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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 26 april 2011 goed.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van het
beheerscomité van de Scholengemeenschap De Schakel
d.d. 31/03/2011.

Het huishoudelijke reglement van het beheerscomité
van de Scholengemeenschap De Schakel wordt
goedgekeurd alsook de samenwerkingsovereenkomst
voor 2011-2014.

De gemeenteraad neemt kennis van het financieel 
rapport van het 1e kwartaal van 2011.

De raad stemt in met de indeling van de stad Turnhout
in hulpverleningszone 4 Taxandria.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTE RAADSZITTING 
VAN 30 MEI 2011
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Beste medeburgers,

Binnen enkele weken staat het jaarlijks verlof weer voor de deur maar momenteel gonst het nog van de bedrijvigheid
in ons dorp met uitzonderlijk veel grote werken in uitvoering zoals in de Gansheideweg, in Achtel en op de
Merksplassesteenweg. Voor deze werken zijn heel wat omleidingen voorzien en spijtig genoeg vallen er wekelijks
klachten in de bus over onaangepaste snelheid en ontoelaatbaar zwaar verkeer. Ik raad iedereen aan zich aan de 
geldende verkeersregels te houden en rustig te rijden. Er zitten veel zwakke weggebruikers op die omleidingswegen
en iedereen is verplicht traag te rijden omdat die wegen te smal zijn, niet uitgerust voor zwaar verkeer en ten derde
geen fiets- of wandelpaden hebben. Met de vakantiemaanden in het vooruitzicht en met het goede weer waarvan we
al geruime tijd genieten, zijn er uitzonderlijk veel fietsers en daarom herhalen we nogmaals onze slogan “Graag
Traag”.

Iedereen hunkert naar het jaarlijkse verlof en naar de schoolvakantie en die ontspanning is iedereen van harte
gegund. Na een jaar van hard werken en studeren kunnen jullie weer eens genieten en ik wens iedereen een prettig
verlof, een zalige periode van nietsdoen of van doen wat je anders niet doet of een periode van vergeten.

Beste inwoners, wanneer je naar het buitenland op reis gaat, begin met te genieten vanaf het moment dat je de deur
achter je dichttrekt.

Voor de mensen die in het land blijven zijn veel van onze dorpen en steden de moeite om te bezichtigen.
Wij beseffen te weinig hoeveel mooie plekjes er in onze omgeving zijn.

Voor zij die omwille van omstandigheden niet op reis kunnen gaan, biedt Rijkevorsel een waaier van activiteiten in
de vakantiemaanden zoals Rijkevorsel Swingt, de marathon van de Noorderkempen, de stratenloop, de triatlon,
spek- en eierenfeesten en de jaarlijkse kermissen. Iedereen kan genieten van onze wandel- en fietspaden en van onze
terrasjes waar je rustig een pintje kunt drinken.

Toch nog een tip alvorens op reis te vertrekken : raadpleeg de preventiefolder van de politie wat betreft het veilig
achterlaten van have en goed en verwittig ook de buren zodat die een oogje in het zeil kunnen houden.

Ik wens iedereen een prachtig en deugddoend verlof en tot in augustus.

                                                                                                    Uw Burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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Het rooi-en onteigeningsplan Kruispad wordt voorlopig
vastgesteld. Opdracht wordt gegeven een openbaar
onderzoek te organiseren.

Goedkeuring wordt verleend aan het lokaal toe -
wijzigingsreglement voor ouderen in het lokaal woon-
beleid.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het reglement
voor de ophaling van zwerfvuil door de verenigingen.

Akkoord wordt gegaan met de toepassing van het derde
betalersysteem voor de aanleg van riolering in de
Merksplassesteenweg 68-76, Kruispad/deel-Helhoek -
weg/deel en Torendries/deel.
Het gemeentebestuur geeft opdracht aan Pidpa/
Hidrorio tot de verdere uitwerking van het ontwerp van
deze rioleringswerken en wegeniswerken.

De raad neemt kennis en akte van de tijdelijk aan -
vullende politiereglementen op het wegverkeer van de
Merksplassesteenweg en de Bremstraat-Wilgenstraat,
door de burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigt
deze.

Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2010
van de Kerkfabriek Sint-Willibrordus.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van
de algemene vergadering van de Academie voor Muziek
en Woord de Noorderkempen gol, Pidpa, Cipal en IVCA
en duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers aan als
volgt: 

Academie voor Muziek en Woord 
de Noorderkempen gol
volmachtdrager                                Lizette Keysers
plaatsvervanger                                Jos Boeckx
      
Pidpa
volmachtdrager                               Roger Kemland
plaatsvervanger                               Dirk Schelles

Cipal 
volmachtdrager                               Paul Bevers
plaatsvervanger                               Willy Fransen

IVCA
volmachtdrager                                Annemie Hofkens
plaatsvervanger                                Emmy Van Erwegen

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten :
Administratie maandag 11 juli

donderdag 21 en vrijdag 22 juli
maandag 15 augustus
maandag 29 augustus

Gemeentelijke werkplaats
donderdag 21 en vrijdag 22 juli

Containerpark donderdag 21 en vrijdag 22 juli
Kinderclub week van 18 t.e.m. 22 juli

maandag 15 augustus
Bibliotheek centrum alle zaterdagen van juli 

en augustus
maandag 11 juli
donderdag 21 juli
maandag 15 augustus
maandag 29 augustus

Aster Berkhofbibliotheek
van maandag 1 augustus
tot en met vrijdag 12 augustus
maandag 11 juli
donderdag 21 juli
maandag 25 juli
maandag 15 augustus

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
woensdag 31 augustus 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.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN



Wist je dat je energiefactuur verminderen erg een-
voudig kan zijn ? Dat je met enkele gedragstips nog
beter kunt doen op vlak van energiezuinigheid ? En dat
met weinig of geen investeringen ? Laat nu je huis
gratis en volledig vrijblijvend doorlichten door een
energiesnoeier !

In 2008, 2009 en 2010 voerde de gemeente Rijkevorsel
in samenwerking met WEB vzw een groot aantal
energiescans uit. Ook in 2011 kan men een gratis
energiescan aanvragen. Een energiescan is een door-
lichting van de woning. Deze doorlichting gebeurt door
energiesnoeiers die samen met u uw woning doorlopen
en stilstaan bij de verschillende kamers. Zij bekijken
samen met u hoe u op een eenvoudige manier heel wat
energie kunt besparen. Vaak kan er door een gedrags -
verandering heel wat energie bespaard worden zonder
dat u hiervoor grote kosten moet maken of aan comfort
moet inboeten.

De energiescans zijn er voor elke inwoner van
Rijkevorsel, die zijn of haar energiegebruik in de hand
wil houden en die de persoonlijke CO2-uitstoot wil 
verminderen. De energiescan is volledig gratis.

Een gratis energiescan kan aangevraagd worden door
naam, adres en telefoonnummer op te geven bij het
onthaal van het gemeentehuis via tel. 03/340.00.00 of
per e-mail onthaal@rijkevorsel.be.

De actie loopt momenteel tot einde 2011, zolang de
voorraad strekt !

Van 7 mei tot 11 juni
moedigden we met de
fiets campagne ‘Met Bel -
gerinkel naar de winkel
iedereen aan om bood-
schappen zoveel moge -
lijk per fiets te doen. Je
kon je deelnemerskaart
laten afstempelen bij 48 
handelaars in onze
gemeente. De actie was
dus ook dit jaar opnieuw
erg succesvol. 

De deelnemende handelaars kon je herkennen aan de
affiche in de etalage of opzoeken op www.belgerinkel
.be/rijkevorsel Via deze weg wil de gemeente Rijke -
vorsel alle handelaars uitdrukkelijk bedanken voor hun
deelname.

Wie fietst wint! 
De gemeente Rijkevorsel haalde alle spaardozen en
spaarkaarten op bij de deelnemende handelaars. Via de
spaarkaart konden deelnemers hun picknickponcho
bestellen. Volle spaarkaarten werden in de spaardoos
gedeponeerd en nemen op die manier deel aan de
gemeentelijke tombola.
Onze gemeente verloot een originele Belgerinkelfiets,
10 picknickponcho’s en diverse VVV-bons. De verloting
zal gebeuren eenmaal alle spaarkaarten werden ver -
zameld. De winnaars zullen uitgenodigd worden op het
slotmoment op donderdag 25 augustus om 19u in de
Raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom, in
het bijzonder ook de deelnemende handelaars.

Meer info: www.belgerinkel.be 

Het is zomer! In je tuin krijg je ongetwijfeld vrolijke
vlinders over de vloer. Wil je het vlinders nog meer naar
hun zin maken, pas dan de volgende tuintips toe. 

PLANTENKEUZE 
Voedsel voor rupsen - waardplanten 
Alle dieren hebben voedsel nodig om te kunnen over-
leven. Vlinders fladderen vrolijk van bloem naar bloem

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL :
SLOT

BEPERK JE ENERGIEBUDGET 
MET EEN GRATIS ENERGIESCAN !

HOE TREK JE VLINDERS AAN
IN JE TUIN ?
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om nectar te drinken. Rupsen zijn heel wat minder
mobiel en ze zijn dikwijls bijzonder kieskeurig.
Vlinders moeten ervoor zorgen dat ze hun eitjes op
planten leggen die de rups graag eet. Wanneer de
rupsen uitkomen, vinden ze een overvloed van hun
favoriete hapje. Zo leggen koolwitjes hun eitjes op
kolen. De rupsen eten grote gaten uit de bladeren en
eten het blad soms kaal tot op de nerf. Om te vermijden
dat je kolenoogst door een rupsenplaag mislukt, bedek
je de koolgewassen met een gaas tegen insecten. 

De planten waarop vlinders hun eieren leggen worden
waardplanten genoemd. De meeste vlindersoorten
beperken zich tot een aantal waardplanten. Enkele
veelvoorkomende vlindersoorten en hun waardplant
- atalanta: grote en kleine brandnetel
- boomblauwtje: vuilboom, klimop, heide, hulst,

wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart
- dagpauwoog, kleine vos en landkaartje: grote brand-

netel
- gehakkelde aurelia: grote brandnetel, hop, iep,

aalbes
- groot en klein koolwitje: koolsoorten en andere

kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad,
oost-indische kers

- klein geaderd witje: kruisbloemigen, zoals look-
zonder-look en pinksterbloem

- oranjetipje: look-zonder-look, pinksterbloem en
judaspenning 

Brandnetel 
Brandnetels zijn meestal niet zulke geliefde planten in
de siertuin. Omdat verschillende vlinders brandnetels
als waardplant gebruiken, kun je toch ergens in je tuin
een bosje brandnetels integreren.
Brandnetels groeien voornamelijk op stikstofrijke
plaatsen. Je kunt ze combineren met stinkende gouwe,
donkere ooievaarsbek, hondsdraf, fluitenkruid, boter -
bloemen… Zo krijg je een heel aantrekkelijke, kleur-
rijke begroeiing met brandnetels. Een plekje met
brandnetels kun je aantrekkelijker maken door het in
een vorm te snoeien zoals je met buxus doet. 
Voedsel voor vlinders - nectarplanten 
Vlinders zijn verzot op nectar. Die nectar vinden ze in
bloemen. Niet alle bloemen hebben evenveel nectar.
Sommige bloemen, zoals rozen en klaprozen, hebben
zelfs helemaal geen nectar. Je zult er dan ook geen 
vlinders op vinden. Andere planten bevatten veel nectar
(vlinderstruik, braam…) en trekken heel veel vlinders
aan. 

Planten die uitblinken in het aantrekken van dag -
vlinders
- Vlinderstruik (Buddleja sp.) - Er zijn veel verschil-

lende soorten vlinderstruiken in de handel verkrijg-
baar. Kies voor winterharde soorten zoals Buddleja
alternifolia en Buddleja davidii.

- IJzerhard (Verbena bonariensis)
- Beemdkroon (Knautia arvensis)
- Damastbloem (Hesperis matronalis)
- Hemelsleutel (Sedum spectabile)
- Herfstaster (Aster novi-belgii)
- Koninginnekruid (Eupatorium purpureum)
- Lavendel (Lavendula sp.)
- Vaste muurbloem (Erysimum cheiri)
- Enkelbloemige afrikaantjes (Tagetes)
Vlinders hebben een lange roltong. Hiermee kunnen ze

tot heel diep in bloemen nectar gaan snoepen van
bijvoorbeeld lavendel en salie. Planten met gevulde
bloemen vormen echter een probleem. Door al die
kroonblaadjes kunnen de vlinders niet meer tot bij
de nectarbronnen. 

Nectarrijke planten, het hele jaar door…
Zorg ervoor dat er nectar van in het vroege voorjaar tot
in de late herfst te vinden is in je tuin. In het voorjaar
zijn wilg, sleedoorn, peperboompje, hazelaar, groot
hoefblad, longkruid, hondsdraf en krokussen belang -
rijke nectarleveranciers. In het najaar zijn hemel -
sleutel, koninginnekruid, laatbloeiende vlinderstruiken
en klimop belangrijk.

Tuininrichting 
Vlinders zijn koudbloedige dieren. Door met hun
vleugels open te zitten vangen ze zoveel mogelijk zon
op. Als ze het warm genoeg hebben, kunnen ze vliegen.
Wordt het te warm, dan sluiten ze hun vleugels of
zoeken de schaduw op. Hagen en heggen zorgen voor
beschutte, warme plekjes. Ze zijn beter dan een muur
omdat ze de wind absorberen. Een muur vormt een
ondoordringbare barrière waar de wind omheen moet. 
Stenen houden de warmte van de zon goed vast. Langs
muren en stenige paden is het daardoor meestal lekker
warm. Nectarrijke planten langs een muur of langs de
rand van een pad zijn daarom dikwijls erg in trek bij
vlinders. 
Vlinders gebruiken de planten in je tuin als her -
kenningspunten. Wanneer je grote bloemenperken
hebt met maar één soort plant erin, vliegen vlinders
verloren. Vlinders hebben behoefte aan een gestruc-
tureerde en gevarieerde omgeving, afwisseling van
hoge en lage planten, bomen, struiken, kruiden, een
stukje gazon… Je kunt ook een bloemrijk grasland
voorzien. De bloemrijkste graslanden krijg je op relatief
voedselarme bodems.

Vlinders houden van bloemrijke zuidelijke bosranden.
In je tuin kun je een zuidelijke bosrand nabootsen door

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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enkele bomen aan te planten met een struikengordel
ervoor en dan een kruidlaag die overgaat in het gazon.
Heb je een kleine tuin, dan kun je een minibosrand
aanleggen. Daar kun je de bomen vervangen door een
geschoren haag of door klimplanten. Die laat je dan
overvloeien in een bloemenborder en dan naar je
gazon. 

Overwinteringsplaatsen
Veel vlinders overwinteren als eitje, rups of poppen. Die
zitten verstopt tussen planten, uitgebloeide stengels, in
het strooisel onder dorre bladeren, in het gras of in de
grond. Begin je tuin dus zeker niet op te ruimen voor
de winter. In een kale, schoongeharkte tuin kan geen
vlinder overwinteren. Laat al het dode plantenmateriaal
tot in de lente staan. Wat daarna overblijft, kun je ver-
snipperen en tussen de overblijvende beplanting laten
verteren. 

Belang van gifvrij beheer 
Het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen is
een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang
van dagvlinders. Bestrijdingsmiddelen doden niet
alleen rupsen. Ook vlinders die even gaan uitrusten op
een plant die met bestrijdingsmiddelen is behandeld,
kunnen sterven. Gebruik dus zeker geen bestrijdings -
middelen in je siertuin! 

Beetje geluk 
Of je veel of weinig vlinders naar je tuin kunt lokken is
ook afhankelijk van de omgeving waarin je tuin ligt.
Een tuin in een landschap met veel bloeiende planten
zal meer vlinders op bezoek krijgen dan een ingesloten
stadstuintje. Laat je echter niet ontmoedigen: in de
allerkleinste stadstuin, zelfs in bloembakken zullen
nectarrijke planten vrolijke fladderaars aantrekken. 

Tel de vlinders in je tuin!
Dagvlinders vormen waar de volle indicatoren voor de
kwaliteit van ons leef milieu. Helaas doen ze het lang
niet goed en gaan veel soorten achteruit. Het is daarom
erg nuttig om cijfers over vlinders te verzamelen. 
Tijdens het weekend van 31 juli en 1 augustus 
organiseert Natuurpunt de jaarlijkse vlindertelling.
Registreer je tellingen via www.vlindermee.be. Meer
informatie vind je ook via deze website.

Bron: Velt vzw

De compostmeesters van Rijkevorsel zijn een groep
enthousiaste vrijwilligers die zich willen inzetten om
het thuiscomposteren meer bekendheid te geven bij de
inwoners van Rijkevorsel en om de ’kneepjes van het
vak’ door te geven. Meestal gebeurt dit door het beant-
woorden van vragen via de telefoon, een huisbezoekje
op aanvraag van de composteerder of door een rond -
leiding op de demonstratieplaats. Ook in de zomer-
maanden zal de demonstratieplaats regelmatig geopend
zijn.
De demonstratieplaats is gelegen op het containerpark,
Ambachtsweg 14, en is geopend van 9.00 uur tot 11.00
uur op volgende zaterdagen : 
2 juli, 16 juli, 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 3 
september.

(Bij hevige regenval blijft de demoplaats gesloten, de
openingsdagen kun je terugvinden op de website
www.rijkevorsel.be).

Vanaf 1 juli wordt gestart met de selectieve inzameling
van kurken stoppen op het containerpark. 
De inzameling gebeurt in samenwerking met vzw
Huize Monnikenheide. vzw Monnikenheide organiseert
al meer dan 30 jaar dienstverlening aan personen met
een mentale handicap. Om haar cliënten een nuttige
dagbesteding aan te bieden is de vzw in 2010 gestart
met een kurkatelier. De ingezamelde kurken stoppen
worden hier vermalen tot fijne korrels. Deze kurk -
korrels worden nadien verwerkt tot ecologisch isolatie-
materiaal.
Sorteerregels : enkel kurken stoppen zijn toegelaten,
geen kunststof stoppen, verpakkingen of houders.

OPENINGSUREN DEMOPLAATS
COMPOSTEREN

CONTAINERPARK : VANAF 1 JULI :
SELECTIEVE INZAMELING KURKEN
STOPPEN

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU
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Hou je klaar voor de Big Jump!
Voor de tweede keer doet Natuurpunt Markvallei mee
aan de Big Jump. Bijzonder deze keer is dat de politici,
verenigingen uit de regio ook worden uitgenodigd om
mee te doen, waaronder ook politici uit onze gemeente.
Natuurpunt Markvallei verwacht ook een stevige dele-
gatie uit Nederland. Het wordt de eerste grensover-
schrijdende Big Jump in Vlaanderen en Nederland!

Iedereen die mee wil doen of die een kijkje wil komen
nemen verwacht Natuurpunt Markvallei op zondag 10
juli om 14.30 u aan de plaats waar de Mark Nederland
binnenstroomt. Daar verwachten we onze Nederlandse
vrienden die samen met ons de duik voor proper water
zullen maken. Die duik starten we stipt om 15 uur. Op
precies hetzelfde tijdstip springen in heel Europa
duizenden mensen in rivieren, waterlopen en meren
om te tonen dat ze wakker liggen van proper water én
dat ze daar iets willen aan doen.

Big Jump wil de Europese
kaderrichtlijn water meer
bekendheid geven. Die
kaderrichtlijn wil tegen
2015 alle Europese water-
lopen ecologisch in een
'goede toestand'. Een
ambitieuze doelstelling die
moeilijk te bereiken is zon-
der steun van het brede
publiek. Daarom brengt de

Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen
(letterlijk) opnieuw in contact met waterlopen. We
nodigen iedereen uit. Dat het een duidelijk signaal mag
worden. We willen terug proper water in onze rivieren!
We hopen uiteraard dat deze oproep niet in dovemans -
oren valt en nodigen vooral ook onze beleidsmakers uit
om met ons het verfrissende water in te duiken.
Plaats en datum:
Markweg in Galder (Watermolen Meersel-Dreef) op de
grens met Nederland om 14.30 u. Er wordt om 15.00 u
gesprongen in de Mark om te tonen dat we wakker
liggen van proper water. Springers dragen verplicht
schoenen. Contact: Bruno Vande Wiele (0478 64 16 29)  
Tip: Je kunt de activiteit ook terugvinden op Facebook.
Zo kun je eenvoudig ook je vrienden uitnodigen om
deel te nemen.

Onze gemeente neemt opnieuw deel aan de groeps -
aankoop groene stroom en gas van het Antwerpse
provinciebestuur. Hoe meer mensen er deelnemen, hoe
groter de korting op de energiefactuur. Bovendien kun
je rekenen op duidelijke informatie en ondersteuning.
De overstap van energieleverancier wordt daarmee een-
voudig. Je kunt online inschrijven, via het gemeente-
huis of in het provinciehuis. Doe mee, bespaar op je
energiekosten en draag een steentje bij tot een beter
milieu!

Om bewoners makkelijker de overstap te laten maken
naar milieuvriendelijke energie, organiseert het
Antwerpse provinciebestuur opnieuw een groeps -
aankoop groene stroom en gas. Van 12 juli tot 2 oktober
kunnen particuliere inwoners van de provincie
Antwerpen zich gratis en zonder aankoopverplichting
inschrijven voor de samenaankoop. 

Succesvolle samenaankoop in 2010
De samenaankoop van vorig jaar was een groot succes.
Meer dan 28.000 huishoudens schreven zich in. Maar
liefst 43% daarvan ging ook effectief in op het aanbod
van de winnende leveranciers. Een gemiddeld gezin
bespaarde zo 225 euro op jaarbasis

Online veiling met persoonlijke offerte
Jouw inschrijving is gratis en volledig vrijblijvend. Op 3
oktober volgt er een online veiling. Energieleveranciers
kunnen dan bieden op de inschrijvingen. Daarna ont-
vang je een e-mail of brief met het resultaat van de veil-
ing. Via een persoonlijk voorstel krijg je een zicht op
hoeveel je kunt besparen. Tot 14 november heb je de
tijd om te beslissen of je wil ingaan op het aanbod van
de leverancier.  

Verbrekingsvergoeding?
IChoosr informeert je ook of je huidige energie -
leverancier je een boete oplegt bij het verbreken van je
huidige contract. Zo kom je niet voor onaangename
verrassingen te staan. Je bent niet verplicht om in te
gaan op dit aangeboden contract, dus als de resultaten
niet aan je verwachtingen voldoen, kun je hier stop-
pen. Als je beslist hebt om over te schakelen dan zal de

BIG JUMP 2011 
GAAT OVER GRENZEN HEEN !

BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR !



nieuwe energieleverancier in samenwerking met
iChoosr de overstap regelen. Zelf hoef je dus niets te
doen. De exacte datum van overschakeling hangt af van
je huidige contract. 

Als je deelneemt aan de samenaankoop laat iChoosr je
steeds weten hoe je een boete kunt vermijden. Dit kan
door ofwel naadloos over te stappen van je huidige naar
je nieuwe leverancier ofwel door eventueel deel te
nemen aan een samenaankoop van een andere 
provincie. Je kunt steeds zelf de afweging maken en
hierbij advies vragen.

Wat zijn de voordelen?
Deze groepsaankoop heeft tal van voordelen. Allereerst
garandeert de provincie dat het om groene stroom gaat
zoals vastgelegd door de VREG, de Vlaamse
regulerings instantie voor de elektriciteits- en gas-
markt. Zo draag jij je steentje bij tot het milieu en de
toekomst van onze planeet. 
Daarnaast staat deze groepsaankoop open voor alle
inwoners van de provincie Antwerpen. Hoe meer
mensen deelnemen, hoe groter de korting die kan
bedongen worden. 

De firma iChoosr werd door de provincie aangeduid om
deze groepsaankoop te begeleiden. Naast duidelijke
afspraken met de energieleveranciers en het organis-
eren van de veiling, begeleiden ze ook jou stap voor
stap.  Op hun website kun je zeer eenvoudig inschrijven
en vind je een antwoord op al je vragen.  Op weekdagen
kun je van 9.30 uur tot 16.30 uur ook terecht op de
gratis infolijn 0800 21 134.

Een laatste belangrijk voordeel is dat je gratis en zonder
enige aankoopverplichting kunt inschrijven. Het is pas
na de veiling, wanneer je een gepersonaliseerd voorstel
krijgt, dat je een beslissing moet nemen. Valt jouw 
persoonlijke offerte tegen, dan blijf je gewoon bij je
huidige energieleverancier.

Inschrijven
Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van 
elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online
in op www.samengaanwegroener.be (doorklikken op
provincie Antwerpen). Inschrijven kan vanaf 12 juli tot
2 oktober.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de
gemeente je graag verder. Neem dan contact op met de
duurzaamheidsambtenaar van onze gemeente voor een
afspraak: Jasmine Jacobs, 0473/49.01.09. Afspraken
kunnen doorgaan in augustus en september. Breng
zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en
aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand
hebben. 

Groene ambassadeur wint elektrische fiets
Wie online inschrijft en daarna ook nog familie, 
vrienden of collega's overtuigt om dit te doen, maakt
kans op een prachtige E-move elektrische fiets ter
waarde van 1.700 euro. 

Kom naar de infoavond
Op 5 september a.s. organiseert de gemeente Rijke -
vorsel een infomoment in de raadzaal, Molenstraat 5
om 20.00 uur. Iedereen is welkom! Breng zeker je 
laatste eindafrekening van elektriciteit en aardgas mee
dan kun je je nog de avond zelf inschrijven.

Meer info : 
- www.samengaanwegroener.be
- Groene Stroom infolijn: 0800 21 134, gratis elke

werkdag van 9.30 uur tot 16.30 uur.
- via de gemeentelijke duurzaamheidsambtenaar:

Jasmine Jacobs - jasmine.jacobs@rijkevorsel.be -
0473/49 01 09
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Molenstraat 5, tel. 03 340 00 23 (28)

0473 49 01 09
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OOPPEENNBB..WWEERRKKEENN

Het fietspadennetwerk in Rijkevorsel is intussen al
aardig uitgebouwd. Een volgend project in het kader
hiervan is de aanleg van een fietspad in de Hoge
Heideweg, namelijk de missing link tussen het fietspad
op het eerste gedeelte van de Hoge Heideweg (tot aan
het kruispunt met de Oude Goorstraat) en de Beerse -
baan.

Deze werkzaamheden zullen echter gekoppeld worden
aan andere werken. Zo worden er eveneens riolerings -
werken uitgevoerd door Hidrorio vanaf de Beersebaan
tot aan de Zwartvenstraat en op de Beersebaan zelf
tussen de huisnummers 60 en 84. Bovendien zullen er
aan het kruispunt van Hoge Heideweg en Beersebaan
aanpassingen worden aangebracht die de veiligheid van
de weggebruikers zullen verhogen.

Bij het ter perse gaan is nog niet duidelijk wanneer de
werken precies van start zullen gaan.

Een volgende fase breekt aan in de heraanleg van het
kerkhof te Sint-Jozef. De ontgraving van het nieuw aan
te leggen gedeelte heeft intussen plaatsgevonden. De
stoffelijke resten werden door de aannemer in een
ossuarium (verzamelgraf) ondergebracht, zodat nu het
terrein klaarligt om bewerkt te worden.

Centraal komt, zoals voorheen, het kruis te staan.
Paden zullen aangelegd worden die hier naartoe leiden.
Naast een plaats voor reguliere graven, wordt er nu ook
een ruimte voorzien voor een urnenveld. Om de
begraafplaats een meer rustgevend karakter te geven,
zal er ook meer groen worden aangeplant.

De aanleg van het hele kerkhof dient uit noodzaak in
verschillende fases te gebeuren. Vooraleer er kan 
worden overgegaan tot ontgravingen dient er een
zekere termijn te worden gerespecteerd. Er wordt bij de
huidige werken dan ook al rekening gehouden met het
ontwerp voor de hele begraafplaats. De uiteindelijke
verwezenlijking hiervan zal weliswaar nog vele jaren op
zich laten wachten.

De werken zullen worden uitgevoerd door de 
technische dienst en tegen november zullen deze
beëindigd zijn.

We hebben helaas moeten vaststellen dat er de laatste
maanden steeds meer gevallen van agressie plaats -
vinden op het containerpark. Meningsverschillen met
de parkwachters ontaarden vaker in verbale agressie of
in ongeoorloofd gedrag vanwege de misnoegde 
bezoeker.
In het huisreglement staat echter dat de bezoekers van
het containerpark zich dienen te schikken naar de
richtlijnen van de parkwachters. Dat dit meer en meer
in de wind wordt geslagen, noopt het gemeentebestuur
tot het nemen van drastische maatregelen.
Zo zal voortaan iemand die het huisreglement
overtreedt en een ongeoorloofde, agressieve houding
aanneemt, mogelijk door het college van burgemeester
en schepenen geschorst worden voor een bepaalde tijd,
die kan oplopen tot zes maanden.
De oorzaak van de meningsverschillen ligt vaak bij het
slecht sorteren of het aanvoeren van fracties die niet
aanvaard worden op het containerpark. Voor meer
informatie hierover verwijzen we graag naar de website
van de gemeente onder Diensten > Milieu > Container -
park of naar de achterkant van de afvalkalender.

Na het bouwverlof zal er aangevangen worden met de
heraanleg van het kruispunt van Stevennekens met de
Drijhoek. Het is het laatste kruispunt dat in het kader
van de aanleg van het fietspad onder handen zal
genomen worden. Er zal een middengeleider worden
aangelegd in de Drijhoek. Een voorsorteerstrook in
Stevennekens zal het gemakkelijker maken om 
richting Turnhout af te slaan. De werkzaamheden
zouden ongeveer een maand in beslag nemen.

Werken aan openbare wegen brengen altijd hinder met
zich mee en dit geldt zeker wanneer een kruispunt
helemaal wordt afgesloten. We danken jullie dan ook
voor het begrip dat jullie tot nu toe hebben getoond.

WERKEN HOGE HEIDEWEG

HERAANLEG KERKHOF SINT-JOZEF

AGRESSIE OP HET CONTAINERPARK

WERKEN KRUISPUNT
STEVENNEKENS-DRIJHOEK

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



In juli en augustus zijn er weer 

talrijke prijzen te winnen in de bib !

Doe mee en win !

De bibliotheken (zowel in
het centrum van Rijkevorsel
als in Sint-Jozef) zullen
gedurende de zomer -
maanden gesloten zijn op
maandag 11 juli, op donder-
dag 21 juli en op maandag
15 augustus.

In juli en augustus zal de hoofdbibliotheek gesloten
zijn op de zaterdagen en op maandag 29 augustus 
(kermis in Rijkevorsel centrum).  

De Aster Berkhofbibliotheek zal gesloten zijn van
1 augustus tot en met 12 augustus en op maandag
25 juli (kermis in Sint-Jozef). 

Traditioneel vindt  gedurende juli en augustus in de
beide bibliotheken ‘de grote zomerleesactie’ plaats.
Voor elk leesboek dat je leent, krijg je een formuliertje
dat je thuis kunt invullen en bij je volgende bezoek aan
de bib in een doos kunt deponeren. Uit de ingediende
formuliertjes worden eind september een twintigtal
gelukkigen getrokken die elk een boekenbon van 12,50
euro winnen!

Ook deze zomer komt Vlieg
naar de bibliotheken van
Rijkevorsel. Vorige jaren ging
Vlieg al op wereldreis, werd er
gefeest met Vlieg en gingen we

op schattenjacht! Wegens het grote succes van vorig
jaar wordt deze schatkistactie verder gezet. Ook dit jaar
zul je dus op zoek kunnen gaan naar de Schat van Vlieg
in onze bib! Maar… of ze op dezelfde
plaats ligt? Hoe je ernaartoe moet gera-
ken? En vooral: wat er dit jaar in zit??
Kom het zelf ontdekken in onze bib!! 
Kinderen van de kleuterschool kunnen
de tekening die ze op school gekregen hebben, binnen-
brengen in de bib; kinderen van de lagere school 
kunnen enkele opdrachtjes komen doen! In ruil krijg je
al een kleine verrassing, maar er zijn ook nog extra 
prijzen te winnen! Breng dus zeker in juli of augustus
een bezoekje aan de bib!

Omdat de bibliotheek haar 30-jarig bestaan viert op
zaterdag 10 september 2011 samen met de Kinderclub
(bestaat 15 jaar) en het Klooster (bestaat 5 jaar), zullen
wij om die reden andere openingsuren hanteren die
dag. We zullen geopend zijn van 13.00 u tot 17.00 u (in
plaats van 10 u tot 12 u) We wilden dit graag nu al aan
jullie laten weten. Meer informatie over het programma
van deze ongetwijfeld feestelijke dag kun je lezen in het
volgende infoblad! 

HET BIBLIOTHEEKTEAM WENST JE 

EEN AANGENAME, WARME ZOMER TOE 

EN EEN DEUGDDOENDE VAKANTIE 

MET VééL LEESPLEZIER !

SLUITINGSDAGEN

DE GROTE ZOMERLEESACTIE

DE SCHAT VAN VLIEG

OPGELET : SPECIALE OPENINGSUREN
TIJDENS FEEST 30 JAAR BIB 
OP ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 !
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Op zondag 3 juli a.s. kun je in Baarle-Hertog deel -
nemen aan een begeleide wandeling ’de Sint-Bernar -
dus wandeling’ (6 km).
Er wordt gewandeld in Ulicoten van de Sint-Bernardus -
kerk naar de Sint-Bernarduskapel. Onderweg ontdek je
dat het dorp meer te bieden heeft dan de devotie van
hun bekende heilige.
Het vertrek is voorzien om 14.00 uur aan de Sint-
Bernarduskerk in Ulicoten, Dorpsstraat.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer.
Inschrijven : 
Toerisme Baarle-Hertog, 0031 13 507 99 21
vvvbaarle-nassau-hertog@hetnet.nl.

Op zondag 7 augustus a.s. is het de beurt aan
Hoogstraten om een wandeling in de kijker te zetten,
nl. ’de Aardbeiwandeling’ (6 km).
Hoogstraten is onlosmakelijk verbonden met aardbei-
en. Ondertussen zijn de Hoogstraatse aardbeien bijna
het hele jaar door te verkrijgen, maar de zomer is en
blijft het topseizoen.
Deze wandeling neemt je dan ook mee naar het hart
van de Hoogstraatse aardbeienteelt die nu haar hoogte-
punt bereikt.
Het vertrek is voorzien om 14.00 uur aan Taverne 
’t Heike, Bredaseweg 56 te Minderhout.
Inschrijvingsgeld : 1 euro per deelnemer.
Inschrijven : Toerisme Hoogstraten, 03/340.19.55
toerisme@hoogstraten.be.

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

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

27 euro)
- Kinderen -1m : gratis

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

100% fietsplezier ? ’Schakel’ mee door de Antwerpse
Kempen !
Tijdens het laatste weekend van augustus ’schakelen’ de
Antwerpse Kempen een versnelling hoger. De vele fiets-
mogelijkheden staan dan extra in de kijker. Talloze
unieke en bewegwijzerde parcours sturen je op een ver-
rassende ontdekkingstocht doorheen het ’land van bui-
tenpretjes’. Al fietsend ’schakel’ je zelf een tocht samen
en bepaal je wat je onderweg zal beleven. Langsheen de
fietsroutes zijn tal van bezienswaardigheden open voor
bezoek, zijn er animatie en muziek, gezellige terrasjes
en streekspecialiteiten.

Wat is ’schakelen’ ?
Door diverse bewegwijzerde lussen aan elkaar te
schakelen, bepaal je zelf hoe lang je onderweg bent. Je
kiest welke gezellige stadjes of dorpjes je met de fiets
doorkruist. Je wil passeren langs enkele oude kerkjes,
een eeuwenoude abdij of een museum boordevol
streekgeschiedenis ? Of zoek je liever de rustige wegen
langs velden en weiden op ? De keuze is nagenoeg 
eindeloos. Dit alles ’schakel’ je zelf aan elkaar tot een
boeiende en afwisselende fietstocht.
In Rijkevorsel kun je starten
in de ’Cementzakkenhut’ te
Sint-Jozef Rijkevorsel.
Meer info vind je binnenkort
op de website www.
schakel.be of in de folder die
je vanaf half juli kunt af halen
aan de infobalie in het
gemeentehuis.

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

en laatste zondag van de maand. Tijdens de vakantie-
maanden kun je dus op 10 en 31 juli en op 14 en 28
augustus van 13.00 uur tot 17.00 uur terecht in het
bezoekerscentrum voor een gezellige babbel bij een fris
drankje. In het bezoekerscentrum hangen tijdens de
vakantiemaanden nog steeds prachtige foto’s van de
leden van Fotovrienden Rijkevorsel vzw.

WANDELKALENDER GRENSLAND

TICKETS BOBBEJAANLAND

DE SCHAKEL : DE LEUKSTE AFSLUITER 

VAN JE ZOMERVAKANTIE ! FIETSHAPPENING 
OP ZONDAG 28 AUGUSTUS 2011

BEZOEKERSCENTRUM AAN DE MOLEN
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Het PWA-kantoor zal gedurende de maand augustus
gesloten zijn. Bijkomende afwezigheden/wijzigingen
zijn mogelijk. Als je wil langskomen, is het best dat je
vooraf altijd even belt om te informeren of de dienst
geopend is.
Tel. PWA-dienst : 03/340.00.58
Tel. gemeentehuis (algemeen) : 03/340.00.00

Hieronder vind je de contactgegevens van 2 PWA-
kantoren en van de RVA waar je eventueel terecht kunt
voor dringende zaken.
Let wel op : ook deze kantoren zullen omwille van
vakantieperiodes niet altijd bereikbaar zijn !

- PWA Hoogstraten :
Diane Bollens
Heilig Bloedlaan 246 te 2320 Hoogstraten
tel. 03/340.49.83
(gesloten in de maand juli en de donderdagen en
vrijdagen van de maand augustus)

- PWA Turnhout :
Rita Aerts, Corinne Peeters, Guy Jacobs
Spoorwegstraat 7 te 2300 Turnhout
tel. 014/68.94.40
(gesloten van maandag 15 augustus tot en met 
vrijdag 19 augustus)

- RVA Turnhout - dienst PWA :
Tinne Gommers
Spoorwegstraat 24 te 2300 Turnhout
tel. 014/44.30.90
(dienst PWA gesloten van maandag 4 juli tot en met
maandag 18 juli en van maandag 8 augustus tot en
met maandag 15 augustus)

Prettige vakantie !

Marathon der Noorderkempen: 17u00 – 42,195 km –
vanaf 18 jaar - €20,00 - Rijkevorsel
Halve Marathon:                                                             
17u30 – 21,93 km – vanaf 18 jaar - €10,00 - Beerse
Estafette- en bedrijvenloop : 17u00 – 42,2km – vanaf
12 jaar - €40,00 - Rijkevorsel (6 personen per ploeg)  
G-run : 17u05 – 0,5km - personen met een handicap –
gratis – Rijkevorsel
Kidsrun: 17u20 – 0,3km – van 0 tot 4 jaar – gratis –
Rijkevorsel
Kidsrun: 17u20 – 0,5km – van 0 tot 4 jaar – gratis –
Rijkevorsel
Kidsrun: 17u20 – 1,2km – van 0 tot 4 jaar – gratis –
Rijkevorsel
Stratenloop Rijkevorsel 5 km: 18u00 – 5 km – vanaf 12
jaar - €6/7 - Rijkevorsel
Stratenloop Rijkevorsel 5 km: 18u00 – 11 km – vanaf
12 jaar - €6/7 - Rijkevorsel

Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper.
Vergeet dus zeker niet je criteriumkaart te laten
afstempelen of je kan er ook nog steeds 1 kopen bij de
inschrijvingen.
Is lopen echter niet echt jouw ding, kom dan zeker een
kijkje nemen en moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van!

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

MEMORIAL FONS BRYDENBACHVERLOFREGELING PWA-DIENST
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Officiële opening sport- en speelpleintjes

Hierboven kun je zien dat er in de maand juni druk
werk gemaakt is van de aanleg van een aantal sport- en
speelpleintjes.

Op maandag 4 juli 2011 om 19u zal het gemeente -
bestuur de fit-o-meter aan het gemeentelijk sportveld
Bavelstraat in wijden met een demonstratie van de 
verschillende oefeningen. Sportievelingen die onze
burgemeester en schepenen hierin willen bijstaan, zijn
van harte welkom!

Donderdag 7 juli 2011 om 13u30 zal het college van
burgemeester en schepenen het speelterreintje aan de
Vinkenpad officieel in gebruik stellen. Men vraagt dan
ook of er zoveel mogelijk kleuters en kinderen 
aanwezig kunnen zijn die dag op het speel terrein
Vinkenpad !
Op donderdag 28 juli 2011 zal het nieuwe sport- en
skate terrein in de sport- en recreatiezone Sonsheide
geopend worden om 13u30. Het gemeentebestuur
nodigt bij deze dan ook alle jongeren uit om samen met
hen de nieuwe skatetoestellen en sportaccommodatie
uit te testen! Aansluitend hierop zullen er allerhande
activiteiten ingericht worden.

SPORT- EN SPEELPLEINTJES
RIJKEVORSEL

SSPPOORRTT
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Van 10 september tot 18 september vindt naar jaarlijkse
gewoonte weer de “Week van de Sportclub” plaats.
Tijdens de maand augustus en in het infoblad van 
september zal hierover meer informatie verschijnen!

Omdat in de meeste sporttakken het seizoen reeds 
beëindigd is, willen wij nu reeds een oproep doen aan
de kampioenen en de uitzonderlijke sportieve prestaties
van het voorbije seizoen.
Indien je een kampioen of iemand met een uitzonder-
lijke sportprestatie kent, gelieve de nodige formulieren
dan binnen te brengen voor 27 juli 2011. De nodige 
formulieren, voor beide categorieën, kun je terug -
vinden op de website van de gemeente of afhalen op de
sportdienst. 
De bedoeling is om in september al eens een overzicht
te kunnen geven van de prestaties van de Rijkevorselse
sporters.

De handbal en SummerKiX 3-daagse is een organisatie
van de sportregio Noorderkempen ILV. 
Handbal is dit jaar de sporttak in de kijker en vanuit de
sportregio Noorderkempen wil men die sport dan ook
extra in de kijker plaatsen. 
Naast een halve dag handbaltraining heeft men ook
voor een aantal uitdagende sporten gezorgd ter
afwisseling. Zo kun je kennismaken met skateboarden
en inlineskaten en leer je een aantal echte skills, krijg
je een halve dag BMX-initiatie op een officieel BMX-
parcours te Ravels en ga je een halve dag op adventure
in de Lilse Bergen.
De inschrijvingen zijn beperkt tot 40 deelnemers, dus
snel inschrijven is de boodschap! Zeker als je kans wil
maken op een I-pod die onder de deelnemers verloot
wordt!

Data: 29-30-31/8/2011
Uren: dagelijks van 8u30-16u
Waar: SH T Hofeinde Merkplas: 
Hofeinde 17, 2330 Merksplas
Doelgroep: 10-15jarigen
Inschrijven: via de gemeentelijke sportdienst

Meer info vind je ook op www.jeugdrijke vorsel.be!

WEEK VAN DE SPORTCLUB

OPROEP KAMPIOENEN 
EN SPORTIEVE PRESTATIES

HANDBAL EN SUMMERKIX 3-DAAGSE



Op dinsdag 23 augustus 2011 is het weer zo ver. Het
gemeentebestuur organiseert dan de tweede editie van
de Openluchtcinema i.s.m. Globe Group. Dit maal is
het de filmvertoning van de film “La Vita è Bella” van de
Italiaanse regisseur Roberto Benigni, welke tevens de
hoofdrol speelt in deze Italiaanse tragikomedie, net als
zijn vrouw en zijn zoontje. 
La Vita è Bella was in 1998 winnaar van verschillende
oscars, waaronder ‘Beste acteur’, ‘Beste niet Engel -
stalige film’ en ‘Beste filmmuziek’. Roberto Benigni was
de eerste niet-Engelstalige acteur die de Oscar voor
Beste acteur kreeg voor zijn acteerprestatie. Daarnaast
won de film ook nog vele andere prijzen waaronder ‘De
prijs van de jury’ op het filmfestival van Cannes en de
Europese filmprijs voor ‘Beste film’ en ‘Beste acteur’.

De film zelf:
“Toscane, 1939. De joodse Italiaan Guido (Roberto
Benigni) is een grenzeloze optimist met grote dromen.
Op zoek naar liefde en fortuin sluit hij zijn ogen voor
het groeiende fascisme en anti-semitisme in zijn land.
Vijf jaar later wordt Guido met zijn vrouw Dora en hun
zoontje gedeporteerd naar een concentratiekamp. Om
de gruwelen draaglijk te maken, hangt Guido de clown
uit. Hij maakt zijn zoontje wijs dat het kampleven een
ingenieus spel voor volwassenen is, waarmee punten te
verdienen zijn. Vooral je goed verstoppen levert veel
punten op.”

We richten ons openluchtcinemacomplex in op de
speelplaats van de gemeentelijke lagere school De
Wegwijzer. Iedereen is welkom vanaf 20u, de vertoning
start om 21u. Inkom is gratis!
Vanuit de organisatie zullen er stoelen en wat tafels
voorzien worden, maar het is net de bedoeling om een
gezellige sfeer te creëren. Daarom willen we de mensen
aansporen om hun eigen stoelen, kussens, dekens, e.d.
mee te brengen, om er een echt volksfeest van te
maken. Wij zorgen voor drank tegen democratische
prijzen.  

Wij hopen jullie in grote getalen te mogen verwel -
komen op de tweede editie van de Rijkevorselse open-
luchtcinema!

Gedurende de ganse zomerperiode loopt nog tot 31
augustus 2011 de fotowedstrijd “De Vrijwilliger in the
picture”. Het wedstrijdreglement kun je verkrijgen bij
de cultuurdienst, via cultuurdienst@rijkevorsel.be of
03 340 00 37.

FOTOWEDSTRIJD
’VRIJWILLIGERS IN THE PICTURE’

OPENLUCHTCINEMA
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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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J U L I  -  A U G U S T U S

1 juli                      •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.
                               •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : tot 30 augustus : tentoonstelling in de gemeenschappelijke delen
                                     van Het Klooster, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, bezoekerscentrum aan de molen,
                                     bibliotheek centrum, dit ter verfraaiing van de gebouwen.

2 juli                       •   Rijkevorsel Leeft i.s.m. sportraad : Memorial Fons Brydenbach + avondfeest : zie rubriek Sport.

3 juli                       •   Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool, Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                     inkom gratis.

4 juli                       •   Opening door gemeentebestuur van fit-o-meter gemeentelijke sportterreinen Bavelstraat, 19.00 uur.

7 juli                       •   Rijkevorsel Swingt : Optreden Basic (Nl), Dorpsplein, vanaf 19.30 uur, inkom gratis.
                                     Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.
                               •   Opening door gemeentebestuur van speelplein Vinkenpad, 13.30 uur.

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

10 juli                     •   KWB Centrum : fietsdag, vrij vertrek aan lokaal Sint-Jorisgilde, Dorp 47. Keuze tussen afstand 30 km
                                     en 45 km. Meer info : zie rubriek Diversen en 03/314.78.07.

14 juli                     •   Rijkevorsel Swingt : Optreden The Moondogs (Nl), Dorpsplein, vanaf 19.30 uur, inkom gratis.
                                     Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.

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

21 juli                     •   Rijkevorsel Swingt : Optreden Black Alley, Dorpsplein, vanaf 19.30 uur, inkom gratis.
                                     Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.

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

24 juli                     •   LRV Rijkevorsel : ponytornooi. Deze wedstrijd zal doorgaan op de terreinen gelegen aan de kolonie
                                     te Merksplas van 8.30 uur tot 17.30 uur.

28 juli                     •   Rijkevorsel Swingt : Optreden The Pop Factory, Dorpsplein, vanaf 19.30 uur, inkom gratis.
                                     Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.
                               •   Opening door gemeentebestuur van skate- en sportpark Sonsheide, 13.30 uur.

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

30 juli                     •   vzw De Singer : Try-outconcert van de Belgische pop-rockgroep Customs. De Singer, Bavelstraat 35
                                     om 21.00 uur. Meer info en reservaties : www.desinger.be.

31 juli                     •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                               •   Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13 uur tot 16.30 uur.
                               •   Rijkevorselse Wielertoeristen : Noorderkempenrit 75 km. Inschrijven in café Sport, Stevennekens 218
                                     vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur.
                               •   LRV Rijkevorsel : ruitertornooi. Deze wedstrijd zal doorgaan op de terreinen gelegen aan de kolonie
                                     te Merksplas van 8.30 uur tot 17.30 uur.
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5 augustus              •   Gebuurte Kleine-Markweg : Kleine Markse Quiz : Algemene Quizavond. Info en inschrijving :
                                     mark.goetschalckx@gmail.com, 03/314.20.63. Inschrijving vanaf 19.30 uur, aanvang quiz te 20.15 uur.
                                     Zaal ’t Centrum. Meer info : zie rubriek Diversen.
                               •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom, gratis.
                                     Meer info : 0474/31.25.67.

7 augustus              •   Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool, Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur,
                                     inkom gratis.

11 augustus            •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : uitstap naar Lier om er de mooiste opnamen te maken.
                                     Wandelaars worden verwacht om 19.00 uur aan het lokaal, Dorp Met eigen vervoer naar Lier.

12 augustus            •   Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, 
                                     iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.
                               •   Spek en eieren : Jokken, vanaf 20.00 uur in de spek-en-eierentent te Kleine Gammel.

13 augustus            •   Spek en eieren : Kinderfuif vanaf 20.00 uur (tot ± 21.30 uur) in de spek-en-eierentent te Kleine Gammel
                                     Nadien Spek-en-eierenfuif met DJ Guy Sterkens (ex. Spiraal) en Rudy Stek (ex. Stomping Fats)
                                     in tent te Kleine Gammel, ambiance verzekerd !

15 augustus            •   Spek en eieren : Paaptornooi, inschrijven vanaf 12.30 uur. Spek-en-eierentent te Kleine Gammel.

18 augustus            •   Fotovrienden Rijkevorsel vzw : bespreken en beoordelen van de opnamen die gemaakt werden in Lier.
                                     Diegenen die niet naar Lier zijn meegegaan, kunnen ook hun eigen werk meebrengen. Iedereen welkom.

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

21 augustus            •   Spek en eieren : Kruiwagencross - speciale editie. Vanaf 14.00 uur, spek-en-eierentent te Kleine Gammel.
                                     Meer info : zie rubriek Diversen.

23 augustus            •   Gemeentebestuur i.s.m. Globe Group : Openluchtcinema ’La vita è bella’, Kiosk Molenstraat,
                                     21.00 uur. Meer info : zie rubriek Cultuur.

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

27 augustus            •   Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Kermisbal met La Cuenta in zaal ’t Centrum Rijkevorsel,
                                     deuren 21.00 uur, optreden 22.00 uur, inkom gratis. Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be
                                     of 0472/55.65.76.
                              •   Schildersclub Artistic : Schilderen en tentoonstelling eigen werken, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur

                                     tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

28 augustus            •   Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
                               •   Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
                               •   Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Mosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel vanaf 11.00 uur
                                     tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur, pannenkoeken en ijs
                                     te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
                                     Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be of 0472/55.65.76.
                               •   Schildersclub Artistic : Schilderen en tentoonstelling eigen werken, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur
                                     tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

29 augustus            •   Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Mosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel vanaf 11.00 uur
                                     tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur, pannenkoeken en ijs
                                     te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
                                     Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be of 0472/55.65.76.

Aankondigingen van activiteiten SEPTEMBER 2011 moet je uiterlijk op 5 augustus 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.





Hoe we in De Wegwijzer werken aan
verkeer en verkeersveiligheid vertellen
enkele leerlingen. Aan onze school-
poort hangt het label 10op10, dat we
dit schooljaar behaald hebben, als
teken van verkeersactieve school.

Fietshappening
Heel de straat was afgesloten op 8 april in de namiddag.
De fietshappening deden we samen met het 6de. Er
waren 4 groepen. Het eerste spel was dat we dozen van
het ene pallet naar het andere moesten verplaatsen met
een transportkarretje. Op elke doos stond een nummer.
We moesten het wel op de juiste volgorde doen, anders
telde het niet. We leerden over de dode hoeken vanuit
een vrachtwagen en we mochten ook een lading 
vastmaken. We moesten ook een proef afleggen. Het
was wel leuk om met je fiets een parcours af te leggen.
Er was ook een quiz van verkeer met 25 vragen en niet
zo’n moeilijke vragen. Het was keitof! En wie gaf de uit-
leg? De studenten!

Stef (5B)

Op weg met de fiets
De schooluitstappen zijn heel fijn,
dan kunnen we met de fiets eens weg zijn.
Fluovest aan en helm goed op,
ja, je merkt het al, deze uitstappen zijn top!
We fietsen altijd per twee 
en de juffen en meesters gaan ook mee.
Soms val je eens op de weg,
dan heb je wel een beetje pech.
We hebben fietsvaardigheden met de groep,
dan doen we vele spelletjes en leren we
dat we niet mogen fietsen op de stoep.
Kortom, het fietsen is heel fijn,
soms op de weg en soms op het schoolplein!

Iris (6A)

Verkeer
Hallo allemaal, ik ben Jonas. Ik ben een leerling van het
5de leerjaar bij juf Ruth. Ik ga jullie vertellen over het
boekje Octopus Verkeersland. Het eerste onderdeeltje
ging over voorrang. In dit onderdeeltje leren we of we
voorrang krijgen of voorrang moeten verlenen. We
leren ook wat de verkeersborden betekenen. Het 
volgende onderdeeltje ging over fietsen met licht. Toen
hebben we gezien dat het belangrijk is om met een fluo -
vestje aan te fietsen. Als je het niet aandoet heb je meer

kans om een ongeluk te hebben. Met een fluovestje en
licht heb je meer kans om het te voorkomen.
Het volgende onderdeeltje moeten we nog leren. Ik kijk
er al naar uit. Het is een leuke methode om verkeersre-
gels te leren.

Jonas (5A)

Fietshappening
Ik vond het heel leuk. Eerst hadden we ons in 4 groepen
moeten verdelen per klas en dan zijn we met het eerste
spelletje begonnen. (5de en 6de leerjaar) Dat was dozen
van het ene pallet naar het andere pallet brengen. Dat
was megatof!
Dan zijn we naar de vrachtwagens gegaan. We hebben
erin mogen zitten, maar we hebben er niet mee 
gereden. We konden de dode hoek niet zien. Daarom
heette het de DODE HOEK. En toen we gingen wisselen
hadden Eef, Anouk en ik mogen toeteren.
Toen we dat gedaan hadden zijn we de quiz gaan doen.
Het ging over verkeer. Dat was leuk, maar moeilijk.
En als laatste hebben we de fietsproef gedaan. Alles was
wel leuk, maar dat was het leukste!

Dot (5B)

VERKEER EN LABEL 10op10 
IN DE WEGWIJZER
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Fietsvaardigheden
Fietsvaardigheden is eigenlijk niet zo moeilijk. Het is
zelfs super leuk! Je gebruikt blokken, banden, banken,
enzovoort. Als je met fietsvaardigheden bezig bent dan
vergeet je al je zorgen. We mogen ook altijd een helm
van de school lenen. En als we op uitstap gaan met de
fiets mogen we altijd een helm lenen. We moeten ook
altijd een fluovestje aandoen.  
Tijdens de lessen fietsvaardigheden moeten we ook een
fluovestje aandoen. We oefenen dan op de speelplaats.
Als opwarming rijden we altijd 20 rondjes of zo over de
speelplaats. En dan doen we trucjes op onze fiets. Als we
geen fiets bij hebben is dat helemaal niet erg. We
mogen altijd een fiets van de andere klas gebruiken. Als
we trucjes doen op onze fiets zijn dat bijvoorbeeld: op
één trapper staan of superman. Dat betekent je benen
naar achter, je handen naar voor en met je borstkas op
het stuur leunen, even in je handen klappen het stuur
loslaten, enzovoort … .  We hebben meester Dolf als
leraar van fietsvaardigheden. Hij is erg goed in zijn vak
en we kunnen altijd met hem lachen omdat hij super
grappig is. Juf Griet heeft fietsvaardigheden bedacht,
denk ik. Juf Ruth zorgt dat we leuke uitstapjes met
onze fiets kunnen doen. We gaan ook altijd naar 
St.-Jozef, waar ik woon. Met de fiets rijden we naar de
chirolokalen, naar de scholenveldloop en nog andere
dingen.  
Ik vind deze school heel leuk omdat we zo veel dingen
met de fiets doen en zo’n leuke begeleiding hebben. Ik
hoop dat ook andere kinderen dit allemaal mogen mee-
maken. En ik hoop dat ik ook nog leuke dingen zal 
beleven hier.
Groetjes

Noemie (5A)

Fietshappening
De vrijdag voor de paasvakantie was het fietshappening.
Het was echt heel leuk. Heel de straat was afgesloten,
alleen voor onze fietshappening. We gingen samen met
het 5de en 6de naar buiten. Per klas waren er 4 groepen.

We begonnen met een leuk spel. We moesten een lading
dozen met het transportkarretje naar de overkant 
brengen en in de juiste volgorde weer op elkaar 
stapelen. Dat vond ik het leukst, behalve dat er wat
ongevalletjes gebeurd waren.  
Voor de tweede opdracht gingen we naar de vracht -
wagens. We leerden over de dode hoek. We mochten de
lengte van de vrachtwagen meten. We mochten ook
achterin bij in de vrachtwagen en dingen vastmaken en
zien hoe ze dat doen. We moesten ook van die rare
handschoenen aan doen. In het begin leek het saai
maar toen maakte hij het los en ik hoorde een harde
knal! Toen was het niet meer saai. We kregen allemaal
informatie van studenten in opleiding voor vracht -
wagenchauffeur. En we mochten ook in de vrachtwagen
achter het stuur zitten. Gaaf hey! Toen moesten we de
fietsproef doen. Die was ook heel leuk. In het begin
moesten we rechtdoor rijden, dan slalom, dan rondjes
fietsen en dan moesten we juist op remmen. Ik had
10op10!
Daarna gingen we een quiz doen. Die was best moeilijk.
Het waren allemaal meerkeuze vragen. Ik heb er toch
iets leuk van gemaakt. En dat was mijn eerste fiets -
happening!

Kylian (5B)

Inschrijvingen:
van 1 juli tot en met 9 juli 

van 9.00 uur - 12.00 uur of na afspraak

van 18 augustus tot en met 31 augustus 2011
van 9.00 uur - 12.00 uur of na afspraak

tel. 03 340 00 60 of 03 314 42 76 (dir.thuis)

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

OONNDDEERRWWIIJJSS

Gemeentelijke Lagere School
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

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

www.glsdewegwijzer.be
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Overzicht activiteiten 
tieners 12-16 jaar

✓ Dinsdag 5 juli :
Adventure day Lilse Bergen 12 euro

✓ Donderdag 7 juli : Dance battle 5 euro
✓ Vrijdag 8 juli : Bobbejaanland 15 euro
✓ Dinsdag 12 juli : Capoeira 6,50 euro
✓ Dinsdag 26 juli en woensdag 27 juli :

Spraydayz 30 euro
✓ Vrijdag 29 juli : Dagje Noordzee 10 euro
✓ Dinsdag 9 augustus : 

How to cook like an American 10 euro
✓ Woensdag 10 augustus t/m  12 augustus : 

Tienerdriedaagse 75 euro
✓ Dinsdag 16 augustus : Skate and streetsports 7,5 euro
✓ Vrijdag 19 augustus : Zwemmen te Bosbad 10 euro
✓ Dinsdag 23 augustus : Karting 15 euro
✓ Woensdag 24 augustus : T-day 5 euro
✓ Donderdag 25 augustus : Komen eten : BBQ 10 euro

Uitgenodigde familie en vrienden 10 euro/pers.
✓ Maandag 28 augustus t/m 31 augustus : Handbal, Summerkix 50 euro

Vanaf 4 juli tot en met 26 augustus organiseert de jeugddienst en de kinderclub zeven
weken speelpleinwerking Kiekeboe om zo alle kinderen en jongeren een toffe vakantie te 
bezorgen. Tijdens de week van 18 tot en met 22 juli zijn de deuren van de Kiekeboe en de 
kinderclub gesloten. Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te schrijven.

Op 1 juli, 29, 30 en 31 augustus staat de kinderclub borg voor een portie speelplezier.
Voor deze dagen dient er op voorhand te worden ingeschreven.
Voor 1 juli dient er ingeschreven te worden voor 22 juni. De inschrijvingen van de laatste drie
dagen van de vakantie nl 29, 30 en 31 augustus verwachten we ten laatste voor 19 augustus

Na de uiterste inschrijvingsdata zullen er hoe dan ook 
geen inschrijvingen meer worden aangenomen.

OPENDEURDAG IN DE KINDERCLUB !
Op dinsdag 30 augustus van 17.00 tot 19.00 uur kun je een kijkje komen nemen in onze kinderclub !
Onze begeleidsters van de kinderclub nemen je dan mee op verkenningstocht in ons speelparadijs.
Dus wil je graag een stukje van de kinderclubwereld zien, kom dan zeker eens een kijkje nemen!

Ook zullen dan de foto’s genomen tijdens speelpleinwerking Kiekeboe te bewonderen zijn!
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Op de donderdagen 30 juni, 7, 14, 21 en 28 juli 2011
wordt er in Rijkevorsel centrum op de parking opnieuw
gefeest. Zoals vorige jaren wordt aldaar Rijkevorsel
Swingt georganiseerd. Op de parking zuid zullen 
verschillende groepen optreden waaronder ook groepen
uit Rijkevorsel.
Het dorpscentrum en parking zuid wordt volledig ver-
keersvrij gemaakt aangezien er weerom een massa volk
verwacht wordt. In het verleden is deze organisatie
steeds vlekkeloos verlopen. Wegens het toenemend
succes van het dorpsfeest zal er ook dit jaar bescheiden
toezicht uitgeoefend worden door de lokale politie.
Vanaf de rotonde tot aan de Bochtenstraat is het 
centrum op 30 juni en op elke donderdag van juli
volledig afgesloten voor het verkeer en dit telkens vanaf
18.30 uur tot 24.00 uur.
Gepaste omleidingen worden ingesteld. Maak daar
gebruik van.

Tijdens het verlof zal de rijbaan Merksplassesteenweg
volledig opengesteld worden voor het verkeer.
Na het bouwverlof zal het kruispunt Stevennekens -
Merksplassesteenweg heringericht worden door aan-
nemer Adams uit Merksplas.
Doorgaand verkeer rijrichting Merksplas, Beerse en
Sint Jozef Rijkevorsel zal onmogelijk zijn. Omleidingen
worden ingesteld voor het doorgaande verkeer. Gelieve
rekening te houden met deze ernstige verkeershinder
gedurende minstens de hele maand augustus.

Op zaterdag 2 juli 2011 om 17.00 uur wordt er weerom
een marathon georganiseerd in Rijkevorsel en
omliggende gemeenten. De marathon start in
Rijkevorsel, doorheen het dorpscentrum en via Hoog -
straatsesteenweg, gedeelte Gammel, Achtel en
Achtelse straat naar Hoogstraten.
De N14 (Hoogstraatsesteenweg en gedeelte Gammel)
zal gedurende 15 minuten afgesloten worden voor het
verkeer. Verkeer vanuit Hoogstraten naar Rijkevorsel
toe blijft toegelaten mits aangepaste snelheid.
De andere gemeentewegen worden gesignaleerd als
’éénrichtingsstraten’.
De aankomst van de marathon is enkele uren later
voorzien te Rijkevorsel. De lopers komen vanaf Vaart,
via Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat naar de
Oostmalsesteenweg. Ook deze straten zullen zoveel als
mogelijk verkeersvrij gemaakt worden tijdens de door-
tocht van de marathon.

Tijdens de duur van de marathon wordt er te
Rijkevorsel de jaarlijkse stratenloop georganiseerd in
en nabij het centrum. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt het gehele loopparcours verkeersvrij gemaakt.
Dit betreft gedeelte Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp,
Borgerhoutstraat, E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Oude
Braak, Kruispad, Sonsheide, Oude Baan, Helhoekweg
en Lozenhofstraat. Het verkeer in het dorpscentrum
dient omgeleid te worden.
Er zal signalisatie aangebracht worden om het door-
gaand verkeer rondom Rijkevorsel centrum te leiden.
De rotonde in het dorpscentrum blijft tijdens de
stratenloop toegankelijk voor het verkeer.

Na de marathon en stratenloop wordt er op het dorps-
plein een openluchtfeest georganiseerd. Verkeer in het
dorpscentrum is onmogelijk. Een gedeelte van het
dorpscentrum wordt volledig afgesloten voor alle 
verkeer en dit vanaf 17.00 uur tot 3 juli tot omstreeks
2.00 uur. Er is geen verkeer meer mogelijk in het Dorp.
Tijdens het dorpsfeest kan de rotonde gebruikt worden
en is er verkeer mogelijk op de verkeersas Sint-Jozef
Rijkevorsel - Oostmalle.
Omleidingen worden ingesteld en gesignaleerd.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

RIJKEVORSEL SWINGT

WEGENWERKEN 
MERKSPLASSESTEENWEG

MARATHON EN STRATENLOOP

DORPSFEEST TE RIJKEVORSEL
D.D. 2 JULI 2011
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De Kasteelweg en gedeelte Bavelstraat worden 
gesignaleerd als omleidingswegen. In beide straten
geldt een totaal parkeerverbod.
De Lokale Politie zal instaan voor begeleiding,
verkeers regeling en toezicht.

Te Wortel wordt er op 11 juli 2011 een wielerwedstrijd
georganiseerd waarbij de renners ook over het
grondgebied van Rijkevorsel rijden. Ter hoogte van
Keirschot zal vanaf 14.30 uur tot 18.15 uur verkeers -
hinder zijn ten gevolge van deze wedstrijd.

Voor de vijfde maal wordt er op 23 juli 2011 een 
criterium georganiseerd voor wieler toeristen uit
Rijkevorsel.
De wedstrijd zal doorgaan op 23 juli vanaf 19.15 uur tot
21.00 uur op een volledige verkeersvrije omloop.
De omloop betreft : Start en aankomst Sint-Jozef,
Essenweg, Uitbreidingsstraat, Pioenstraat, Hoogstraat,
Scherpengeertstraat, Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge
Heideweg en Sint-Jozef.
Omwonenden worden in kennis gesteld van de
verkeers hinder. Omleidingen worden gesignaleerd en
er is politietoezicht.

Op 11 juli 2011 passeert omstreeks 13.30 uur de ’Grote
Prijs Stad Geel’ doorheen Rijkevorsel.
De renners komen vanuit Wortel en rijden via Bolk,
Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad, Dorp, Hoek en
Oostmalsesteenweg naar Malle toe.
Gedurende een half uurtje zal er verkeershinder zijn op
het vermelde parcours.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de
bevelen van de begeleidende en de lokale politie stipt op
te volgen zodat ook deze doortocht van ongeveer 200
renners vlot en veilig verloopt.

Door judoclub De Bres wordt op zaterdag 6 augustus
2011 weer een triatlon georganiseerd rondom Sint-
Jozef.
Dit omvat zwemmen (in het kanaal Dessel-Schoten),
fietsen en lopen.

Het fietsparcours : Sint-Jozef, Lange Kwikstraat,
Rijkevorselbaan (= Beerse), Beersebaan, Hoge Heide -
weg, Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre,
Looiweg, Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide,
Zuiderdijk, nieuwe brug, Sint-Jozef, Meir en Pastoor
Lambrechtsstraat.

Het loopparcours : Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg,
Scherpengeertstraat, Poelberg, bos, Hoge Heideweg,
Uitbreidingsstraat, Pioenstraat en terug Pastoor Lam -
brechtsstraat.
De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deel-
nemer zal ongeveer om 19.00 uur aankomen.
Het fiets- en loopparcours zal verkeersvrij gehouden
worden wat toch enige verkeershinder zal teweeg 
brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en
de bevelen van de politie.

Kruiwagencross Kleine Gammel
Op 21 augustus 2011 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zal
er verkeershinder zijn op Kleine Gammel ter gelegen-
heid van de jaarlijkse kruiwagencross.

Rijkevorsel kermis wordt ook in 2011 ingezet met een
proloog op vrijdag 26 augustus 2011 voor wieler -
toeristen. De proloog start dit jaar in Hoek, Oostmalse -
steenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Leliestraat,
Prinsenpad, terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden.

WIELERWEDSTRIJD

WIELERWEDSTRIJD SINT-JOZEF

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD

TRIATLON SINT-JOZEF

SPEK EN EIEREN

PROLOOG 26 AUGUSTUS 2011

PPOOLLIITTIIEE
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Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis 2
wielerwedstrijden gepland in het centrum op zaterdag
27 augustus 2011.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en om
14.45 uur de wedstrijd voor nieuwelingen van 15.00
uur tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in Dorp, via de rotonde naar de
Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken
St.-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Hel -
hoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteen -
weg en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal
volledig gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat uit-
gezonderd de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van
de renners is verboden. Op de gehele omloop geldt er
een parkeerverbod en autoverkeer mag enkel op het
parcours rijdende in dezelfde rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de
aankomst van de laatste renner is gepland omstreeks
17.00 uur.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de
bevelen van de politie nauwgezet op te volgen zodat
deze wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Jaarlijkse kermis gaat van start op zaterdag 23 juli 2011
met een wielerwedstrijd. De rijbaan Sint Jozef, tussen
de kruispunten met Hoge Heideweg en Scherpengeert -
straat zal, vanaf 20 juli tot de nakermis op zondag 31
juli 2011, afgesloten worden voor alle doorgaand 
verkeer.
Nieuw in 2011 omleiding tijdens de kermis : het door-
gaand verkeer zal in eerste instantie omgeleid worden
via Hoge Heideweg, Zwartvenstraat en Eikendreef en
dit in beide rijrichtingen. Tijdens de wielerwedstrijd zal
de omleiding aangepast worden.

Op vrijdag 26 augustus 2011 vanaf 17.00 uur (bij het
starten van de proloog) zal het dorpscentrum 
afgesloten worden voor alle verkeer. De rotonde blijft
toegankelijk. Het centrum, vanaf kerk tot aan de Hoek,
blijft voorbehouden voor de kermisbezoekers.
ALLE DOORGAAND VERKEER MOET DE OMLEIDING
VOLGEN.
Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden 
gesignaleerd.
In 2011 is het dorpscentrum volledig afgesloten voor
alle verkeer van vrijdag 26 augustus vanaf 17.00 uur
tot en met dinsdag 30 augustus te 24.00 uur.
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum.

INFO : Steeds stelt de politie vast dat vele auto -
bestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen)
gewoon negeren met als gevolg dat zij iets verderop 
verplicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de aan -
wijzingen zodat je jezelf niet klemrijdt in het 
centrum van Rijkevorsel.

KERMISKOERSEN 27 AUGUSTUS 2011

KERMIS SINT-JOZEF

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



23

Sinds kort zijn we gestart met de ’aanvullende zorg aan
huis’.
Een dienst die niet enkel voor minder begoeden werkt,
maar waar elke 55 plusser of minder mobiele persoon
van gebruik kan maken. Onze werkneemsters mogen
verschillende activiteiten uitvoeren, enkel poetsen valt
niet onder hun bevoegdheid, daar hebben we de poets-
dienst voor.

Een greep uit de mogelijkheden : 
- boodschappendienst : samen met u (of alleen) doen

we de boodschappen;
- vervoer : doktersbezoek, vriendenbezoek, onderzoek

in het ziekenhuis, deelname aan ontspannings -
activiteiten,...
We brengen je naar je bestemming en indien
gewenst houdt onze werkneemster je gezelschap en
helpt je verder bij administratieve of lichamelijke
moeilijkheden;

- ondersteunende hulp bij activiteiten van het
dagelijks leven : hulp bij het eten (koken, klaar -
zetten, snijden, afruimen, afwassen,...), hulp bij
administratieve zaken (naar de mutualiteit,
verzekering,...), hulp bij welnessactiviteiten (voet-,
hand- en gelaatsmassages);

- oppashulp senioren : heb je iemand nodig om je
gezelschap te houden, een oogje in het zeil te
houden;

- wil je graag gezelschap, iemand die met je meegaat
bij een wandeling, een uitstap ?

- ...

Dan is onze dienst er voor u !
Je kan telefonisch of persoonlijk aan de balie een aan-
vraag indienen en we bekijken meteen waar en wanneer
het mogelijk is om iemand te sturen. Wacht niet tot het
laatste moment om een aanvraag te doen, en indien
mogelijk twee weken op voorhand. Ook tijdens het
weekend of na de werkuren is er mogelijkheid om
beroep te doen op de aanvullende zorg.
De prijs voor aanvullende zorg aan huis bedraagt 6 euro
per begonnen werkuur, verhoogd met de kilometer -
vergoeding (0,35 per kilometer). De factuur wordt 
nadien overgemaakt.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 18 AUGUSTUS 2011
- 20.00 UUR

AANVULLENDE ZORG AAN HUIS

OOCCMMWW

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

Zoek je een job in eigen gemeente ?
Heb je een diploma als verpleegkundige of
studeer je binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03/340.39.65
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Onze marmottenberg stond er de laatste maanden 
verlaten bij. We hebben gewacht tot de lente om vier
mannelijke spitsneusmarmotten aan te kopen. Enkele
van onze bewoners hebben de diertjes plechtig in hun
nieuwe verblijfplaats gezet. Nu kunnen de bejaarden
wandelingen langsheen de berg plannen en kijken of
alles goed gaat met de beestjes. We vragen wel om de
diertjes niet te voederen !

BEWONERS PRINSENHOF
VERWELKOMEN NIEUWKOMERS

OOCCMMWW

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 5 JULI 2011
FRAMBOZENBAVAROIS MET COULIS & KOFFIE

DINSDAG 2 AUGUSTUS 2011
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE 

DINSDAG 6 SEPTEMBER 2011
DAME BLANCHE EN KOFFIE 

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

2,50 EURO

Menu 21 juli 2011

Tomatensoep met balletjes

Vlaamse stoverij met Westmalle bier,
fris slaatje en frieten

Vanille-ijs met Hoogstraatse aardbeien 

Inschrijven voor 11 juli 2011 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

10 euro

Moederdagmenu
15 augustus 2011

Romige groentensoepje 
verrijkt met kippereepjes

Varkenshaasje met mosterdsaus,
groentenkrans en kroketten

Huisbereide tiramisu

Inschrijven voor 8 augustus 2011 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

12,50
euro

Kermismenu
29 augustus 2011

Kervelsoep met balletjes

Gebraad met vleesjus, 
erwten en wortelen en rosti’s

Kermisrijstpap 

Inschrijven voor 23 augustus 2011 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

11euro

Bij de meeste aankopen op afstand heb je nu 
14 dagen de tijd om per aangetekend schrijf af te zien

van je aankoop, en dit zonder dat er kosten of 
intresten kunnen aangerekend worden.
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KLEINE MARKSE MOSSELFEESTEN

Het bestuur van de Kleine-Markweg kondigt, tot hun grote spijt,
bij deze aan dat de jaarlijkse mosselfeesten niet meer 

worden georganiseerd bij gebrek aan voldoende helpers.

Zij willen langs deze weg alle sponsors & bezoekers 
nogmaals hartelijk danken voor de voorbije 6 jaar. De quiz

gaat wel nog door in ’t Centrum op vrijdag 5 augustus 2011.

Als er verenigingen zijn die interesse hebben in hun spullen,
gelieve dan contact op te nemen met Peter, tel. 03/314.15.67.

Het bestuur gebuurtewerking ’Kleine-Markweg’
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Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energie -
woning* of heb je een deel van je woning energie -
vriendelijk verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een
rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met
hen te delen? Dan vragen we graag jouw medewerking
voor onze campagne Ecobouwers Opendeur. 

Ecobouwers Opendeur is een initiatief van Bond Beter
Leefmilieu. Tijdens twee opendeurweekends op 5 & 6
november en 11, 12 & 13 november brengen we 
kandidaat (ver)bouwers in contact met ervaren en
energiebewuste bouwheren. Hiervoor zoeken we 
eigenaars van energiezuinige huizen die hun woning
tijdens één of beide campagneweekends willen open-
stellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen. Hoe
groot de groep bezoekers is en wanneer ze langskomen
bepaal je zelf. 

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

Contacteer ons!
Jurgen Naets, jurgen.naets@bblv.be, 02 282 19 42
Meer info op www.ecobouwers.be

Soms kunnen kinderen door omstandigheden niet
meer bij hun mama of papa wonen. Pleegouders 
kunnen een tijdelijke oplossing bieden voor deze
kinderen. Pleegzorg provincie Antwerpen zoekt daarom
pleeggezinnen voor korte tijd, tijdens weekends of
vakanties. Sommige pleegkinderen wonen ook langere
tijd bij hun pleegouders, enkele maanden of zelfs jaren.

Alleenstaand ? Getrouwd ? Met of zonder kinderen ?
Holebi ? Heb je een hart voor kinderen en respect voor
ouders die het moeilijk hebben ? 
Dan kan je je kandidaat stellen voor pleegzorg !

Interesse ? 
Surf naar www.pleegzorgprovincieantwerpen.be of kom
eens langs op onze maandelijkse informatieavond !
Voor meer info kan je ons ook steeds bereiken op het
nummer 0491/040.045 of per mail via info@pleegzorg-
provincieantwerpen.be !

GEZOCHT : EIGENAARS VAN
ENERGIEZUINIGE WONINGEN

GEZOCHT : PLEEGGEZINNEN
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Het bouwen of kopen van een woning vergt een grote
financiële inspanning. De meeste mensen dienen hier-
voor een aanzienlijk bedrag te lenen, om dit vervolgens
gespreid over vele jaren terug te betalen. Als je tijdens
deze afbetalingsperiode arbeidsongeschikt of on -
vrijwillig werkloos wordt en hierdoor (een deel van) je
inkomen verliest, kan het afbetalen van zo’n hypo -
thecaire lening zeer zwaar gaan doorwegen. Door het
aangaan van een gratis Verzekering Gewaarborgd
Wonen van de Vlaamse Overheid kun je toch wat meer
zekerheid inbouwen.

Gratis verzekering onder voorwaarden
De verzekeringskosten worden door de Vlaamse over-
heid gedragen. Als aanvrager hoef je dus geen premie te
betalen. Om in aanmerking te komen voor de 
verzekering, mag er wel niet meer dan 1 jaar verstreken
zijn tussen je 1ste kapitaalsopname (het ogenblik waarop
je van de bank de volledige som of een gedeelte ervan
hebt gekregen) en de indiening van de aanvraag tot het
bekomen van de gratis verzekering. De geschatte
verkoopwaarde van de woning mag bovendien niet
hoger zijn dan 320.000 euro. Voor een nieuw te bouwen
woning die niet aan bepaalde energienormen voldoet,
worden ook inkomensgrenzen gehanteerd. 

Op welke tegemoetkoming tegen inkomensverlies kan
ik rekenen?
Zo’n verzekering gewaarborgd wonen loopt over een
periode van 10 jaar. In geval van arbeidsongeschiktheid
of onvrijwillige werkloosheid kun je er een beroep op
doen na een wachttijd van 3 maanden gedurende 
maximaal 3 jaar. In geval van werkloosheid is de loop -
tijd wel beperkt tot 18 opeenvolgende maanden. Om in
aanmerking te komen voor een nieuwe periode van
tussenkomst moet je dan kunnen aantonen dat je
gedurende minstens 3 maanden opnieuw aan het werk
bent geweest.
De tegemoetkoming die de verzekeraar maandelijks zal
uitkeren aan je kredietinstelling is afhankelijk van het
werkelijk geleden inkomensverlies, de maandelijkse
afbetaling en de duur van de periode dat je een beroep
hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar.
In het 1ste jaar is de tegemoetkoming beperkt tot 70 %
van het afbetalingsbedrag. Vanaf het 2de jaar ontvang je
maximaal 56% van het afbetalingsbedrag. Vanaf het 3de

jaar ontvang je nog 42% van dit bedrag. Het bedrag is
beperkt tot maximum 600 euro per maand.

Een aanvraagformulier en meer informatie over de
voorwaarden vind je via deze link: http://publicaties
.vlaanderen.be/docfolder/13926/Verzekering_gewaar-
borgd_wonen_2009.pdf

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en/of verenigingen
die zich op 16 en 17 september 2011 willen inzetten
voor Kom op tegen Kanker met de verkoop van azalea’s.
Geef je op  voor 31 juli a.s. via   plantjesweekend.
rijkevorsel@hotmail.com.
(wie niet over internet beschikt kan bellen op het 
nummer 03/314.74.28, na 17 uur)
Alvast dank!
Plantjesweekend Rijkevorsel

GELD LENEN VOOR EEN EIGEN STEK ?
SPEEL OP VEILIG MET DE 
VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

OPROEP

DDIIVVEERRSSEENN
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Volgende kinderen kunnen hun geschenk voor 15 juli
komen afhalen bij : ‘t Kleurenpalet, Drijhoek 25, 2310
Rijkevorsel

- Floor Wens, Achterstede 13, Rijkevorsel                                         
- Anthonissen Seth, Vlimmersebaan 9, Rijkevorsel
- Kaat Brosens, Stevennekens 179, Rijkevorsel
- Marthe Van Dijck, Hoge Heideweg 88, Rijkevorsel
- Lotte Colin, Vrouwkensblok 20, Rijkevorsel
- Anouk Colin, Vroukensblok 20, Rijkevorsel
- Aureline Gueile, Lange Kwikstraat 6, Beerse
- Angelique Gueile, Lange Kwikstraat 6, Beerse
- Ayran Voeten, Stevennekens 56, Rijkevorsel 
- Laura Uda, Essenweg 6/101, Rijkevorsel
- Latief Uda, Essenweg 6/101, Rijkevorsel
- Ouraga Berenice, Essenweg 6/101, Rijkevorsel
- Tax Duncan, Eikendreef 76, Rijkevorsel
- Tax Kaelan, Eikendreef 76, Rijkevorsel
- Cara Jacobs, Kleine Markweg, Rijkevorsel
- Schoenmakers Daphne, Gierlestraat 13, Baarle –

Hertog
- Schoenmakers Dagmar, Gierlestraat 13, Baarle –

Hertog                                  
- Ferre Jacobs, Prinsenpad, Rijkevorsel
- Diede Sysmans, St. Lenaartsestwg. 46, Rijkevorsel                       
- Ferre Sysmans, St. Lenaartsestwg. 46, Rijkevorsel
- Jens Van Weereld, Vonderstraat 13, Rijkevorsel                                 
- Bjorne Kerstens, Molenakkers 47, Rijkevorsel
- Berne Kerstens, Molenakkers 47,  Rijkevorsel                    
- Willem Meynendonckx, Kleine Markweg 51,

Rijkevorsel
- Lode Meynendonckx, Kleine Markweg 51,

Rijkevorsel 
- Seppe Van Dun, Hoge Heideweg 15, Rijkevorsel
- Yorben Van Dun, Hoge Heideweg 15, Rijkevorsel                                                
- Jolien Aerts, Looiweg 95, Rijkevorsel
- Charlotte Snels, Sint Jozef 17, Rijkevorsel                                                     
- Tess Michiels, Heidestraat 4, Rijkevorsel
- Nathan Tax, Eikendreef 76, Rijkevorsel                              
- Olivia Ladron-Vanheuckelom, Kasteelweg 19, Rijke -

vorsel
- Mathias Van Laere, Oude Braak 15, Rijkevorsel                                    
- Yinthe Van Laere, Oude Braak 15, Rijkevorsel
- Lisse Vriens, Wanmolenstraat 19, Merksplas                                                        
- Jan Maes, Vinkenpad 17, Rijkevorsel
- Lies Maes, Vinkenpad 17, Rijkevorsel                                                             
- Meggie Hendrickx, Lacijns 27, Rijkevorsel
- Zias De Beuckelaer, Prinsenpad 106, Rijkevorsel                                        
- Nathan Kerstens, Looiweg 48, Rijkevorsel
- Anouk Van Uffelen, Potbergstraat 30, Rijkevorsel

- Jarne Pacquee, Merksplassesteenweg 58, Rijkevorsel
- Lina Pacquee, Merksplassesteenweg 58, Rijkevorsel
- Elise Bakx, Mersplassesteenweg 115, Rijkevorsel
- Femke Dierckx, Bergpad 28, Wechelderzande
- Michelle Peeraer, Perenstraat 17, Rijkevorsel
- Mathis Hapers, Merelstraat 10 bus 1, Rijkevorsel
- Tinne Van Den Kinschot, Appelstraat 10, Rijkevorsel
- Simon Van Den Kinschot, Appelstraat 10,

Rijkevorsel 
- Hannah Goris, Eekhofstraat 42, Rijkevorsel
- Wout Sterkens, Looiweg 14, Rijkevorsel
- Eline Helchtermans, Kasteelweg 11, Rijkevorsel
- Ine – Lore – Wout Willems, adres ontbreekt
Proficiat aan alle deelnemers !

Kinderen vanaf 5 jaar welkom
Benjamins, miniemen en pupillen, onze jongste korf-
ballers voor zowel jongens als meisjes vanaf 3de

kleuterklas tem 4de leerjaar starten op vrijdag 12 
augustus 2011 een nieuw seizoen. Wil je uitzoeken of
korfbal je sport is? Wil je op een leuke, speelse manier
aan sport doen? Kom dan met ons meedoen! Maak
gebruik van 3 gratis proeftrainingen telkens op vrijdag
van 18.30uur tem 19.30uur aan de nieuwe sport -
tereinen aan de Kruispad (naast sporthal ‘De Valk’).
Kinderen vanaf 10 jaar en volwassenen die competitief
of recreatief willen korfballen, kunnen altijd starten in
de bestaande ploegen van Rijko korfbalclub.
Ook Rijko’s bewegingsschool staat te trappelen om een
nieuwe lessenreeks te starten. De allerjongsten, jon-
gens en meisjes van de 2de en 3de kleuterklas zijn
welkom vanaf zaterdag 10 september in de turnzaal van
‘De Wegwijzer’, Leopoldstraat te Rijkevorsel. Samen
lopen, rollen, springen,vangen,….. kortom veel 
beweging! En dit gedurende 10 weken op zaterdag van
10.00uur tem 11.00uur.

Meer info en de contactpersonen van onze club vind je
op www.rijko-korfbal.be of stuur een mailtje naar
rijko@korfbal.be en we contacteren je zo snel als
mogelijk.

ONDERNEMEND RIJKEVORSEL :
WINNAARS KLEURWEDSTRIJD PAASACTIE

RIJKO KORFBAL EN BEWEGINGSSCHOOL
STARTEN EEN NIEUW SEIZOEN
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Wat doet een sociaal verhuurkantoor
Een woning verhuren verloopt niet altijd van een leien
dakje. Het beheer van je huurwoning slorpt vaak meer
tijd en energie op dan je lief is. Als je dit liever niet meer
zelf doet, kun je je pand ook verhuren via Sociaal
Verhuurkantoor Kempen en Noorderkempen. Het
sociaal verhuurkantoor vraagt geen commissieloon,
wel een billijke huurprijs.

Het sociaal verhuurkantoor (SVK) neemt je werk dan
over en staat in voor volgende zaken:
- De keuze van de huurder en het huurcontract;
- De opmaak van een plaatsbeschrijving en andere

administratieve taken;
- De inning van de huur;
- De brandverzekering;
- De organisatie van eventuele herstellings- en onder-

houdswerkzaamheden voor rekening van de 
huurder;

- De begeleiding van de huurder indien nodig.

Voordelen
Het SVK huurt je woning om deze onder te verhuren en
is dus zelf hoofdhuurder. Bijgevolg is het SVK ver -
antwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Als 
eigenaar loop je dus niet het risico geen (of laattijdig)
huurgeld te ontvangen of verzeild te raken in lastige en
dure gerechtelijke procedures. Het SVK staat garant
voor de maandelijkse stipte betaling van de huur. Het
sociaal verhuurkantoor zorgt indien nodig ook voor de
minder aangename contacten met de huurder zoals
uithuiszetting of opvolging van wanbetalingen.
Verhuren via een SVK biedt nog tal van andere voor -
delen. Zo word je belast op het kadastraal inkomen en
niet op de werkelijke huurinkomsten en ziet het SVK
toe op het onderhoud van je woning.
En wat als je woning nog moet worden opgeknapt? Ook
dan kan samenwerken met een SVK interessant zijn. 
De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies
(verbeteringspremie, renovatiepremie …) Er is ook een
belastingvermindering voor verhuurders die werken
uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK.
Informeer bij SVK Kempen en Noorderkempen voor
welke premies je als eigenaar in aanmerking komt. 
Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om

langdurige woningleegstand en eventuele opname in
het leegstandsregister te vermijden.

SVK Kempen en Noorderkempen VZW 
Otterstraat 116, 2300 Turnhout, T 014 44 26 72 
F 014 44 26 73, svkknk.coord@skynet.be 
www.sociaalverhuurkantoor.be

Dit jaar vindt de zesde recreatieve triatlon “De Bres”
plaats op zaterdag 6 augustus (Start: 17u).  
De ervaring van de vorige edities leert ons dat groten-
deels inwoners uit de Noorderkempen komen deel -
nemen.
Aangezien we steeds positieve reacties kregen van
zowel deelnemers als supporters, is het logisch dat het
parcours in Sint-Jozef - Rijkevorsel ongewijzigd blijft.
De laatste jaren is het deelnemersaantal stelselmatig
gegroeid, maar dit laat ons voorlopig nog toe de
aankomst aan het clublokaal van judoclub “De Bres” te
behouden want uiteindelijk is dit evenement voor-
namelijk bedoeld om onze vereniging aandacht aan te
buitenwereld te geven.

Onze mini-triatlon is bedoeld om vooral ook recreanten
met deze mooie sportcombinatie kennis te laten
maken.
Deelnemers uit Rijkevorsel kunnen ook weer extra in
de kijker komen door het afzonderlijke klassement van
eigen dorp.

Deelnemen kan nog steeds per ploeg voor verenigingen
of groepen vanaf 4 personen. Er is geen beperking van
aantal deelnemers binnen een ploeg vermits toch het
gemiddelde van de 4 eerste tijden in het ploegen -
klassement wordt opgenomen.
Inschrijven kan via www.triatlondebres.be  

ZORGELOOS VERHUREN 
VIA SOCIAAL VERHUURKANTOOR
KEMPEN EN NOORDERKEMPEN

ZESDE RECREATIEVE TRIATLON 
’DE BRES’ - 6 AUGUSTUS 2011
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FALOS FIETSCRITERIUM 2011
KWB Rijkevorsel Centrum organiseert 

op zondag 10 juli een fietsdag.

Iedereen is welkom, alleen, in groep, met familie,
wel of geen KWB-lid. Vrij vertrek aan Sint-Jorisgilde, 

Dorp 47 tussen 9u en 15u.

Afstand: keuze tussen 30km en 45km (volledig afgepijld)
KWB-leden: € 2   niet-KWB-leden: € 2.50

-12 jaar gratis

Na de fietstocht is er gelegenheid om iets te drinken 
in het lokaal van de Sint-Jorisgilde.

Info: tel. 03/3147807

Rijkevorselse Wielertoeristen

NOORDERKEMPEN
ZONDAG 31 JULI 2011 - 75 KM

Inschrijving Café Sport
Stevennekens 218, 2310 St. Jozef Rijkevorsel

Vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur

Kleine Markse Quiz

VRIJDAG 5 AUGUSTUS 2011

ALGEMENE 
QUIZ-AVOND

Inschrijving vanaf 19.30 uur

Aanvang quiz 20.15 uur

Zaal ’t Centrum Rijkevorsel

Ploegen 4 - 8 personen

Inschrijven : mark.goetschalckx@gmail.com

of 03/314.20.63

ten voordele van gebuurtewerking Kleine-Markweg
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SPEK- EN EIERENFEESTEN
PROGRAMMA :
12 AUGUSTUS : JOKKEN

Aanvang : 20 uur

13 AUGUSTUS : KINDERFUIF
Vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur

SPEK- EN EIERENFUIF
Met DJ Guy Sterkens (ex Spiraal)
en Rudy Stek (ex Stomping Fats)
Ambiance en dans verzekerd !

15 AUGUSTUS : PAAPTORNOOI
Inschrijven vanaf 12.30 uur

21 AUGUSTUS :

KRUIWAGENCROSS
SPECIALE EDITIE : 

met de meest spectaculaire proeven
aanvang 14.00 uur

Inschrijvingen kruiwagencross Kleine Gammel voor 15 juli 
op Kleine Gammel 21 of Heesdijk 1

Dit alles in en rond de feesttent te KLEINE GAMMEL - RIJKEVORSEL

Kijk ook op www.spekeneierenfeesten.be

NADIEN

UURREGELING 
SCHOOLJAAR 2011-2012

Dinsdag
Groep 1 18.30u tot 19.30u (vanaf 12 jaar tot ...)

Omnisport
Groep 2 19.30u tot 20.30u (dames)

BBB, fatburning

Woensdag
Groep 3 15.30u tot 16.30u (1ste en 2de leerjaar)
Groep 4 16.30u tot 17.30u (3de en 4de leerjaar)
Groep 5 17.30u tot 18.30u (5de en 6de leerjaar)
Groep 6 18.30u tot 19.30u (senioren)
Groep 7 19.30u tot 20.30u (dames)
Groep 8 20.30u tot 21.30u (dames)

Start nieuw schooljaar 2011-2012 :
dinsdag 6 en woensdag 7 september

Inschrijvingen : Verbraeken Ria, Prinsenpad 43
Tel. 03/314.61.48
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                      fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                      078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

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

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                    0479/75.18.88
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)            
                                                                              0499/35.65.40
Molenstraat 27                                                        03/314.60.13
Perenstraat 14                                                        03/314.40.27
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                     0475/23.24.58

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

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

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

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

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

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

Vlaamse Infolijn                                                                  1700

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

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00

Fax                                                                        03/340.00.70
- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80

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

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

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

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

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

Commandant                                                          03/297.56.54

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

Belgacom storingen                                                0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

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

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

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

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

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