openingsuren zie hieronder).
Locaties: 
- Digidak Centrum, Het klooster, Molenstraat 5, 2310

Rijkevorsel, tel. 03/340 00 39
Vrije inloop op donderdag van 09.00 tot 12.00u

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

Het OCMW van Rijkevorsel beschikt, samen met de
omliggende OCMW’s, over een juridische dienst, waar-
bij de juriste één halve dag per week een zitdag houdt
in Rijkevorsel op het OCMW, Prinsenpad 27, met name
op donderdagnamiddag tussen 14.00 uur en 16.30
uur.
Onze juriste is Greet Maes en je kunt bij haar terecht
voor vrijblijvend en gratis juridisch advies. De meest
voorkomende zaken waarvoor een beroep kan gedaan
worden op de juridische dienst zijn problemen in ver-
band met echtscheiding, huwelijksvermogensrecht,
erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, buren -
hinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële
akten, pro deo / rechtsbijstand,...

De juridische dienst biedt je de volgende vormen van
hulpverlening aan :
- geven van informatie en advies
- helpen met opstellen van een brief
- schrijven van brieven voor de cliënt
- begeleiden van sommige procedures
- overeenkomsten opstellen
- contacteren van tegenpartij om inlichtingen te vra-

gen en te bemiddelen
- doorverwijzen naar andere instanties

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAK

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 21 APRIL 2011
- 20.00 UUR

DE JURIDISCHE DIENST OCMW

PPOOLLIITTIIEE--OOCCMMWW
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Ook de maatschappelijk assistenten van het OCMW 
krijgen juridische ondersteuning bij hun (budget)
dossiers. Zij kunnen terecht bij Noëlle Van den Bergh.
Zij probeert ook alle problemen rond nutsvoor -
zieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon,...) op te
lossen.

Bejaarde personen die omwille van medische redenen
beperkt zijn in hun mogelijkheden, kunnen mogelijk
aanspraak maken op een ’tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden’. Het gaat hier dus wel duidelijk over een
financiële tegemoetkoming voor personen die ouder
zijn dan 65 jaar. Deze tegemoetkoming hangt enerzijds
af van de graad van zelfredzaamheid (wat kan de
bejaarde nog zelf en wat niet ?) en van een onderzoek
naar de bestaansmiddelen.

Voor de berekening van de graad van zelfredzaamheid
wordt rekening gehouden met volgende factoren :
- de mogelijkheid om zich te verplaatsen;
- de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te

bereiden;
- de mogelijkheid om in te staan voor zijn persoon-

lijke hygiëne en zich te kleden;
- de mogelijkheid om de woning te onderhouden en

huishoudelijk werk te verrichten;
- de mogelijkheid te leven zonder toezicht en bewust

te zijn van gevaar;
- de mogelijkheid tot communicatie;
- de mogelijkheid tot sociaal contact.

Elk van deze factoren wordt door een geneesheer
beoordeeld op een schaal van 0 punten (geen moei lijk -
heden) tot 3 punten (onmogelijk zonder hulp van 
derden). Deze punten worden dan opgeteld. Om
mogelijk in aanmerking te komen, dien je minimaal
aan 7 punten te komen.

Voor de berekening van de tegemoetkoming waarop
men eventueel recht heeft wordt ook nog rekening
gehouden met o.a. :
- de pensioeninkomsten (90% hiervan wordt wel in

mindering gebracht);
- met eventuele eigendommen (ook hier wordt wel

een vermindering toegekend van 1.500 euro op het
totale kadastrale inkomen);

- met eventuele spaargelden (ook hier weer een
berekening met een bepaald percentage);

- met de opbrengsten van een verkoop de afgelopen
10 jaar (met weerom een vrijstelling van een
bepaald bedrag en een berekening met een bepaald
percentage).

De ervaring leert ons dat het toch vaak de moeite loont
om een aanvraag te doen, ondanks het feit dat er op het
eerste zicht een hele procedure moet doorlopen 
worden. Eventueel kun je vooraf contact opnemen met
de huisdokter of met de sociale dienst om dit eerst te
bespreken.

Aanvraagformulieren zijn enkel te bekomen bij het
gemeentebestuur. Je huisdokter dient nadien de 
medische formulieren verder aan te vullen, de bejaarde
zelf dient ook een formulier betreffende zijn gezins -
situatie en zijn inkomsten in te vullen. Om je hierbij te
helpen kun je ten alle tijden beroep doen op de hulp van
de sociale dienst van het OCMW om dit formulier in te
vullen.

Nadien worden al deze documenten opgestuurd naar de
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. In de meeste
gevallen wordt de bejaarde nadien uitgenodigd voor een
medisch onderzoek bij de wetsdokter, en nog later
wordt dan een beslissing genomen of men recht heeft
op deze uitkering.

Verdere informatie hierover kun je bekomen bij de
sociale dienst van het OCMW of bij de sociale dienst van
uw mutualiteit of bij de sociale dienst van het
gemeente bestuur.

Wat is dit specifiek sociaal gas- en elektriciteitstarief ?
Sommige gezinnen en personen kunnen genieten van
een gunstiger elektriciteits- en aardgastarief.  Dit 
sociaal tarief is bij elke leverancier hetzelfde, en elke
leverancier is verplicht dit toe te passen. Je betaalt dus
minder voor je verbruik en je dient geen huur te 
betalen voor je elektriciteits- of gasmeter indien je hier-
voor in aanmerking komt.

DE (FINANCIËLE) TEGEMOETKOMING
VOOR HULP AAN BEJAARDEN

SPECIFIEK SOCIAAL GAS- 
EN ELEKTRICITEITSTARIEF

OOCCMMWW
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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 5 APRIL 2011
IJSROOM MET WARME KRIEKEN EN KOFFIE 

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

2,50 EURO

Paasmenu
23 april 2011

Romige bloemkoolsoep met garnalen

Kalfsgebraad met eigen jus
jonge wortelen en lente uit

rozemarijnaardappelen

Paasbiscuit

Inschrijven op het secretariaat van het rusthuis voor 9 april 2011. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 25 personen

14,50 €

Wie heeft recht op dit sociaal tarief ?
Je hebt recht op dit sociaal tarief als jezelf of een andere
persoon die onder hetzelfde dak woont, behoort tot één
van de volgende categorieën :
1. personen met een handicap van minstens 65% die

een tegemoetkoming hiervoor ontvangen van de
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Voorzorg;

2. personen die een inkomensvervangende tegemoet -
koming of een integratietegemoetkoming ontvan-
gen van de FOD Sociale Voorzorg;

3. personen met een tegemoetkoming van Hulp aan
Bejaarden of Hulp aan Derden van de FOD Sociale
Voorzorg;

4. bejaarden met een gewaarborgd inkomen of
Inkomens Garantie voor Ouderen;

5. personen die een leefloon ontvangen van het
OCMW;

6. personen die financiële steun ontvangen van het
OCMW, gelijkwaardig aan het leefloon.

Dit sociaal tarief wordt in principe vanaf 2010 auto -
matisch toegekend. Het is zeker nuttig na te gaan of je
tot één van bovenstaande categorieën behoort, of je
effectief het sociaal tarief krijgt. Je kunt dit controleren
op je jaarlijkse afrekeningsfactuur of door contact op te
nemen met je leverancier.

OPMERKINGEN
Men heeft geen recht op een sociaal tarief, zelfs als je
aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, indien de
aansluiting betrekking heeft op :
- een tweede verblijfplaats;
- voor de gemeenschappelijke delen van een

appartements gebouw;
- je verbruik als professioneel verbruiker (je bent 

zelfstandige of hebt een bedrijf);
- een tijdelijke aansluiting.

Alle verdere informatie is te bekomen bij je gas- en/of
elektriciteitsleverancier. Je kunt ook terecht op de
sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310
Rijkevorsel (03/340.39.65).
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Het Kringwinkelcentrum WEB geeft herbruikbare
materialen een tweede leven en realiseert duurzame
tewerkstelling. Op 4 oktober 2010 startten De Kring -
winkels WEB “Resource Lab” op om hergebruik binnen
het centrum te maximaliseren.

Resource Lab creëert enerzijds exclusieve ecodesign-
producten op basis van materiaal uit het Kring -
winkelcentrum dat niet verkoopbaar is zonder 
ingrijpende, innovatieve bewerkingen. Ecodesign staat
voor het herbedenken van onze omgeving en 
materialen om zo bij te dragen aan een duurzame
samenleving.
Tegelijk realiseert Resource Lab duurzame tewerk-
stelling voor mensen die kwetsbaar zijn op de reguliere
arbeidsmarkt. Onze medewerkers zijn zeer gedreven
ambachtslui, met continu oog voor kwaliteit. De
ontwikkeling en productie van onze ontwerpen gebeurt
volledig lokaal.

Resource Lab stelt twee jonge talentvolle product -
ontwerpers te werk en vond een inspirerende partner in
de studenten en docenten van de Media en Design
Academie van de Katholieke Hogeschool Limburg. Een
geheel nieuwe lijn originele producten werd
ontwikkeld uit moeilijk verkoopbare spullen uit het
Kringwinkelcentrum. 

Deze lijn vertaalt onze filosofie dat we spullen niet
zomaar willen afdanken na gebruik, maar dat we ze als
“grondstof” willen inzetten voor de creatie van nieuwe
unieke producten. Wegwerpartikelen worden zo 
gerestyled tot exclusieve design-producten die een
duurzame plaats veroveren in het interieur of de leef -
wereld van mensen. 

Met Resource Lab wil het Kringwinkelcentrum WEB
zich naar de toekomst nog meer profileren inzake 
recyclage, ecodesign en duurzame sociale tewerk-
stelling!

Op zaterdag 2 april zal de eerste lijn producten
gelanceerd en verkocht worden in De Kringwinkels
WEB.

Onze winkels:
- Steenweg op Tielen 70, Turnhout
- Sint Martinusstraat 50, Retie
- Meerseweg 135 B, Meer

open van ma. – vrij.: 10u – 17u30, zat. 9u – 16u30

- Korte Gasthuisstraat 39, Turnhout (La Ganga)
open van ma.- zat. 10u – 18u

Centraal telefoonnummer: 014/ 44 20 40

VAN WEGWERPARTIKEL 
TOT EXCLUSIEF DESIGN !
RESOURCE LAB IN DE KRINGWINKELS WEB
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INFO- & SPEELMOMENT : 
2,5-JARIGEN

DINSDAG 5 APRIL 2011
INSTAP : 26 APRIL 2011 

De kleuterleidsters en de directie nodigen de ouders
samen met hun kleuter (die 2,5 jaar is of wordt op 26 april
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 30 maart 2011 bij mevr. 
Ilse Geerts, directie, tel. 03/314.12.69.

Alle ouders zijn van harte welkom !

5-jarig bestaan van

De Schakel Rijkevorsel

Opendeur op zaterdag 2 april
van 10.00 uur tot 17.00 uur

Kom een kijkje nemen in onze winkel met tweedehandskledij
en geniet van een tas koffie in de ontmoetingsruimte

Meir 11 - Sint-Jozef Rijkevorsel

De Schakel bestaat uit een groep vrijwilligers die zich wil
inzetten voor mensen in hun omgeving die het - om welke

reden dan ook - moeilijk hebben.

De gewone openingsuren van de winkel zijn 
woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, 
zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. 

Tijdens deze uren kan je ook tweedehandskledij 
binnenbrengen.

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be

KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND
RIJKEVORSEL

Het bestuur, de dirigent en de muzikanten 
nodigen u uit op hun

46STE JAARCONCERT
op vrijdag 1 april 2011 om 20 uur

en zaterdag 2 april 2011 om 20 uur

in zaal ’t Centrum te Rijkevorsel

Steven Mintjens dirigeert de harmonie. Onze 
muzikanten brengen u uitzonderlijk mooie muziek.

Inkom 6 euro in voorverkoop - 7 euro aan de kassa
Kinderen onder de 14 jaar hebben vrije inkom

Inkomkaarten zijn vooraf te verkrijgen in ’t Centrum,
bij het VVV (gemeentehuis) en bij onze leden.

Contact : tel. 03/314.62.48
e-mail khbroederband@telenet.be

(voor meer info over Broederband, bekijk onze
site : www.khbroederband.be)

VAN HARTE WELKOM !
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BINGO- OF 
KIENAVOND

T.O.V. MISSIEWERKING
vrijdagavond 9 april 2011

van 19.30 uur
in Parochiecentrum

TWEEDEHANDSBEURS
baby- en kinderkleding  -  materiaal

GEEN SPEELGOED (hiervoor is onze beurs in oktober)

10 APRIL VAN 13.30 - 16.30 UUR
PAROCHIECENTRUM DORP RIJKEVORSEL

Leden krijgen 5% op gezinsspaarkaart

Verkopers kunnen inschrijven op 2 april (tss 9u en 12u) bij :

Christine Michielsen, Klaterstraat 6, tel. 03/314.38.44

Marianne Van Wesenbeeck, Hoogstraatsesteenweg 67, tel. 03/314.80.04

Annick De Vrij, Scherpengeertstraat 12, tel. 03/411.18.64

GEZINSBOND RIJKEVORSEL

BRUGQUIZ
VRIJDAG 6 MEI - 20.00 uur

Feestzaal Den Bakker

NU INSCHRIJVEN !

De Brug presenteert op vrijdag 6 mei e.k. de BRUGQUIZ
2011. Deze quizavond gaat door in Feestzaal Den Bakker,
Bochtenstraat 2 te Rijkevorsel.

Zoals elk jaar stellen we de deelnemers een hoop vragen
‘over van alles en nog wat’. Bovendien proberen we u te
vermaken met een  aantal gevarieerde rondes en wie
weet wat nog allemaal !

Inschrijven doe je best zo vlug mogelijk : het aantal 
plaatsen bij ‘Den Bakker’ is immers beperkt!

WELKOM !!!

PRAKTISCH :
6 spelers / per ploeg
deelname : € 20 per ploeg  
Meer info en inschrijven op het Brugsecretariaat:
(03/314.33.10, per e-mail: debrug.rijkevorsel@telenet.be)

De Brug
Veussels Volksblad

SING SING in DE SINGER

The Clement Brothers presenteren: de allereerste cultureel
verantwoorde zingzangstonde. Speciaal voor u worden
Nederlandstalige traditionals afgestoft en van de nodige
haken en ogen voorzien. Samen met enkele onsterfelijke
klassiekers uit de muziekgeschiedenis vormen ze de basis

voor een onvergetelijke zangavond.
En zingen zult u! Nadat u o.a. Olga van de Wolga hebt

meegebruld en tot tranen toe bewogen bent door 
Tom Dooley, eindigen we met een zinderende finale over

de Stille Kempen ….
VRIENDELIJK AANBEVOLEN !

Organisatie: DE BRUG
Wanneer? zaterdag 23 april – 20.30 uur

Waar? De Singer, Bavelstraat 35  Rijkevorsel
Toegang: VVK: € 8 -  kassa: € 10

Reserveren: 03/3143310 - GSM 0486/830878
of via e-mail: debrug.rijkevorsel@telenet.be
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KWB - Paaseierentocht
Paasmaandag 25 april 2011

Chirolokalen Zuiderdijk  - Aanvang : 13.00 uur

Ieder kind zal lekkere eitjes ontvangen en voor de ouders is
er een drankje voorzien.

Organisatie : KWB Sint – Jozef Rijkevorsel.
Meer info: 03/312.43.97. of  frans.hillen@skynet.be

FC De Kliefhamers organiseren

10de Recreatieve Duatlon Rijkevorsel

én

6de Recreatieve KINDERduatlon
Rijkevorsel + EXTRA REEKS !!!

Zaterdag 4 JUNI 2011 – Deelname is gratis

Start en Aankomst aan de VOETBALTERREINEN 

KFC ZWARTE LEEUW TE RIJKEVORSEL (Kruispad-Helhoekweg) 

Aanvang wedstrijd 14.00 uur PER LEEFTIJDSCATEGORIE  

HELM VERPLICHT !!! 

Voor kinderen geboren in 2004 : 

200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 

Voor kinderen geboren in 2003 : 

200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 

Voor kinderen geboren in 2002 : 

400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 

Voor kinderen geboren in 2001 :

400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 

Voor kinderen geboren in 2000-1999 : 

600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen. 

Voor kinderen geboren in 1998-1997-1996 :

900 meter lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.

vanaf de leeftijd van 16 kan er aan de hoofdwedstrijd voor 

volwassenen deelgenomen worden.

Info: www.duatlon.be

Verdere info te bekomen bij:

Tinneke Verboven 03/314.14.78 – na kantooruren

Dirk Schelles 0479/23.21.73 – na kantooruren

Peter De Beck 03/314.90.97 – na kantooruren

of via info@duatlon.be
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01 april                  •   Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13 u tot 16 u. Iedereen welkom. Gratis. 
                                   Meer info : 0474/31.25.67
                              •   Koninklijke Harmonie Broederband : Jaarconcert. ’t Centrum. 20 u. 
                                   Meer info : zie rubriek Diversen

02 april                  •  Koninklijke Harmonie Broederband : Jaarconcert. ’t Centrum. 20 u. Meer info : zie rubriek Diversen
                              •   De Schakel : Opendeurdag. Meir 11 van 10 tot 17 u. Meer info : zie rubriek Diversen

03 april                  •   Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool, Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur
                                   inkom gratis
                              •   Rijkevorselse Rederijkers vzw: Halfvastenstoet. Vertrek om 14.30 uur. 
                                   Meer info : zie www.halfvastenstoet.be

08 april                  •   Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom.
                                   Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
                              •   De Singer vzw : Jazzconcert van het Michiel Braam’s Hybrid 10-tet feat. Taylor Ho Bynum
                                   & Nils Wogram. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be

09 april                  •   Bingo- of kienavond t.v.v. de missiewerking. Parochiecentrum. 19.30 u

10 april                  •   Gezinsbond : Tweedehandsbeurs. Parochiecentrum. Van 13.30 tot 16.30 u. 
                                   Meer info : zie rubriek Diversen

15 april                  •   Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom.
                                   Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
                              •   De Singer vzw : Jazzconcert van het Michael Moore Fragile Quartet. De Singer, Bavelstraat 35
                                   om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

16 april                  •   B-Reserven Sint-Jozef : April Kwis. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef. Aanvang 20.00 uur. 
                                   Meer info : www.breservensintjozef.be  Rubriek Diversen

22 april                  •   Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom.
                                   Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

23 april                  •   Brass Band Condor : Lenteconcert 2011. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef. Begin te 20.00 uur.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen
                              •   LRV Rijkevorsel : springwedstrijd voor pony’s en paarden. Terreinen Beersebaan. 9 u. Inkom gratis
                              •   De Brug : Theatervoorstelling ’Sing Sing’, De Singer, 20.30 uur. VVK 8 euro - kassa 10 euro.
                                   Meer info : zie rubriek Diversen

24 april                  •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 uur tot 17.00 uur.

25 april                  •   KWB : Paaseierentoch, Chirolokalen Zuiderdijk, 13.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

26 april                  •   KAV : Voorjaarswandeling voor leden en niet-leden, vertrek 13.00 uur gemeentehuis.

28 april                  •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Themabespreking en jureren “Stadsleven”.  Oude pastorij, Dorp 47,
                                   lokaal doka 1ste verdieping. 20 u. 
                              •   De Singer vzw : Stand-up compedy met Jeroen Leenders. De Singer, Bavelstraat 35 om 20.30 uur.
                                   Meer info en reservaties : www.desinger.be

29 april                  •   Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom.
                                   Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
                              •   De Singer vzw : Jazzconcert van ’De Beren Gieren’ + dj Boulaone GRIGRI. De Singer,
                                   Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be

30 april                  •   De Singer vzw : Kleinkunstavond met de Rijkevorselse Patrick Van Dooren. De Singer,
                                   Bavelstraat 35 om 20.30 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be

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

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
Deze INFO en ook vorige edities te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                      fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                      078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

De Lijn                                                                     070/220.200
abonnementen                                             03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS)                                      03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis)                                          014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                    0479/75.18.88
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)            
                                                                              0499/35.65.40
Molenstraat 27                                                        03/314.60.13
Perenstraat 14                                                        03/314.40.27

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u    0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon                                 03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout                     014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u)                       078/15.10.20

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

Controle belastingen, 
Klein Veerle 103, 2960 Brecht                              0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn                                                                  1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u)                0800/13.550

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00

Fax                                                                        03/340.00.70
- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80

Fax                                                                        03/340.00.89
- Cultuurdienst                                                       03/340.00.37
- Sportdienst                                                           03/340.00.36
- Jeugddienst                                                          03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’                                  03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB                                        014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27                           03/340.39.65

Fax                                                                        03/340.39.64
OCMW St.-Jozef                                                   03/340.00.95

Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8                03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61                           03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18                   03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax                                                                          03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’                                              03/314.43.41

Politie                                                                      03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax                                                                          03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen                    03/314.46.60
Fax                                                                        03/314.17.20

Commandant                                                          03/297.56.54

PWA                                                                        03/340.00.58
Bibliotheek Centrum                                             03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef                    03/340.00.90
Kind en Gezin                                                        03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6    03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang              03/314.81.56
Kinderclub Centrum                                              03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef                                               03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel           03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen                                                0800/22.700

Tele-Onthaal                                                                          106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas                                             078/35.35.34
Meteropneming                                                      078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas                  078/35.35.00
Melden gasreuk                                                      0800/65.0.65
Defecte straatlampen                                             0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

24 uur op 24 : 0900/10.500 (0,50 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014/410.410
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410


