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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 30 mei goed.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag d.d. 26
mei 2011 van de schoolraad van GLS De Wegwijzer.
Bijhorende protocols worden goedgekeurd.

De gemeenteraad neemt kennis van de toelichting van
de gemeenteontvanger omtrent de aandelen van de
Gemeentelijke Holding.

De begrotingsrekening 2010, de balans op 31 december
2010 en de resultatenrekening over het dienstjaar 2010
worden vastgesteld.

De budgetwijzigingen nrs. 1 en 2 van het dienstjaar
2011 worden eveneens vastgesteld.

KORTE SAMENVATTING VAN DE
GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 27 JUNI 2011.
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Beste vrienden,

Het is half augustus en de voorbije maand was niet om over naar huis te schrijven wat het weer betreft. Veel regen
en wind met als gevolg dat veel openluchtevenementen zoals Rijkevorsel Swingt, het optreden van de fanfares en
zelfs de motorcross in het water zijn gevallen. Hopelijk wordt het na 15 augustus eindelijk zomer. De spek- en
eierenfeesten en moederdag zullen het tij wel doen keren.

We staan weer aan de vooravond van onze jaarlijkse kermis in het centrum en onze kinderen kunnen dan weer
genieten van de laatste dagen van de vakantie om zich op te laden voor het nieuwe schooljaar.

De werken aan de fietspaden op de Merksplassesteenweg gaan de laatste fase in en op 17 augustus wordt de
Stevennekens opgebroken met een nooit geziene omleiding in Rijkevorsel via de Lijsterstraat en de Veldstraat. We
hadden gehoopt dat de werken afgerond zouden zijn bij het begin van het nieuwe schooljaar maar wegens onvoor-
ziene omstandigheden zoals het slechte weer en de onnauwkeurige ligging van sommige nutsleidingen heeft de 
aannemer een maand bijgekregen zodat pas begin oktober alles kan worden afgerond.

Op 29 augustus starten ook de werken in het centrum van Sint-Jozef. Deze werken worden opgedeeld in twee fases.
In de eerste fase worden de Sint Jozefbaan en een stukje van de Meir aangepakt en in de tweede fase komt de 
herinrichting van de kerkomgeving aan bod met de rest van de Meir. Deze werken duren drie en een halve maand
en wij vragen de inwoners om begrip op te brengen voor de bijhorende last.

Beste mensen, wij rekenen op jullie medewerking. Volg de omleidingswegen, respecteer de snelheid en denk aan de
veiligheid van de schoolkinderen, omwonenden en de arbeiders.

Beste vrienden, ik wens iedereen nog enkele mooie augustusdagen, een plezierige kermis en tot volgende maand.

                                                                                                    Jullie Burgemeester,
                                                                                                    Gust Van De Mierop
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Het aan de sportverenigingen uit te keren bedrag in het
kader van impulssubsidies 2011 wordt verhoogd tot
9.218 euro. 

Een subsidie van 1.240 euro wordt toegekend aan de
vrije basisschool Het Kompas te Sint-Jozef Rijkevorsel
in het kader van hun 100 jarig bestaan.

De gemeenteraad keurt een subsidiereglement goed
voor imkers die inwoner zijn van Rijkevorsel.

Het participatietraject bij het verbreden en verdiepen
van het mobiliteitsplan wordt goedgekeurd.

De grond gelegen te Rijkevorsel in de verkaveling
“Maes” met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken,
kadastraal gekend sectie D nummer 103M7, met een
oppervlakte van 676 m² wordt kosteloos aanvaard door
de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te wor-
den in het openbaar domein van de gemeente.

Het voorliggende rooi- en onteigeningsplan
‘Langstraat’ wordt definitief vastgesteld.

Het wegtracé zoals voorgesteld bij de verkavelingsaan-
vraag nr. 527 en de verkavelingswijziging nr. 261/1
ingediend door de heer Eelen Gustaaf en Sysmans
Annie, wonende Wilgenstraat 9 te 2310 Rijkevorsel, tot
het realiseren van een verkaveling, op een perceel gele-
gen Wilgenstraat met nieuw ontworpen weg, kadastraal
gekend onder 1ste afdeling sectie H nummers 514H,
514D, 514F, 514E en 514G, wordt goedgekeurd.

De Gemeenteraad keurt het verslag van de tussentijdse
evaluatie van het sportbeleidsplan 2008-2013 voor het
decreet Sport voor Allen goed.

Het goedgekeurde reglement betoelaging buitenge-
meentelijk zwembadgebruik d.d. 25 mei 2009 wordt
integraal vervangen door een vernieuwd reglement
betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik.

De gemeenteraad gaat akkoord met de wijziging van
het subsidiereglement jeugdwerk voor de ondersteu-
ning van buitenlandse kampen voor jeugdverenigingen.

De gemeenteraad keurt de verantwoordingsnota 2010
goed in uitvoering van het decreet van 14 februari 2003
houdende de subsidiëring van gemeentebesturen en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het voeren
van een jeugdwerkbeleid.

Op verzoek van de CD&V-fractie werden volgende 5
punten toegevoegd aan de agenda

van deze gemeenteraad :
- Aanleg speelterrein nieuwe verkaveling Koekhoven 

blijft uit.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel
om een bespreking op te starten met De Ark inzake
aanleg van een speelterrein in de verkaveling
Koekhoven.
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om de
grond van De Ark gratis in bruikleen te nemen ter 
realisatie van een speelweide.

- Voetpad voor Wilgenstraat en Bremstraat een must.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel
om voetpaden aan te leggen in de Wilgenstraat en
de Bremstraat.

- Vrijstelling belasting op drijfkracht voor nieuwe
investeerders.
Er wordt beslist tot het uitwerken van een regle-
ment en nazien welke de mogelijkheden zijn om
nieuwe startende bedrijven gedurende één jaar vrij
te stellen van belasting op drijfkracht.

- Standbeeld op het rond punt te Rijkevorsel?
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het verzoek
om een wedstrijd uit te schrijven onder de verschil-
lende kunstenaars van Rijkevorsel om een kunst-
werk te ontwerpen, en het college te verzoeken om
de selectie te laten maken door een jury.

- Wat gebeurt er met de weg in Achtel?
Er wordt kennis genomen van :
- het standpunt van het college betreffende de 

beslissing i.v.m. de wegenis in Achtel. 
- De min-of meerprijs als gevolg van de genomen

beslissing ten opzichte van de oorspronkelijke
aanbestedingsprijs.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 26 september 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



Twee modellen
De dienst burgerzaken kan na controle van het 
strafregister een uittreksel uit het strafregister 
afleveren.

Er zijn twee basisuittreksels bestemd voor particulie-
ren, waarbij het ene model meer vermeldingen bevat op
grond van de activiteit waarvoor het uittreksel wordt
aangevraagd. 

Het eerste model (model 1) is bestemd voor openbare
besturen, particulieren en privé-organismen, en wordt
afgegeven in alle gevallen wanneer geen model II wordt
afgegeven. Bij dit model is een belangrijk aandachts-
punt de regels van niet-vermelding die variëren volgens
de aard van de opgegeven activiteit. 

Als de aanvrager een activiteit wenst uit te oefenen die
onder de opvoeding, de psychomedische en sociale
begeleiding, de jeugdbijstand, de kinderbescherming,
de animatie of de omkadering van minderjarigen valt,
wordt een ander model (model 2) afgeleverd. 

Let op: Model 1 wordt onmiddellijk afgeleverd
(gemeentehuis). Model 2 kan pas afgeleverd worden
nadat de dienst burgerzaken contact heeft opgenomen
met de diensten van de lokale politie (ter bescherming
van minderjarigen breidt de wet van 31/07/2009 de
vermeldingen uit die in het strafregister opgenomen
moeten worden)

Wie kan een uittreksel aanvragen en waar kun je het
bekomen? 
Ben je ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen-
of wachtregister van Rijkevorsel dan kun je een uittrek-
sel uit het strafregister aanvragen voor jezelf aan het
loket burgerzaken.

Iedereen kan met een geldige volmacht een uittreksel
aanvragen voor een derde. De volmacht moet gehand-
tekend en gedateerd zijn door de volmachtgever. De
volmacht moet samen met een kopie van de identiteits-
kaart van de volmachtgever voorgelegd worden. De
aanvraag moet de activiteit vermelden waarvoor het
uittreksel moet dienen. De identiteit van de gemachtig-
de moet ook vermeld worden. Het volmachtformulier
kun je op de volgende pagina terugvinden. 

Ben je niet ingeschreven in de registers van Rijkevorsel

(vb. afgeschreven naar het buitenland) of ben je vreem-
deling die in het wachtregister (= asielzoekers in proce-
dure) ingeschreven staat, dan kun je enkel rechtstreeks
een uittreksel van het strafregister verkrijgen bij het
Centraal Strafregister in Brussel. De aanvraag moet
jouw naam, voornaam, geboorteplaats en –datum en de
reden van de aanvraag vermelden. De aanvraag dient
gehandtekend te worden.  Het is aanbevolen een kopie
van jouw identiteitskaart of paspoort bij de aanvraag te
voegen. Het uittreksel uit het strafregister wordt gratis
afgeleverd door de FOD Justitie en heeft enkel betrek-
king op de periode dat je in België ingeschreven was. 

Federale Overheidsdienst Justitie 
Dienst Centraal Strafregister 
Waterloolaan 80 - 1060 Brussel 
tel. 02 552 27 30 - fax 02 552 27 82 

Hoe kun je een uittreksel aanvragen? 
Mits vertoon van je identiteitskaart aan het loket 
Met volmacht + kopie van de identiteitskaart 

Kostprijs
Een uittreksel uit het strafregister is gratis 

Uittreksel dat betrekking heeft op de periode dat je in
het buitenland verbleef 
Wordt aangevraagd aan de autoriteiten van het betrok-
ken land.

Overeenkomstig de bepalingen van de Conventie van
Wenen, die recent werden aangepast, zal er een nieuw
model van internationaal rijbewijs worden geïntrodu-
ceerd. De opstart voor de uitgifte van deze nieuwe
modellen is voorzien op 1 september 2011.

De geldigheid van een internationaal rijbewijs is vastge-
steld op drie jaar. Het is niet geldig op Belgisch grond-
gebied enkel in het buitenland. Het internationale rij-
bewijs is slechts geldig indien het vergezeld is van het
nationaal rijbewijs. Bij controle moeten beide docu-
menten worden voorgelegd.

Geldigheid van de oude modellen
Internationale rijbewijzen die werden afgeleverd voor 1
september 2011 blijven geldig tot de geldigheidsdatum
die op dit document werd aangebracht. 

UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER
MODEL 2 ZAL NIET MEER 
ONMIDDELLIJK AFGELEVERD WORDEN

INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN: 
INTRODUCTIE NIEUW MODEL 
VANAF 1 SEPTEMBER 2011
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Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen
aan haar 17de editie toe. Organisatoren zijn IOK,
Natuurpunt vzw, Velt vzw, JNM en 23 Kempense
gemeentebesturen, waaronder Rijkevorsel. De 
organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten
promoten. Je kunt in de periode september-oktober ook
plantgoed aankopen via de actie.

Begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin?
Informeer je vooraf goed! Je vindt heel wat nuttige
informatie op  www.iok.be/behaagonzekempen en in de
gratis infobrochure van de actie. In oktober wordt op
drie verschillende locaties de gratis infoavond ‘de eetba-
re tuin’ georganiseerd.

Al eens gedacht aan een gemengde haag?
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze
hagen zijn beter bestand tegen ziekten en plagen en
hebben een mooi blad-, bloesem- en besseneffect. Een
gemengde haag kun je (plaatselijk) laten uitgroeien tot
een heg. Of je kunt ze, net als een klassieke (haag) beu-
kenhaag, strak scheren. Misschien wil je niet overal een
gemengde haag? Reserveer een stukje van je haag als
gemengde haag, bijvoorbeeld achter in de tuin of in een
minder gebruikt deel van de tuin.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’
bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoog-
stam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele
klimplanten, enkele heesters en steunpalen voor fruit-
bomen aan. Inheemse en streekeigen haagplanten
gedijen van nature goed op onze arme Kempense zand-
gronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten
de natuurwaarde van je tuin.

De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autoch-
toon plantmateriaal. Dit zijn nakomelingen van planten
die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben
gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan
ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met
andere organismen… Onze fauna en flora is beter aan-
gepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone
bomen en struiken.

Rijkevorsel ligt in een bufferzone voor bacterievuur of
perenvuur. Deze bufferzones worden ingesteld op ver-
zoek van siertelers of fruitboomtelers die aan hun klan-

ten extra garanties willen leveren dat de door hen
geproduceerde planten vrij zijn van bacterievuur. Het
aanplanten van meidoorn en lijsterbes (waardplanten
van bacterievuur) is in de bufferzones niet verboden.
Hoe minder waardplanten aanwezig zijn in de bufferzo-
nes, hoe kleiner echter de kans op verspreiding of
besmetting met de plantenziekte. De gemeente
Rijkevorsel opteert er dan ook voor om via de actie
‘Behaag onze Kempen’ geen meidoorn en lijsterbes aan
te bieden. Ook de twee haagpakketten, die meidoorn
bevatten, worden niet aangeboden.

Hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestelfor-
mulier op de website  www.iok.be/behaagonzekempen.
Maar je kunt ook bestellen (1) via bijgevoegd bestelfor-
mulier, (2) via een folder of bestelformulier dat je bij de
milieudienst vindt of (3) telefonisch bij de milieudienst
(03/340.00.23), bij Herman Puls (18-21u: 014/21.96.08
of 0496/96.78.27) of bij Riet Janssens (18-21u:
0474/40.66.63). Een ingevuld bestelformulier kun je
binnenbrengen bij de milieudienst of versturen naar
Herman Puls, Vest 13 te 2200 Herentals.
Bestellen kan tot 31 oktober.

Meer info?
Bezoek de website (www.iok.be/behaagonzekempen),
vraag een gratis infobrochure aan of neem contact op
via behaag.onze.kempen@iok.be.

Heb je specifieke vragen over bomen en struiken (nrs 1-
19), over de aangeboden haagpakketten (nrs 20-21) of
over gemengde hagen? Neem dan contact op met Eddy
Vercammen (0478/45.45.47). Meer info over de aange-
boden fruitbomen kun je opvragen bij Frank Van Gorp
(014/42.02.48 na 18u).

Op enkele locaties wordt een gratis infoavond rond het
thema ‘de eetbare tuin’ georganiseerd:

Datum        Gemeente         Locatie
06/10/2011     Oud-Turnhout      Zweepes Ven, Oude Arendonkse   
                                                    Baan 73 (bovenzaal)
13/10/2011     Rijkevorsel           Raadzaal van het gemeentehuis,  
                                                    Molenstraat 5
20/10/2011     Geel                      Stadhuis, Werft 20 (zaal 1.14)

Vooraf inschrijven hoeft niet.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zater-
dag 19 november tussen 9.30u en 11.30u aan de
gemeentelijke werkplaats, Vijversweg 12. Betalen doe je
ter plaatse.

BEHAAG ONZE KEMPEN!

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU



8

DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU



DDUUUURRZZAAAAMMHHEEIIDD--MMIILLIIEEUU

WIN 10 FIETSEN EN ANDERE MOOIE PRIJZEN
TIJDENS DE GROTE
INZAMELMAAND!

Van 1 t.e.m. 31 oktober
organiseert Valorfrit in
samenwerking met IOK
Afvalbeheer de tweede
editie van de Grote
Inzamelmaand. Breng
tijdens de maand je
gebruikte frituurolie of -
vet naar het container-
park. Wie weet win je wel
één van de tien fietsen of
een gloednieuwe friteu-
se, of andere schitteren-
de prijzen!

Kom, deponeer en win. Breng tijdens de Grote
Inzamelmaand zeker een bezoekje aan het container-
park. Per liter gebruikte frituurolie of -vet die je tijdens
deze periode correct binnenbrengt, krijg je één tombo-
labiljet. Dus hoe meer je binnenbrengt, hoe meer kans
je hebt om te winnen! 

Op het tombolabiljet vind je een unieke code. Verstuur
deze code per sms naar 6019 of geef ze in op www.valor-
frit.be/inzamelmaand. Met een beetje geluk win je een
prachtige prijs. 

En om deze actie af te sluiten kun je op zaterdag 29
oktober 2011 de medewerkers van IOK Afvalbeheer
terugvinden op het containerpark.  Breng je op deze
dag tussen 9 en 12 u je frituurolie en –vet dan kun je
meedoen aan een leuke wedstrijd.  Van alle deelnemers
in Rijkevorsel wordt er 1 winnaar aangeduid.  De win-
naar mag 10 van zijn beste vrienden trakteren op een
frietje in zijn favoriete frituur.  Bovendien is er voor
elke deelnemer een plezante attentie.

De wetgeving verplicht eigenaars ratten te bestrijden
op eigen terrein. Vermits de tanden van ratten blijven
doorgroeien, knagen ze voortdurend aan allerlei voor-

werpen. Naast knaagschade veroorzaken ratten vraat-
schade aan landbouwgewassen op het veld/in silo’s en
graafschade aan grachten en onder vloeren. Een rat kan
ziekten overbrengen op de mens en drager zijn van ver-
schillende dierenziekten.
Het is dus aangewezen om ratten zo snel mogelijk te
bestrijden, want ze planten zich het hele jaar voort! Een
rattenplaag kan enkel worden opgelost als iedereen
hieran meewerkt.

Wat kan je zelf doen?
Zorg ervoor dat ratten zich zo weinig mogelijk thuis-
voelen in je tuin of op je erf. Tracht te vermijden dat ze
voedsel, water en onderdak vinden:                 
- vermijd gekookte etensresten op de composthoop;
- strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een

voerbakje en neem dit ‘s avonds weg;
- verzamel huishoudelijk afval uitsluitend in je DIF-

TAR-container;
- zet geen waterbakjes voor tuinvogels als er ratten

gesignaleerd zijn;
- zorg ervoor dat de toegang tot bijgebouwen wordt

afgesloten;
- controleer je tuin of erf op rattenpijpen of boven-

grondse nesten.

Wat doet het gemeentebestuur?
Je kunt gratis rattenvergif afhalen in het gemeentema-
gazijn. Vooraf dien je je wel eerst aan te melden aan de
onthaalbalie van het gemeentehuis. Gif is de enige
effectieve manier om in te grijpen zodat de rattenpopu-
latie niet meer aangroeit.

Naar aanleiding van de herinrichting van de dorpskern
van St.-Jozef zullen de glasbollen aan ‘De Meir’ een
nieuwe standplaats krijgen.  Deze glasbollen worden in
de week van 22 augustus overgebracht naar de
Pioenstraat, naast de chalet van de kinderopvang.

Graag herinneren wij eraan dat afval achterlaten naast
de glasbollen een vorm van sluikstorten is en kan
beboet worden.  Het is verboden om glas in de bollen te
deponeren tussen 20.00 u en 08.00 uur.

IN OKTOBER FRITUUROLIE EN –VET
NAAR HET CONTAINERPARK

VERPLAATSING GLASBOLLEN 
SINT-JOZEF

RATTEN
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In het vorige infoblad kon je een uitgebreid artikel vin-
den omtrent de samenaankoop groene stroom die de
Provincie Antwerpen ook dit jaar opnieuw organiseert.
Via het samenbrengen van verschillende geïnteresseer-
den wordt een goedkopere prijs voor 100% groene
stroom bedongen bij energieleveranciers. Vaak is de
prijs zelfs goedkoper dan ‘gewone’ energie, dus je por-
temonnee vaart er zeker ook wel bij. Ook voor gas kun
je deelnemen aan de actie.

Tot 2 oktober kun je je vrijblijvend registreren op de
website www.samengaanwegroener.be. Hierna ontvang
je een offerte waarin wordt aangegeven hoeveel jij kunt
besparen. Wil je overstappen? Dan zorgen de medewer-
kers van de Provincie Antwerpen voor alle administra-
tie bij jouw overstap.

Inwoners zonder internet kunnen zich registreren via
de duurzaamheidsambtenaar van de gemeente. Je kunt
haar contacteren voor een afspraak via 0473 49 01 09.
Je hoeft dan enkel je laatste jaarafrekening mee te
nemen en de inschrijving wordt voor jou in orde
gebracht.

Op maandag 5 september 2011 gaat er om 20u een info-
avond door over de samenaankoop groene stroom. Je
kunt je die avond ook inschrijven op de samenaakoop
indien je je laatste jaarafrekening meeneemt.

In het voorjaar werd de actie ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’ opnieuw een succes! Er werden ruim 900
spaarkaarten verzameld

Op donderdag 4 augustus 2011 vielen volgende fietsen-
de inwoners in de prijzen bij de gemeentelijke tombola.
Alle winnaars zullen persoonlijk uitgenodigd worden
op de prijsuitreiking op 25 augustus 2011 om 20u in de
Raadzaal van het gemeentehuis.

Fiets:
Kokke Marie-Louise

Picknickponcho’s:
1. Roelen Marleen                     6. Van Dooren Louis
2. Snels Louis                            7. Laurijssen Kristin
3. Van Der Schoot Ludo           8. Proost Vera
4. Goossens Gerd                      9. Riemis Jan
5. De Vos Monique                    10. Van Dael Fons

VVV-waardebon t.w.v. 20 Euro
1. Van Leuven Lea                     4. Loomans Kathleen
2. Kustermans Anna                 5. Van Borg Brigitta
3. Poels Roos

VVV-waardebon t.w.v. 10 Euro
1. Hellings Sybille                     4. Sprangers Peggy
2. Van Looveren Gert                5. Van Beek Elly
3. De Prins Ludo

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

0473 49 01 09

WINNAARS BELGERINKEL

HERINNERING: INFOAVOND 
SAMENAANKOOP GROENE STROOM

OPGEPAST !

TERUG 
NAAR SCHOOL

ZE ZIJN ER WEER !



O P G E L E T :
Speciale openings-
uren tijdens 
viering 30 jaar bib
op zaterdag 10 
september 2011 !

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 uitzonderlijk andere openingsuren
hanteren die dag. We zullen geopend zijn van 13.00u
tot 17.00u (in plaats van 10.00u tot 12.00u). Er zullen
bovendien allerlei festiviteiten zijn die dag voor groot
én klein.  Zie daarvoor de rubriek ‘Vrije Tijd’ in dit blad.
Iedereen is van harte welkom op deze ongetwijfeld fees-
telijke dag !

Herinnering: briefjes van de vakantieleesactie nog 
binnen te brengen t.e.m.
24 september.
Voor elk leesboek dat je
leende in de bib, kreeg je
in de zomermaanden juli
en augustus een formu-
liertje dat je thuis kon
invullen en bij je volgen-
de bibliotheekbezoek in
een doos kon deponeren.
Dit in het kader van de
jaarlijkse ‘grote zomer-
leesactie’. Je kunt deze
briefjes nog binnenbren-
gen tot en met zaterdag 24 september. Daarna worden
er een twintigtal gelukkigen uitgeloot die elk een boe-
kenbon winnen van 12,50 Euro ! De winnaars krijgen
hun boekenbon op onze jaarlijkse Verwendag voor de
bibliotheekbezoeker, die dit jaar zal plaatsvinden op
zaterdag 15 oktober. Ook onze boekenverkoop gaat dan
door, dus schrijf deze datum nu alvast in je agenda !

Meer informatie over die dag vind je in het volgende
infoblad. Wij willen jullie nu alvast uitnodigen ! 

Een greep uit onze aanwinsten september 2011.
Het nieuwe schooljaar komt er weer
aan. Hoog tijd dus om nog eens een
bezoekje te brengen aan de bib, want
er zijn weer heel wat nieuwe boeken te
vinden !

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Feest met Fien en Milo (P2)
- Heksje Mimi op stap met de klas (P2)
- Kijkboek: Kies mee met Rik (P2)
- Het vrolijke eendje (P4)
- Peter en de wolf (Sergej Prokofjev) (P5)
- Ergens tussen China en de wereld (P6)

 AA-boeken (niveau-lezen)
- Schaapjes op het droge (DHOO niveau 8)
- De nieuwe kleren van de keizer (BON niveau 4)

A-boeken (7-9 jaar)
- Operatie nieuwsflits (MOUS, Mirjam)
- Oma verdacht (HOOFT, Mieke van)
- De schat in de schuur (GELLERSEN, Ruth)
- Opa en het geheim van de smokkelaars (ENQUIST,

Per Olov)

DE BIBLIOTHEEK VIERT DIT JAAR HAAR
30-JARIG BESTAAN ! FEEST MEE OP
ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2011 !

BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK
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B-boeken (9-12 jaar)
- Vossenjacht (PRAAG, Anna van)
- Watergeheimen (BOOMSMA, Christien)
- Ooit zal alles anders zijn (WOLFRAM, Alexander)
- De Pretbode (PELT, Lizzy van)
- De tanden van Dooie Pier (ROOD, Lydia)
- Een geheim op zolder (LENS, Eric-Jan)
- Ik lieg nooit tegen jou (VISSER, Rian)
- Heksenclub (NIELANDT, Dirk)
- Pieke zoekt haar vader (BON, Annemarie)
- Een tien voor talent (HORSTEN, Jolanda)
- Wedden dat ik het kan ! (NOORT, Selma)
- Monster omnibus ( BRAECKELEER, Nico De)
- Wervelwind Merel (CAZEMIER, Caja)

C-boeken (12-16 jaar)
- Dichtbij (GORDON, Roderick)
- Slangenkuil (ALMOND, David)
- Ik lieg maar één keer (BLUNDELL, Judy)
- Soldaten huilen niet (KROMHOUT, Rindert)
- De verteller van Beorga (MAASKANT, Saskia)
- Eilanden in de wind (CARLYLE, David)

Jeugd non-fictie
- Ik werk als... Brandweerman (614.83)
- W.A. Mozart; een muzikaal prentenboek (784)
- Muziek voor kinderen (780.1)

Voorleesverhalen
- Elfjes, pony’s en prinsessen (ELFJES)
- Het enige echte voorleesboek voor opa’s en oma’s

(BUSSER, Marianne)
- De wonderlijke droom van Alice (CARRER, Chiara)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het checklist manifest (GAWANDE, Atul)
- Waar is onze moeder (SHIN, Kyung-Sook)
- Zonder mededogen (JACKSON, Lisa)
- Wonderkind (D’ANDREA, G.L.)
- Geschiedenis van mijn puurheid (PACIFICO,

Francesco)
- De tapijtverkoper (WAHLBERG, Karin)
- De Vraag (CLARKE, Austin)
- Zoals dat gaat met wonderen (JAPIN, Arthur)
- De eenzaamheid van het Westen (SPAEY, Johanna)
- Sneeuwklokjes in Moskou (MILLER, A.D.)
- Voltooid en vergeten (BERG, Greetje van den)
- Getuigen (SOETEWEY Rudy)
- De naamlozen (FERRIS, Joshua)
- Cipressen in de storm (PLAZZA, Barbara)
- Voor ik ga slapen (WATSON, S.J.)

Volwassenen non-fictie
- Thuiskomen: contemplaties van Miek Pot (245.7)
- Lees ! Win tijd door snellezen en beter onthouden

(450.8)
- Land van schroot en knoken (Desreumaux, John)

(927.5)
- De wereld van de misdaad (Leistra, Gerlof) (95.661)
- Belgium beyond expectations (718.9)
- Wielrennen in de Provence (Kache, Beate)

(Frankrijk 995)
- Wielrennen in de Franse Alpen (Mayr, Thomas)

(Frankrijk 995)
- Directe hulp bij stress en burn-out (Kraemer, Horst)

(604.6)
- Aardappel (Bauwens, Peter) (632.4)
- Moestuin in de pot (Bauwens, Peter) (637.4)
- De kunst van het lezen (Manguel, Alberto) (684.9)
- Lannoo’s autoboek Frankrijk (Frankrijk 993)
- Succesvol omgaan met moeilijke mensen

(Mannering, Karen) (367.1)
- 100 jaar het erf van mijn moeder (Verstraete,

Katrien) (630.8)
- Bieten (Bauwens, Peter) (637.4)

Grote Letter-boeken
- Van je familie moet je het hebben (SEDARIS, David)
- Mozart op reis naar Praag (MÖRIKE, Eduard)
- Een goede vrouw (STEEL, Danielle)
- De schaduwen voorbij (BURGERS-DROST, Julia)
- Het spijt me (POEL, J.F. van der)

BBIIBBLLIIOOTTHHEEEEKK
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Tijdens het weekend van 17 en 18 september herdenken
we de bevrijding van Rijkevorsel, 67 jaar geleden. In
Sint-Jozef Rijkevorsel werd destijds een bruggenhoofd
met codenaam “Plum Bridge” over het kanaal
Antwerpen-Turnhout gevormd waardoor Rijkevorsel en
de omliggende dorpen in de Noorderkempen werden
bevrijd. 

Ook dit jaar werden onze Britse veteranen uitgenodigd
om deze herdenking bij te wonen.

In samenwerking met de vzw Spearhead werd een pro-
gramma uitgewerkt:

Zaterdag 17 september 
- In de namiddag: rondrit met militaire voertuigen

Omwille van de werken in Sint-Jozef Rijkevorsel zal
de evocatie op zaterdagavond dit jaar niet doorgaan.

Zondag 18 september
- 14u: ceremonie aan het herdenkingsmonument

t.h.v. Sas 1 met fly-over van historisch vliegtuig.
De leerlingen van het 4de jaar van Het Kompas
nemen het peterschap van het monument op zich
voor het volgend schooljaar.

- aansluitend een rondrit met militaire voertuigen
door Rijkevorsel

De vzw Spearhead nodigt iedereen uit om tijdens het
weekend een bezoekje te brengen aan hun kampplaats
“Camp Plumbridge” aan de chirolokalen te Sint-Jozef
Rijkevorsel.

Een traditie is een gebruik of gewoonte die van de ene
generatie op de andere wordt doorgegeven.

Rijkevorsel kent heel wat tradities. Denken we maar
aan het nieuwjaarszingen van de kinderen, de halfvas-
tenstoet, poortje pik, viering van de jubilea, de hanekap
in Achtel, het versieren van de kapelletjes in de mei-
maand, de kermissen,...
Met bloemen en planten zal dit jaar geprobeerd worden
deze tradities in beeld te brengen op het molenterrein
en in het bezoekerscentrum.

Op het terrein rond de molen nodigen rustbanken en
picknicktafels uit tot heerlijk genieten. In het bezoe-
kerscentrum kun je terecht voor een gezellige babbel,
info en eventueel een drankje. Afspraak aan de molen
van Rijkevorsel, Looiweg. Gratis toegang.
www.monumentindebloemetjes.be

VVVVVV
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Op zondag 4 september a.s. nodigt Toerisme Merksplas
je uit voor een wandeltocht van 9 km doorheen het
natuurreservaat De Hoogmoerheide. Dit gebied is nog
een enig restant aan heidegebied beheerd door de vzw
Natuurpunt. Verrassend is de passage langs het Moer en
het wandelpad over de landerijen van de stichting
Widar.

Vertrek: Centrale Parkin domein ‘t Zwart Goor,
Zwartgoor 1 (inrit Steenweg op Weelde)
Tip: Je kan nog een beetje napraten in ‘t Koffiepotje
Inschrijvingsgeld: 1 Euro per deelnemer
Inschrijven: 
Toerisme Merksplas, Markt 1 te 2330 Merksplas
Tel.: +32 (0)14 63 94 77
Fax: +32 (0)14 63 94 01
toerismemerksplas@skynet.be

Op zaterdag 22 oktober a.s. start Levende Molens vzw
met zijn 17de molenaarscursus. De cursus loopt over 10
volledige zaterdagen. De theoretische lessen worden
georganiseerd in de voormiddag, in de namiddag bezoe-
ken de cursisten verschillende molentypes.

De cursist krijgt een diploma na geslaagd te zijn in een
theoretisch en praktisch examen en mits het volgen van
de nodige stage-uren en molenbezoeken. De lessen
gaan door te Aartselaar. De deelnemers moeten op de
eerste cursusdag minstens 16 jaar geworden zijn.
De kostprijs bedraagt 105 euro, inbegrepen in deze prijs
zijn : het lesmateriaal, een jaarabonnement op Levende
Molens, verzekering BA en eigen schade tot en met
december 2012. De VVV van Rijkevorsel voorziet een
tegemoetkoming aan deelnemers die de cursus met
goed gevolg beëindigen.

Voor meer inlichtingen : www.levendemolens.be 
secretariaat Levende Molens 03/542.06.21.

Net zoals de voorgaande jaren, gaat ook het komende
schooljaar de sportacademie weer van start. De
Rijkevorselse Sportacademie is een naschoolse sport-
lessenreeks voor de kinderen van alle lagere scholen in
de gemeente Rijkevorsel en vindt plaats van 15u30 tot
17u30. De lessen zelf duren 1u, namelijk van 16u tot
17u.

De Sportacademie komt tot stand door een samenwer-
king tussen de sport- en jeugddienst, de kinderclub, de
lagere scholen en de sportverenigingen van Rijkevorsel.
Aan de kinderen wordt in een tiental lessen een waaier
van sportactiviteiten aangeboden. Er wordt steeds

VVVVVV  --   SSPPOORRTT
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getracht om met gediplomeerde lesgevers te werken.
Voor het eerste en tweede leerjaar wordt de nadruk
gelegd op de ontwikkeling van algemene motorische
vaardigheden. Het derde t/m het zesde leerjaar krijgt
initiatie in een bepaalde sporttak, gegeven door een
Rijkevorselse sportclub. Nieuw voor deze leeftijdscate-
gorie is dat ze op voorhand dienen te kiezen welke
sportdiscipline(s) ze zullen volgen.
Voor de lessen voor het 3de t/m het 6de leerjaar zijn wij
nog op zoek naar clubs die sportinitiaties kunnen geven
op donderdag.

Voor meer informatie over de data, inschrijving, e.d.
kun je steeds terecht op de sportdienst.

Heb je thuis nog zwemabonnementen liggen vanaf aan-
koopdatum 1 juli 2011. Dan is er goed nieuws! Vanaf die
aankoopdatum krijg je 30% van het betaalde abonne-
mentsgeld terug i.p.v. 20%!

Meer informatie hieromtrent kun je bekomen bij de
Sportdienst.

Ook dit schooljaar zal het gemeentebestuur, i.s.m. met
de 3 scholen in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel en SVS, een
veldloop inrichten naar aanleiding van de Vlaamse
Veldloopweek in september. Dit schooljaar zal de veld-
loop plaatsvinden op dinsdag 27 september 2011 tijdens
de voormiddag.

Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens de school-
uren te laten plaatsvinden, zodat alle leerlingen van de
lagere scholen in Rijkevorsel die voormiddag serieuze
fysieke inspanningen hebben geleverd. 

De kinderen zullen in verschillende reeksen lopen, per
leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook kunnen kiezen
uit een wedstrijdloop of jogging. 

Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te
komen supporteren voor onze jonge atleten in het
gemeentebos te Sint-Jozef! 

We staan aan de start van een nieuw werkjaar en daarom
wil de sportdienst iedereen een leuk werkjaar toewensen.

Mensen die op zoek zijn naar informatie over een
betreffende sport kunnen steeds terecht op de
Sportdienst.

Nog tot 31 augustus 2011 loopt de fotowedstrijd “De
Vrijwilliger in the picture”, vergeet niet uw foto’s bin-
nen te sturen naar  cultuurdienst@rijkevorsel.be . Meer
informatie is te verkrijgen op de cultuurdienst. 

Nieuw werkjaar
We staan aan de start van een nieuw werkjaar, en daar-
om wil de cultuurdienst iedereen een leuk werkjaar toe-
wensen.

Mensen die op zoek zijn naar informatie over een 
betreffende culturele activiteit kunnen steeds terecht
op de Cultuurdienst.

INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37

SSPPOORRTT  --   CCUULLTTUUUURR

CULTUURDIENST

ZWEMABONNEMENTEN

SCHOLENVELDLOOP RIJKEVORSEL

NIEUWE WERKJAAR

FOTOWEDSTRIJD “DE VRIJWILLIGER IN
THE PICTURE”
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Vanaf oktober starten er nieuwe initiaties bij digidak.
Voor de initiaties is inschrijven verplicht. De lessen bin-
nen digidak zijn altijd snel volgeboekt en de plaatsen
zijn beperkt. Je kunt inschrijven in de digidaks op vol-
gende data:

Locatie           Dag                  Moment               Datum
St-Jozef          maandag          vm (10u-12u)       12/09
St-Jozef          maandag          vm (10u-12u)       19/09
Centrum        donderdag       vm (9u-12u)         15/09
Centrum        donderdag       vm (9u-12u)         22/09

Volgende initiaties worden gegeven:

Computerwegwijs = leren omgaan met toetsenbord en
muis en verkennen van Windows

Internet = internet verkennen / e-mails versturen /
chatten

Word = hier leer je vooral hoe je een tekst kunt verbe-
teren en opmaken

Digitaal creatief = creatief aan de slag met fotomateri-
aal met scanner en/of digitaal fototoestel en een
fotobewerkingsprogramma

Hiernaast worden ook enkele korte sessies gegeven met
uiteenlopende onderwerpen: wenskaarten maken,
bestanden en usb en fotoboeken maken.

Kun je al met de computer werken, maar heb je nog
vragen, dan kun je altijd terecht tijdens de vrije inloop
(openingsuren zie hieronder).

Locaties:

Digidak Centrum                  Digidak Sint-Jozef
Het Klooster                            Bibliotheek Aster Berkhof 
                                                St.-Jozef
Molenstraat 5                          Kerkdreef 61
03 340 00 39                            0471 33 97 38 (enkel te         
                                                  bereiken tijdens de vrije inloop)
Vrije inloop op donderdag      Vrije inloop op maandag
van 09.00 tot 12.00 uur          van 10.00 tot 12.00 uur

Digidak is steeds op zoek naar vrijwilligers
Om de werking van digidak mogelijk te maken zijn we
momenteel op zoek naar vrijwilligers. We bieden een
aangename tijdsbesteding die veel voldoening geeft. Je

maakt deel uit van een toffe groep vrijwilligers die heel
wat initiatieven organiseren binnen digidak. We voor-
zien zowel opleidingsmomenten als vrijwilligersactivi-
teiten en vergaderingen. Iedereen die met de computer
kan werken komt in aanmerking om als vrijwilliger aan
de slag te gaan. Je moet geen computerfreak zijn. De
doelgroep die naar digidak komt is een absolute begin-
ner, die moet meestal nog leren om met de muis te wer-
ken en met het toetsenbord. Bovendien krijg je nog een
opleiding van digidak zodat je snel aan de slag kunt.
Heb je vragen? Spring gerust eens binnen in één van de
digidaks.

Meer info: www.digidak.be
E-mail: info@digidak.be
Tel.: 014 71 11 03

Op 27 juni 2011 hebben
we afscheid moeten
nemen van Mel
Georgissen. Mel heeft
bijna 25 jaar met hart en
ziel op het secretariaat
van onze school gewerkt.
Ze stond steeds voor
iedereen klaar. Ze nam
de tijd om naar mensen
te luisteren en hen ver-
der te helpen. Als ze in
de gang een leerling
tegen kwam genoot ze ervan om even een praatje te
maken. De kinderen kenden Mel als de vriendelijke
mevrouw van het secretariaat. Ze besteedde ook veel
tijd aan de stagiaires die op het secretariaat stage lie-
pen. Ook toen ze 6 jaar geleden een duopartner kreeg,
heeft ze ook haar mee op weg geholpen. Ze vond
samenwerken fijn.

Ze was steeds heel betrokken bij onze school. Ook tij-
dens haar ziekte bleef ze ongelooflijk meeleven met
alles wat er in onze school gebeurde.

Wij zijn zo dankbaar voor alles wat ze voor onze school
gedaan heeft en sluiten haar voor altijd in ons hart. Wij
zijn blij dat we Mel hebben mogen kennen.

Wij wensen haar echtgenoot en familie veel sterkte toe
bij het verwerken van dit verlies.

SSOOCCIIAALLEE  ZZAAKKEENN  --  OONNDDEERRWWIIJJSS

IN MEMORIAM

NIEUWE INSCHRIJVINGEN DIGIDAK
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Bij het begin van het nieuwe schooljaar is het misschien goed om de buitenschoolse kinder‐
opvang nog eens even kort voor te stellen.

De gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) beter
gekend als “de kinderclub”. Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend door Kind en
Gezin.

Kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die woonachtig of schoolgaand zijn in Rijkevorsel kunnen
worden opgevangen voor en na school, woensdagnamiddag, snipperdagen en tijdens de school‐
vakanties in een kindvriendelijke en veilige ontspanningsruimte.

De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op volgende locaties : 
Molenstraat 22 centrum Rijkevorsel 
Pioenstraat 26 Sint‐Jozef 

Tarieven : 
Voor‐ en naschoolse opvang  : 0,75 EUR per half uur
Schoolvrije dagen en vakanties : 4,20 EUR voor minder dan 3 uren opvang

6 EUR voor 3 tot 6 uren opvang
10 EUR voor meer dan 6 uren opvang

Woensdagmiddag : Voordeligste tarief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per 
half uur en bij aanwezigheid van méér dan 3 uren wordt 6 EUR 
aangerekend.

De tijd die kinderen doorbrengen in de buitenschoolse kinderopvang is geen verlenging van de
schooltijd maar vrije tijd ! Daarom staat de vrije spelkeuze van het kind centraal.  Zij kunnen na
de schooluren kiezen of ze zich willen uitleven in een motorisch spel of eerder rustig willen 
spelen of rusten;  alleen of in groep spelen; binnen of buiten… Op vakantiedagen en woensdag‐
namiddagen is vrij spel echter niet voldoende en worden er door de begeleid(st)ers activiteiten
aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen georganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een team begeleidsters die hiervoor zijn opgeleid. Zij 
volgen regelmatig bijscholingen en wekelijkse interne werkbesprekingen.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvingen kan U steeds terecht op volgend telefoonnummer :
03/340.00.56 of via e‐mail : kinderclub@rijkevorsel.be

OPGELET :
Op vrijdag 16 september 2011 hebben de begeleid(st)ers van de kinderclub een pedagogische
studiedag.
Die dag zal er enkel opvang ’s morgens zijn!
Dus gelieve er rekening mee te houden dat er geen naschoolse opvang is.
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Het project voor de herinrichting van de dorpskern van
Sint-Jozef kreeg de naam ‘SINT-JOZEF, DORP AAN DE
VAART’. Het gemeentebestuur van Rijkevorsel wenst
met deze herinrichting van de dorpskern een aange-
naam, landelijk dorp aan de vaart te creëren dat een ont-
moetingsplaats vormt voor zowel inwoners als passan-
ten. Het doel is om de verblijfskwaliteit van de
dorpskern te verhogen en de (historische) relatie tussen
het kanaal en het centrum van Sint-Jozef te versterken. 

Tijdens de opmaak van de plannen voor de herinrichting
werd onder andere rekening gehouden met adviezen
van een klankbordgroep, samengesteld uit een
afvaardiging van het bestuur, de verenigingen in Sint-
Jozef, inwoners van de dorpskern e.a. Daarnaast werd
ook advies ingewonnen bij de kwaliteitskamer van de
provincie Antwerpen. Deze kwaliteitskamer is immers
een orgaan dat advies geeft over investeringen in het
openbaar domein die een grote impact hebben op het
uitzicht van plattelandsdorpen en hun omliggende
landschap, dit in het kader van de LEADER-subsidiëring
van het project.

FINANCIERING
De totale werken voor de dorpskernvernieuwing van
Sint-Jozef hebben een kostprijs van € 948.640. Het
grootste gedeelde van deze kosten wordt gedragen door
het gemeentebestuur zelf. Het gemeentebestuur kan
echter ook rekenen op een subsidiëring voor het project
via LEADER MarkAante Kempen. LEADER is namelijk
een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelands-
ontwikkeling. Binnen dit programma kunnen zowel
overheden als particulieren projecten indienen voor
subsidiëring. Een goedgekeurd project krijgt een subsi-
die van 65% van de kosten met een maximum van 
€ 100.000 per project. Voor ‘Sint-Jozef, dorp aan de
vaart’ verkreeg het gemeentebestuur zo een toekenning
van dit maximale subsidiebedrag, namelijk €100.000.

AANNEMER
Het gemeentebestuur stelde volgende aannemer aan
voor de uitvoering van de werken: BV Schapers en Zn.,
Keizersveer 15 te 4941 TA Raamsdonksveer.

FASERING VAN DE WERKEN
De werken voor de herinrichting zullen van start gaan
op 29 augustus 2011. De uitvoering van de werken
neemt normaal een 70-tal werkdagen in beslag en
gebeurt in twee fasen. 
Tijdens de eerste fase zal de straat Sint-Jozef en een
gedeelte van de Meir worden heraangelegd.

De tweede fase zal pas van start gaan, nadat de eerste
fase werd afgerond en dus de heringerichte straat Sint-
Jozef opnieuw is opengesteld voor het verkeer. Deze
tweede fase omvat dan de herinrichting van de
kerkomgeving en een gedeelte van de Meir.

INFO VOOR HET VERKEER
De werken zullen de nodige verkeersomleidingen met
zich meebrengen. Tijdens de eerste fase van de werken
(straat Sint-Jozef) zal het verkeer worden omgeleid via
de Hoge Heideweg, Beersebaan en Eikendreef. De
Kerkdreef blijft tijdens deze werken ook gewoon toe-
gankelijk voor het verkeer. De werken aan de straat
Sint-Jozef zullen gedeeltelijk samenvallen met werken
aan het kruispunt van de Merkplassesteenweg en
Stevennekens. Vanuit Sint-Jozef zal het centrum van
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Rijkevorsel dan bereikbaar zijn via de Lijsterstraat. De
Lijsterstraat wordt hierbij tijdelijk een straat voor een-
richtingsverkeer van Stevennekens richting centrum
Rijkevorsel. Via de Veldstraat wordt tijdelijk eenrich-
tingsverkeer van het centrum van Rijkevorsel richting
Sint-Jozef voorzien.

Tijdens de tweede fase van de werken (omgeving van de
kerk) zal de straat Sint-Jozef terug toegankelijk zijn
voor het verkeer. Omleidingen om bijvoorbeeld de
school ‘Het Kompas’ te bereiken, zullen in overleg
tussen het gemeentebestuur en de directie tijdig worden
gecommuniceerd aan leerlingen en ouders. 

Verder zullen, in de mate van het mogelijke, de hande-
laars gelegen in de dorpskern van Sint-Jozef bereikbaar
blijven tijdens de ganse periode van de werken.

De fiets- en voetgangersbrug kan in principe gebruikt
worden tijdens de werken, hoewel er beperkte hinder zal
zijn aan de aansluitende wegen.

INFO VOOR DE BUSGEBRUIKERS
Met de werken aan de straat Sint-Jozef zal de bushalte
Sint-Jozef Kerk niet worden bediend (lijnen 431, 433 en
435). Voor deze buslijnen worden tijdelijke vervang-
haltes voorzien in de Hoge Heideweg, namelijk een
tijdelijke halte ter hoogte van het kruispunt met de
Zwartvenstraat en een tijdelijke halte ter hoogte van het
kruispunt van de Hoge Heideweg en de straat Sint-Jozef.
Tijdens de tweede fase van de werken (heraanleg omge-
ving kerk) wordt de straat Sint-Jozef terug opengesteld
voor het verkeer en zal de bushalte Sint-Jozef Kerk
terug worden bediend.

GLASCONTAINERS
De glascontainers ter hoogte van het kanaal worden met
de werken verplaatst naar de Pioenstraat, ter hoogte van
het kerkhof. Dit zal meteen ook de definitieve nieuwe
locatie van deze glascontainers zijn. Wegens sluikstort
aan het kanaal en de doelstelling om met de her-
inrichting de verbinding tussen de dorpskern en het
kanaal te versterken, werd door het bestuur immers
beslist de glascontainers niet meer opnieuw aan het
kanaal te plaatsen.

CONTACTPERSOON BIJ EVENTUELE TECHNIS-
CHE PROBLEMEN TIJDENS DE WERKEN:
Technische dienst - dhr. Mark Daneels

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
tel. 03/340 00 77 of e-mail mark.daneels@rijkevorsel.be

OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN
De herinrichting van de dorpskern heeft betrekking op
de straat Meir, een gedeelte van de straat Sint-Jozef en
de kerkomgeving en zal volgende vernieuwingen
inhouden:

Meir
In de Meir worden bredere voetpaden voorzien, alsook
zullen verschillende fietsstallingen worden geplaatst.
Dit om het centrum meer toegankelijk te maken voor
voetgangers en fietsers. Op deze rijweg zal, net zoals
vandaag, tweerichtingsverkeer mogelijk blijven. Door de
aanleg van deze bredere voetpaden, zal het parkeeraan-
bod echter worden aangepast. Het haaks parkeren op de
rijweg blijft mogelijk, maar de parkeermogelijkheid
langsheen de rijbaan (aan de kant van supermarkt
Quirijnen) verdwijnt.

Sint-Jozef
Er komen drie verhoogde kruispunten in de straat Sint-
Jozef, namelijk ter hoogte van de kruispunten met de
Essenweg, Meir en Scherpengeertstraat. Daarnaast zal
een asverschuiving in de rijweg worden aangebracht om
de snelheid van het verkeer af te remmen. De bloem-
bakken die tot hiertoe op de rijweg werden geplaatst,
zullen hierdoor definitief kunnen verdwijnen. Verder
worden de nodige aanpassingen uitgevoerd voor het ver-
hogen van de veiligheid bij het gebruik van het jaagpad
en de fiets- en voetgangersbrug aan het kanaal. Ook
wordt, om de verbondenheid met het kanaal te ver-
sterken, in het verlengde van de Meir een vaartterras
aangelegd in een aangename groene omgeving.
Parkeerplaatsen zullen (gedeeltelijk) haaks op de rijweg
worden voorzien. Het aantal parkeerplaatsen kent hier
op deze manier een lichte stijging.

Omgeving rond de kerk
De voornaamste aanpassingen aan de kerkomgeving
zijn het voorzien van een autovrije zone achter de kerk
en het creëren van een pleinfunctie. Hierdoor wordt het
na de herinrichting niet meer mogelijk om met de
wagen volledig rond het kerkgebouw te rijden. Voor het
gemeenschapscentrum zullen de parkeerplaatsen ver-
vangen worden door een plein dat wordt voorzien met
het nodige groen en met zitbanken geplaatst in een
halve cirkel.
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Zaterdag 
10 september : 

Feest!!!

De BIBLIOTHEEK viert haar 30 jarig
bestaan en de KINDERCLUB mag 15
kaarsjes uitblazen! Deze verjaardagen
gaan we feestelijk vieren op zaterdag
10 september van 12.30 tot 17.00 uur.

Het feestthema van die dag is “OP
REIS MET DE TREIN”. De bibliotheek
en de kinderclub hebben allerlei leuke
activiteiten voor groot en klein in
elkaar gestoken: met een treintje kun je
een rondrit maken langs de beziens-
waardigheden van Rijkevorsel en er is
een fotozoektocht in de bib. De jong-
sten onder ons kunnen zich uitleven op
het springkasteel, spelletjes, kabouter-
yoga,... te veel om op te noemen!
Het feest vindt plaats in en rond de bib
en de kinderclub.

Deze dag is er ook een verenigingen-
markt in het klooster waar verschillen-
de verenigingen hun werking voorstel-
len. Jeugdhuis de Wauwel zal die dag
zorgen dat we ons kunnen voorzien van
een natje en een droogje.

Iedereen is welkom op
deze festiviteiten!

Die dag zal de biblio-
theek uitzonderlijk

andere openingsuren
hanteren. Ze is die dag

enkel open van 13.00 tot
17.00 uur.
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Op zondag 11 september 2011 vanaf  07.00 uur tot
15.00 uur wordt de Doelenpad ter gelegenheid van de
jaarlijkse boerenmarkt volledig afgesloten voor alle
doorgaand verkeer.

Op 16 en 18 september 2011 zijn er de jaarlijkse open-
deurdagen gepland nabij de brandweerkazerne in de
Looiweg. Op zondag 18 september vanaf 10.00 uur tot
19.00 uur wordt een gedeelte van de Looiweg afgesloten
voor alle doorgaand verkeer. Omleidingen worden
gesignaleerd.  

Het laatste weekend van september zijn er nabij de 
St-Luciakapel weerom allerlei activiteiten gepland. 
De Molenstraat en Sint-Luciestraat zullen vanaf vrij-
dagavond 23 tot en met zondagavond 25 september
2011 gedeeltelijk afgesloten worden voor het verkeer.
Op zaterdagvond is er voor het eerst een avondmarkt
gepland in de Molenstraat en Sint-Luciestraat. In de
kapel gaat  volgens  jarenlange traditie de Sint-
Luciabegankenis door.

Zondagmorgen 25  september 2011 wordt de Molenstraat
eveneens gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaand ver-
keer gelet op de rommelmarkt en de kermis. Gelieve
hiermede rekening te houden en volg de omleidingen.

Op zaterdag 17 en zondag 18 september 2011 zijn er
verschillende “militaire” activiteiten voorzien te Sint
Jozef Rijkevorsel.  

Tijdens de ceremonie aan het monument op zondag om
14.00 uur is er verkeershinder voor de fietsers over het
jaagpad. Zij zullen verplicht worden om af te stappen of
een kleine omleiding te volgen.

Eveneens zondag om 15.00 uur is er een parade gepland
van militaire voertuigen doorheen Rijkevorsel. Gelieve
rekening te houden met deze traag rijdende militaire
voertuigen.
Zondagnamiddag is er weerom een fly over van militai-
re vliegtuigen.

Op zaterdag 10 september 2011 vanaf 12.00 uur tot
17.00 uur zijn er allerlei festiviteiten/activiteiten ter
hoogte van de bibliotheek en kinderclub gelegen voor-
aan in de Molenstraat. Om de veiligheid van de bezoe-
kers te garanderen wordt de Molenstraat vanaf de
rotonde tot het kruispunt met de Leopoldstraat ver-
keersvrij gemaakt. Enkel de fietsers en voetgangers
hebben vrije doorgang.

Op zondag 25 september 2011 vanaf 08.00 uur tot 12.00
uur worden er weer een duizendtal wielertoeristen ver-
wacht  aan de voetbalterreinen van SK Sint Jozef aan de
Zuiderdijk.

De jaarlijkse veldtoertocht wordt aldaar georganiseerd.
De deelnemers rijden voornamelijk op veldwegen maar
somtijds zullen zij ook op de openbare weg rijden.
Wees attent, rij voorzichtig.

De wegenwerken aan het fietspad in de
Merksplassesteenweg  zijn bijna voltooid.
De laatste fase is misschien wel de zwaarste wat de door-
stroming van het verkeer betreft.

Op 16 augustus 2011 werd er gestart met de herinrich-
ting van het kruispunt Drijhoek - Stevennekens. Het
volledige kruispunt werd opengebroken en heringe-
richt. Het gevolg is dat tot eind september er geen ver-
keer mogelijk is over dit kruispunt.
Met aannemer Adams werden volgende omleiding afge-
sproken en gesignaleerd:

PPOOLLIITTIIEE

MOGELIJKE VERKEERSHINDER

BOERENMARKT

OPENDEUR BRANDWEER

ST-LUCIABEGANKENIS

RONDRITTEN, FLY OVER EN MEETING
MILITAIRE VOERTUIGEN

VIERING BIBLIOTHEEK EN KINDERCLUB

VELDTOERTOCHT

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER
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Het doorgaand verkeer komende vanuit Hoogstraten en
Sint-Lenaarts  (rijrichting Merksplas – Beerse) wordt
omgeleid via Dorp, Hoek, Oostmalsesteenweg naar
Oostmalle en vandaar uit naar Beerse en Merksplas.
Verkeer komende van Oostmalle(rijrichting Merksplas –
Beerse) wordt omgeleid via Dorp, rotonde, Bavelstraat,
Bolksedijk, Bolk en via Neerven naar Merksplas en
Beerse.
Het verkeer rijrichting Merksplas  wordt aan de
Polendam te Beerse omgeleid.
Verkeer vanuit Beerse wordt via de Hoge Heideweg,
Sint-Jozef en Vlimmersebaan naar Vlimmeren omge-
leid.
Te Vlimmeren wordt alle verkeer richting Rijkevorsel
enerzijds omgeleid via Beerse/Merksplas en anderzijds
via Oostmalle.
Verkeer vanuit Merksplas wordt  ter hoogte van de
Steenweg op Rijkevorsel omgeleid via Steenweg op
Wortel naar Wortel en Rijkevorsel toe.

Het is te voorzien dat het plaatselijke verkeer gebruik
zal maken van sluipwegen. 
Daarom wordt de LIJSTERSTRAAT vanaf het kruispunt
met Stevennekens tot aan de Merelstraat gesignaleerd
als éénrichtingsstraat met een uitzondering voor fiet-
sers en bromfietsers klasse A. 
De Veldstraat, vanaf het kruispunt met de Looiweg tot
aan De Parre wordt eveneens gesignaleerd als éénrich-
tingsstraat met uitzondering van fietsers en bromfiet-
sers klasse A. De toegelaten rijrichting : vanuit Looiweg
naar De Parre toe.

In de Oude Goorstraat, de Lijsterstraat en de Veldstraat
geldt gedurende deze werken een tonnagebeperking van
maximaal 3,5 ton.

Aan alle weggebruikers : De herinrichting van het kruis-
punt Stevennekens – Drijhoek zal veel overlast bezor-
gen. Wij vragen aan elke autobestuurder om de omlei-
ding stipt op te volgen en zich te houden aan de opge-
legde snelheidsbeperkingen en het éénrichtingsverkeer.
De vrachtwagenbestuurders dienen eveneens de omlei-
dingen te volgen en de wegen met de tonnagebeperking
te mijden.
De lokale politie (verkeersdienst) zal dagelijks snel-
heidscontroles  uitvoeren met anoniem voertuig en de
tonnagebeperking controleren. Het negeren van één-
richtingsverkeer in de Lijsterstraat of Veldstraat kan u
een boete van 150 euro kosten.
Deze politiereglementen werden onlangs goedgekeurd
door de Gemeenteraad van Rijkevorsel en de eventuele
opgelegde boetes zijn rechtsgeldig. KIJK UIT. 

Op 1 september start het nieuwe schooljaar.
De Lokale Politie zal zoals in het verleden tezamen met
de talrijke gemachtigde opzichters instaan voor de vei-
ligheid van uw kinderen.
Op de gevaarlijkste oversteekplaatsen zullen dagelijks
gemachtigde opzichters  aanwijzingen geven. Volg aub
de bevelen van de politie en de aanwijzingen van de
gemachtigde opzichters nauwgezet op. 
Het negeren van het bevel van de politie of het niet
opvolgen van de aanwijzingen van de gemachtigde
opzichters kan een zware boete opleveren. 
Tijdens de eerste weken is het voor de leerlingen (en
ouders) even wennen zowel in de klas als in het verkeer.
Er zijn nieuwe leerlingen die het traject van huis naar
school nog niet goed kennen. 
Daarom beste ouders : begeleid jouw kind naar school.
Wijs het op de gevaren onderweg. Neem een veilig tra-
ject. De kortste weg is niet altijd de veiligste weg.
Kortom maak jouw kind (weg) wijs in het verkeer. Leer
jouw kind fietsen. Tracht vanaf de eerste schooldag de
auto thuis te laten. Diezelfde auto zorgt immers voor
de verkeerschaos aan de schoolpoort.
Indien je toch genoodzaakt bent om jouw kind per auto
te brengen. Pas jouw snelheid aan. Zet jouw kind niet af
pal voor de schoolpoort. 

De gemachtigde opzichters hebben in het verleden
onderrichtingen meegekregen van de politie. Zij zul-
len trachten om, vooral ’s morgens, zoveel als moge-
lijk de kinderen te groeperen vooraleer hen te laten
oversteken. Dit houdt in dat de overstekende fietsers
en voetgangers mogelijk even moeten stoppen aan de
oversteekplaats.   
De kinderen en hun begeleiders kunnen dan gezamen-
lijk de rijbaan  oversteken onder het toezicht van de
gemachtigde opzichter. Dit zal de veiligheid van de
kinderen en van de gemachtigde opzichters ten goede
komen. Uit statistieken blijkt dat verplaatsingen van
fietsers en voetgangers in groep aanzienlijk veiliger
zijn.  
Nadeel is  dat de ouders en hun kinderen somtijds
even moeten wachten op de aanwijzingen van de
gemachtigde opzichters.  Voordeel is dat de kinderen
beter opgevoed worden in  het verkeer en van jongs af
zich leren gedragen in het verkeer. 
Vooral tijdens de wintermaanden is het van belang dat
er in groep gereden wordt voor de zichtbaarheid van
de fietsers. 
Mogelijk zullen de files in het dorp wat korter worden
doordat de gemachtigde opzichter het verkeer minder
vaak moet stilleggen.

WWAAAARR  &&  WWAANNNNEEEERRPPOOLLIITTIIEE

TERUG NAAR SCHOOL
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NOG ENKELE FIETSTIPS

* Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Zij zijn nog een
beetje onhandig op de fiets. Hoofdletsels zijn vaak
het gevolg. Een fietshelm kan geen ongeval voorko-
men maar de letsels zullen minder erg zijn.

* Laat jouw kind opvallen in het verkeer. Draag de
reflecterende vestjes, armbanden, strips zelfs bij
daglicht.

* Op de rotonde niet uiterst rechts fietsen. Laat je op
een rond punt niet in het hoekje drummen.!!! Laat
je zien en geef de rijrichting tijdig aan met de arm.
De meeste leerlingen zijn vorig schooljaar opgeleid.
Nu de ouders nog ?

* Je kind neemt vaak bagage mee, zoals een schooltas.
Die moet op een veilige manier kunnen worden ver-
voerd. De voorkeur gaat uit naar het vastmaken van
de schooltas op het bagagerekje.
Hang nooit een tas aan het stuur.

Wees dubbel voorzichtig nabij de schoolpoort en op alle
plaatsen waar kinderen zijn. Tracht te rijden met
dezelfde snelheid als de voor jouw fietsende kinderen.
Voorbijsteken van fietsers op de rotonde of in het dorps-
centrum is gevaarlijk. Even geduld en rij veilig. 

Onderhoud en aanduiding waterwinningsnet - 
bluswater.
Als brandweerdienst zijn wij aangesteld door de
gemeente Rijkevorsel om de onder- en bovengrondse
hydranten te controleren op defecten. Daarom gaan
onze brandweermannen elk jaar een aantal straten af
om de ligging en werking van de ondergrondse hydran-
ten na te kijken. In 2010 zijn de meeste straten begin-
nende van A tot en met G nagekeken. Voor 2011 staan
de straten beginnende van H tot K op de planning.
Mocht er duidelijk zichtbare schade zijn aan een onder-
of bovengrondse hydrant in uw omgeving kan men
steeds de brandweer van Rijkevorsel contacteren. 
Tel.: 03 314 46 60

PPOOLLIITTIIEE  --   BBRRAANNDDWWEEEERR

EEN TIP VOOR DE AUTOMOBILISTEN

BRANDWEER RIJKEVORSEL

INHULDIGING 
NIEUWE BRANDWEERVOERTUIGEN
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DDIIVVEERRSSEENN

Op 19/11/2011 wordt er een feestje gegeven voor 
eenieder die in 2011 VIJFTIG jaar wordt. Alle mannen
en vrouwen die in Rijkevorsel school gelopen hebben
krijgen persoonlijk een uitnodiging. Zij die hier later
komen wonen zijn worden bij deze uitgenodigd. Het
wordt een gezellig samenzijn bij “Den Bakker” met een
frietbuffet en drinken à volonté voor 40€ per persoon.
Al wie in 1961 geboren is en woont in Rijkevorsel en wil
deelnemen neem contact op met renildewillemse@hot-
mail.com  of guylenaerts@yahoo.com of op het nummer
0486/28 70 13.

Op 1 januari 2012 wordt de energieprestatieregelgeving
strenger. Voor nieuwe woon-, kantoor-, en school-
gebouwen met aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning vanaf 1 januari 2012 geldt E70 als maximale
E-peil. Voor alle bestemmingen (wonen, kantoor,
school, andere specifieke bestemmingen en industrie)

wordt het maximale K-peil verlaagd naar K40.
Daarnaast wordt ook de isolatiegraad voor buitenmu-
ren, daken, vloeren, vensters,… verstrengd voor alle
types werkzaamheden (nieuwbouw, uitbreidingen en
verbouwingen). 

Om de nieuwe isolatie-eisen te behalen moet er 
minstens 1.3-beglazing worden geplaatst. Ook zal ofwel
een dikkere, ofwel een beter isolerende thermische 
isolatie nodig zijn voor buitenmuren, daken en vloeren.
Praktisch bekeken zal er in buitenmuren zeker 
+/- 11 cm minerale wol, +/- 9 cm XPS of +/- 8 cm PUR
nodig zijn. In hellende daken is minstens 16 cm mine-
rale wol vereist. Vloeren worden minstens geïsoleerd
met +/- 6 cm EPS of +/- 5 cm XPS of gespoten PUR.
Mogelijks zijn er wel grotere dikten nodig zodat het
gebouw ook voldoet aan maximum E70 en K40. De
eisen voor de minimale gecontroleerde ventilatie voor
een gezond binnenklimaat blijven behouden.

Het bouwen van een meer energiezuinige woning zal
wat extra investering vergen, maar met de huidige en te
verwachten energieprijzen wordt die meerinvestering
binnen een aanvaardbare termijn terugverdiend door
een lagere energiefactuur. Daarna heb je zuivere winst
in de portemonnee.

Uw architect zal je bijstaan en begeleiden om aan de
nieuwe eisen te voldoen. De verslaggever zal voor de
start van de werken een voorafberekening maken van
het ontwerp. Indien nodig kunnen er op dat moment
nog bepaalde materialen of installaties bijgestuurd 
worden om na de uitvoering de eisen te behalen.
Meer informatie vind je bij het Vlaams
Energieagentschap op www.energiesparen.be

Een lijst van architecten die het label van 'energie-
bewust architect' hebben verkregen, kun je raadplegen
via www.energiebewustarchitect.be

DIT BERICHT IS VOOR AL DIEGENEN 
DIE DIT JAAR 50 WORDEN !

Op 16 en 17 SEPTEMBER zullen een aan-
tal Rijkevorselse vrijwilligers en
verenigingen weer hun beste beentje
voor zetten voor de verkoop van 
azalea’s ten voordele van de actie
KOM OP TEGEN KANKER. 
Bij deze doen wij een warme oproep
aan iedereen om plantjes te kopen bij
onze vrijwilligers!

Je kunt je ook steeds opgeven om een
handje toe te steken bij de verkoop
via: plantjesweekend.rijkevorsel@hot-
mail.com (wie niet over internet
beschikt kan bellen op het nummer
03/314 74 28, na 17 uur)

ALVAST DANK !
Werkgroep Plantjesweekend

Rijkevorsel

KOM OP TEGEN KANKER
PLANTJESWEEKEND

MEER COMFORT IN UW NIEUWBOUW
MET MINDER ENERGIE VANAF 2012!
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Inschrijven voor Engels, naad, breien,
handwerk, sokken leren breien, bloem-
schikken (overdag en ‘s avonds) huis- tuin-
decoratie (avondlessen) Inschrijven op
bureel VZW Kreatief, Em. Van Roeystraat 8,
Rijkevorsel op 5, 6 en 8 september van 9.00u
tot 12.00u. De werkstukken zijn ter plaatse
te bezichtigen. Alles aan democratische 
prijzen en voor éénieder toegankelijk. 
Voor alle info: R. Rombouts: 03 314 37 86
of 0477 99 27 88 tijdens kantooruren.

INSCHRIJVING CURSUSSEN 

VZW KREATIEF RIJKEVORSEL

Vrijwilligerswerk bij 
de Kinder- en 

Jongerentelefoon, 
iets voor jou? 

De Kinder- en Jongerentelefoon (KJT) is er voor alle kinderen
en jongeren met een verhaal, een vraag of een probleem.
Elk contact via mail, chat, forum of telefoon (gratis en niet
op de rekening) is anoniem. 

Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden heel wat
vrijwilligers een luisterend oor of een vlotte pen om vragen
te beantwoorden, kinderen moed in te spreken, raad te
geven of gewoon even mee te gniffelen. De Kinder- en
Jongerentelefoon beantwoordt per jaar ongeveer 33 000
oproepen. En toch blijven heel wat kinderen en jongeren
met hun vraag in de kou staan… 
Daarom is KJT op zoek naar nieuwe vrijwilligers die telefoon,
chat of e-mail willen beantwoorden. We bieden onze vrijwil-
ligers een goede opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding
binnen een tof team. 
Jouw engagement kan het verschil maken! 

Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de Kinder- en
Jongerentelefoon: surf naar  www.kjt.org/vrijwilligers of
neem contact op met het secretariaat op het nummer
02/534.37.43 of via info@kjt.org. 

Kinder- en    jongerentelefoon
ZONDAG 

11 SEPTEMBER 2011

BOERENMARKT
RIJKEVORSEL

KINDERROMMELMARKT
Verkoop van verse land- en tuinbouwprodukten, 
speciale broodsoorten (2 kg. broden), rijstpap...

Tentoonstelling van vee en klein vee.
Kinderkleurwedstrijd

Dit alles onder optreden 
van een live muziekband 

Doelenpad van 9 tot 13u

Infoavond door Erna Droesbeke “Astrologie: de
Sterren-Code”, dinsdag 4 oktober 2011 om
20.00 uur, parketzaal boven de bibliotheek,
Molenstraat 20. Inkom: 8 Euro, met Davidsfonds
Cultuurkaart: 6 Euro

INFOAVOND 
“ASTROLOGIE: DE STERREN-CODE”
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54 ste

Sint-Luciefeesten

Vrijdag 23 september
20.00 uur

Jokprijskamp

In de tent aan de Sint Luciestraat, 
inschrijven vanaf 19.00 uur.
50 Euro vooruit, inleg 3 Euro 

iedereen heeft prijs.

Zaterdag 24 september
1ste avondmarkt 

start 17.00 uur

Sint Luciabegankenis

Om 18.00 uur aan de kapel, 
bij slecht weer gaat deze door 

in de kerk om 18.30 uur.

Zondag 25 september
Rommelmarkt

Vanaf 8.30 uur in de Sint-Luciestraat, 
Molenstraat en omliggende straten.

Organisatie: Vrienden van Sint-Lucie p/a
Molenakkers 21, Rijkevorsel 

PROGRAMMA 
ST-LUCIEFEESTEN 2011

Inrichting :
Koninklijke Harmonie BROEDERBAND  
FEESTTENT MOLENSTRAAT

VRIJDAG 23 SEPTEMBER 
- vanaf 20.00 u. :

4° Grote Sint-Lucie-quizavond

ZATERDAG 24 SEPTEMBER
- vanaf 12.00 u. 

MOSSELFESTIJN of koude schotel
- vanaf 14.00 u. 

"SCH....T JE RIJK" - €5 inzet - 
€500 te winnen - de koe beslist !!!
koop deelnamekaarten bij onze leden

- vanaf 16.30 u - gelegenheidsconcerten 
door bevriende korpsen

ZONDAG 25 SEPTEMBER
6° ROMMELMARKT VAN 7.00 u. tot 18.00 u.

- vanaf 11.00 u.:
Frühshoppen  met D.J.
gezelligheid en sfeer gewaarborgd

- vanaf 14.00 u.: 
GROTE DANS-en MUZIKALE 
NAMIDDAG VOOR JONG EN OUD
met live-muziek en dans door de 
Sint-Jorisgilde en dansgroep 
gepensioneerden - muziek, dans en zang 
met DE HEIDEMUZIKANTEN 

Tijdens onze feesten: 
TRAPPIST EN LINDEMANS KRIEK VAN 't VAT

3 dagen TOMBOLA 
ten voordele van onze jeugdwerking 

met een mooie prijzentafel 

NIET TE VERGETEN: 
2 DAGEN JUMBO-MOSSELEN 

of KOUDE SCHOTEL ZATERDAG 
van 12.00 tot 22.00 uur

ZONDAG van 12.00 tot 20.00 uur  
(zolang de voorraad strekt)

Mosselen en/of koude schotels kunnen ook
meegenomen worden.

Contact: Tel.: 03/314 62 48
khbroederband@telenet.be

www.khbroederband.be
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Rijkevorsel

BRANDAKKERS
2310 RIJKEVORSEL

OP DE BAAN VAN WORTEL
NAAR RIJKEVORSEL

aanvang: 
8 uur en doorlopend

Inkom: 
de ganse dag gratis

10 en 11 september 2011
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R I J K E R A C K   R I J K E R A C K   R I J K E R A C K   R I J K E R A C K   R I J K E R A C K   R I J K E R A C K   R I J K E R A C K  

BADMINTONWEETJES  !!
Ondertussen is ons badmintonseizoen ten einde. Het was weer een
sportief jaar. Sommigen konden dit jaar een plaatsje opschuiven in
het klassement. Anderen konden een aantal toffe en spannende
competitiematchen spelen. Voor anderen was er het plezier om
samen met vrienden te sporten. Zoals je kan merken, kunnen er
verschillende redenen zijn om aan te sluiten bij onze club. Het
gebeurt zelfs dat recreanten de competitiemicrobe te pakkenkrij‐
gen en starten in een ploeg.

Door de verschillende speeltijden is er altijd wel een moment dat
past. 

De volwassenen spelen op de volgende momenten :   

Dinsdag   20.30  tot  22.30
Woensdag   19.30  tot  21.30

Zondag    19.00  tot  21.00

De jeugd heeft andere speelmomenten :

Woensdag  17.30 tot 20.30
Zaterdag  10.00 tot 12.00

Om onze volwassen zo vlug mogelijk een aantal kneepjes en regle‐
menten aan te leren organiseren we ook volgend jaar weer een
aantal initiatielessen zodat de nieuwelingen gemakkelijker kunnen
aansluiten.

Hier reeds de data van de initiatielessen:
21/9   28/9   12/10   26/10   9/11

Belangrijke mededeling : vanaf volgend seizoen zullen we in de Valk
op een gloednieuwe vloer kunnen spelen. We vragen dan ook om
enkel met binnensportschoenen te spelen en deze in de sporthal
aan te doen. Op deze manier kunnen we er allemaal  samen voor
zorgen dat de vloer er als nieuw blijft uitzien.

Voor de  laatste berichten kun je steeds terecht op onze website: www.rijkerack.be

U kreeg de diagnose borstkanker
en wordt binnenkort geopereerd?

De operatie is achter de rug, maar
de nabehandeling valt u zwaar.

U zit met vragen, angst, 
onzekerheden.

Samen Verder Kempen is een zelfhulpgroep die reeds
meer dan 25 jaar lotgenotencontact mogelijk maakt tussen
vrouwen die behandeld werden voor borstkanker. Ze 
verlenen morele en psychische steun aan lotgenoten en 
zorgen voor een eerste, zelfs anonieme, opvang. Dit kan
zowel telefonisch of indien wenselijk met een bezoek thuis
of in het ziekenhuis.
De maandelijkse praatnamiddagen vinden plaats elke twee-
de maandag van de maand in Het Convent te Herentals,
Begijnhof 16, van 14u tot 16u (niet in juli en augustus).
Er wordt gestreefd naar een bescheiden, alerte maar toch
warme en begriopvolle ondersteuning en een positieve
sfeer.

Milia Liekens
Sollevelden 75 - 2580 Beersel
015 34 91 18 - 0496 95 38 78
milia.liekens@telenet.be

Hilda Cuyvers-Meybos
Larumsebrugweg 119 - 2440 Geel
014 59 12 28
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4 augustus 2011

Nieuwe regels voor het water 

Tot voor kort hadden alle drinkwaterbedrijven en rioolbe-
heerders in Vlaanderen een eigen reglement. Sinds 1 juli
2011 is dit gewijzigd. Die dag werd immers het Algemeen
Waterverkoopreglement (AWVR) van kracht voor gans
Vlaanderen. Hierin worden alle rechten en plichten voor
waterbedrijven, rioolbeheerders en klanten vastgelegd.
Aanvullend is er nog een bijzonder reglement waarin de
algemene regels een verdere praktische uitwerking krijgen.
Dit reglement is specifiek voor Pidpa en zal pas in het najaar
van kracht worden. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De waterfactuur wordt transparanter. Net als vroeger
vermelden we je vorige waterverbruik ter vergelijking.
Daarnaast heb je het recht om kosteloos en binnen de 2 jaar
een meer gedetailleerd document ter verduidelijking van de
verbruiksfactuur of eindfactuur op te vragen. Als je water-
verbruik met minstens 50 % en minimum 100 m³ is geste-
gen t.o.v. de vorige verbruiksperiode, zullen we dit melden
op de factuur. Ken je de oorzaak van het meerverbruik niet,
dan komt Pidpa gratis een eerste controle uitvoeren. Blijkt
het om een verborgen lek te gaan, dan kan je onder bepaal-
de voorwaarden een minnelijke schikking bekomen. 

Betaal je je rekening niet op tijd, dan zal Pidpa, naast de
herinneringsbrieven, een aangetekende ingebrekestel-
ling versturen, waarin o.a. de mogelijkheid vermeld wordt

om een afbetalingsplan te bekomen. Betaal je dan nog niet,
dan kan je volledig afgesloten worden. De regels 
hiervoor werden ook vastgelegd.

Tot slot wordt ook de verplichte keuring uitgebreid.
Voortaan zal niet enkel de binneninstallatie van de drinkwa-
tertoevoer gekeurd dienen te worden, maar ook de aanslui-
ting op je riolering, privéwaterafvoer genaamd. Net als bij
drinkwater is deze keuring zowel verplicht bij nieuwbouw, bij
grondige verbouwingen en in het kader van afkoppelingspro-
jecten. Pidpa kan deze keuring uitvoeren. Vraag je tegelij-
kertijd de keuring aan van zowel het drinkwater als de pri-
véwaterafvoer, en worden ze op hetzelfde moment uitge-
voerd, dan krijg je van Pidpa een korting. Op de website van
Pidpa kun je hierrond alle praktische gegevens vinden. 

Waarom keuring van de riolering?

De bedoeling van een keuring is na te gaan of de gescheiden
afvoer van regenwater en afvalwater op het private terrein
correct is uitgevoerd. Dit houdt in dat regenwater, afkomstig
van dakoppervlakken, maar ook het water dat afstroomt van
terreinverhardingen of dat uit drainages komt, niet mag wor-
den aangesloten op de afvalwaterleiding .In geval van een
nieuwbouwwoning zal ook de aanwezigheid van de regenwa-
terput worden gecontroleerd. De correcte aansluiting en
scheiding van afvalwater en regenwater is belangrijk om
onze beken en rivieren zuiver te houden en de goede wer-
king van de rioleringsinfrastructuur te garanderen.  

Meer info vind je op www.pidpa.be.

AAN WIE GEEF JIJ EEN PLUIM?

Op 5 september 2011 lanceren alle regionale TV-omroepen en de Koning Boudewijnstichting opnieuw de gezamenlijke oproep ‘DE PLUIM’.

Al wie zich belangeloos inzet voor een open en aangename samenleving komt in aanmerking voor een pluim (2.000 euro). Je kunt kandidaten

nomineren tot 2 oktober 2011.

Mensen die zich met veel energie inzetten voor anderen en voor de samenleving verdienen zeker erkenning, een 'pluim'. De Koning

Boudewijnstichting en de regionale tv-omroepen hebben elk op hun manier veel aandacht voor het engagement van mensen. Ook al gaat het om rela-

tief kleine initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen en de Stichting vinden dat deze mensen erkenning verdienen. Daarom lanceren ze voor de

achtste keer 'De Pluim'.

De bedoeling is burgers te nomineren van wie je het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor culturele en sociale doelen.

De kandidaturen worden ingediend per zendgebied en dienen voor 3 oktober verzonden te worden naar jouw regionale zender. In elk zendgebied

selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages 'zijn' vijf kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen

voor de kandidaat die volgens hen De Pluim verdient. In het weekend van 17-18 december worden de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar krijgt

behalve een pluim, 2 000 euro. De vier overige geselecteerden per zender ontvangen elk 500 euro.

Voor meer informatie en het nominatieformulier kan je terecht op www.depluim.be, bij je regionale zender, of op het nummer 070-344 083.
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11.11.11 Rijkevorsel
zoekt:

Waardevolle voorwerpen
voor haar:

Kunst en Curiosa Veiling
11 november 2011

Bert Heirman Lu Peeraer
Gildeweg 5 Hoogstraatsesteenweg 112
B-2310 Rijkevorsel B-2310 Rijkevorsel
03/314.98.20 03/314.40.03
0473/71.07.15 0474/94.12.77
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INSCHRIJVINGEN 
VORMSEL 2012

Beste kandidaat vormeling, geachte ouders,

Kandidaat vormelingen (in principe kinderen geboren in 2000), die
wonen binnen de parochie Sint Willibrordus Rijkevorsel en die wensen
gevormd te worden op 17 mei 2012 kunnen zich laten inschrijven door
naam en adres op te (laten) geven op volgende data en plaatsen :

* Dinsdag 6 september 2011 
           - tussen 18.00 en 19.00 uur in de St. Luciaschool 
           (voor aanvang van de ouderavond voor het 6de leerjaar)

* Zaterdag 10 september 2011 
           - tussen 10.00 en 11.30 uur in het parochiecentrum (klein zaaltje)

* Maandag 12 september 2011
           - tussen 9.30 en 11.00 uur in de pastorij (Doelenpad)
           - tussen 18.30 en 19.30 uur in de Wegwijzer 
           (voor aanvang van de ouderavond voor het 6de leerjaar)

Vragen omtrent de vormselvoorbereiding kunnen dan ook gesteld worden.

De catechisten willen eveneens een dringende oproep lanceren aan
ouders of andere mensen die zich geroepen voelen één of een aantal
jaren vormselcatechese te geven. Geïnteresseerden kunnen zich voor
bijkomende informatie vrijblijvend melden bij de verantwoordelijke
(Luc Eelen, Lijsterstraat 30, Rijkevorsel, tel. 03/314.36.43).

Met vriendelijke groeten,
De vormselcatechisten
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KLEUTERSCHOOL 
HET MOLEKE 

EN KLEINE MOLEKE

INFOMOMENT SCHOOLJAAR 2011-2012

Dinsdag 11 oktober 2011 – 19.30 uur              
Refter van Het Moleke (Banmolenweg 9) 

Instapdagen : 7 nov – 9 jan – 1 feb – 27 feb

De kleuterleidster(s) en de directie nodigen de ouders
van de kleuters die 2,5 zijn 

op bovenstaande instapdagen uit voor een infomoment. 
Wij starten om 19.30 uur in de refter van Het Moleke

(Banmolenweg 9).

Voor elke instapdag wordt er ook nog een speeluurtje voorzien. 
Wij houden je hier zeker van op de hoogte!

Graag inschrijven voor dit infomoment 
vóór woensdag 5 oktober 2011, 

bij mevr. Ilse Geerts , Directie
☎ 03 314 12 69

directie@het-moleke.be

Zoals ieder jaar start de Koninklijke
Fanfare Vermaak na Arbeid ook dit jaar
met een muziekopleiding voor saxofo-
nisten, koperblazers en percussionisten.
Deze opleiding staat open voor iedereen
vanaf de leeftijd van 8 jaar. Hierbij heb je de keuze tussen een opleiding binnen onze muziek-
vereniging of een opleiding via de muziekacademie.

Op vrijdag 16 september houdt Vermaak na Arbeid een infoavond in lokaal 21 in ‘t Centrum te
Rijkevorsel. Tussen 18.30 en 20.30 uur kan u bij ons terecht om in een persoonlijk gesprek inlich-
tingen in te winnen en om in te schrijven. Mocht u niet de gelegenheid hebben om naar de 
infoavond te komen, dan kunt u zich alsnog wenden tot onze secretaris Michel Belmans, 
tel. 03-314 08 22 en 0472-55 65 76 of via info@vnarijkevorsel.be

Infoavond: vrijdag 16 september 2011 • van 18.30 tot 20.30 uur • lokaal 21 in ‘t Centrum
(1ste verdieping)
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A U G U S T U S  -  S E P T E M B E R  2 0 1 1  
      
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 - 0472-55 65 76
•    Schildersclub Artistic : Schilderen en tentoonstelling eigen werken. Klooster Molenstraat. 
     Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

28 augustus •    Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14 uur tot 17 uur.
•    Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13 uur tot 16.30 uur
•    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 - 0472-55 65 76
•    Schildersclub Artistic : Schilderen en tentoonstelling eigen werken. Klooster Molenstraat. 
     Van 13 u tot 18 u. Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
•    Fietshappening De Schakel : Info : 03/340.00.12 – www.schakel.be

29 augustus •    Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Mosselenrestaurant in zaal 't Centrum Rijkevorsel vanaf 
     12.00 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 - 0472-55 65 76

2 september •    Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13 u tot 16 u. Iedereen welkom. 
     Gratis. Meer info : 0474/31.25.67

4 september •    Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur 
     inkom gratis

6 september •    Turnkring Lenig en gezwind : startdag turnen. Meer info : 03/314.61.48

7 september •    Turnkring Lenig en gezwind : startdag turnen. Meer info : 03/314.61.48

9 september •   De Singer vzw : Jazzconcert van het quintet rond de Portugese zangeres Sara Serpa. 
     De Singer, Bavelstraat, 35 om 20.30 u.  Meer info en reservaties :  www.desinger.be
•    Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. 
     Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

10 september • Belgian Border Collie Club : Wedstrijd schapendrijven, Brandakkers. 
Meer info zie rubriek Diversen

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes. Molenterrein Looiweg. 
Van 10 u tot 17 u. Meer info : zie rubriek VVV

• De Kinderclub en de Bib vieren feest : Meer info : zie rubriek Kinderclub

11 september • JeuFa – Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jeugdhappening met optredens door jeugd- en 
opleidingsorkesten op de kiosk achter het gemeentehuis vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Toegang gratis. Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be - 0472-55 65 76

• Landelijke Raad : Boerenmarkt en kinderrommelmarkt. Tentoonstelling vee en klein vee. 
Doelenpad. Van 9 u tot 13 u

• Belgian Border Collie Club : Wedstrijd schapendrijven, Brandakkers. 
Meer info zie rubriek Diversen

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Monument in de Bloemetjes. Molenterrein Looiweg. 
Van 10 u tot 17 u. Meer info : zie rubriek VVV

15 september • De Singer vzw : Try-outvoorstelling ‘GILI drijft uit’.De Singer, Bavelstraat, 35 om 20.30 u.  
Meer info en reservaties :  www.desinger.be

WWAAAARR  EENN  WWAANNNNEEEERR
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16 september • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Info- & inschrijvingsavond in ’t Centrum, lokaal 21 
van 18.30 uur tot 20.30 uur. Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be - 0472-55 65 76

• Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
• Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  
• Brandweer Rijkevorsel : Jokprijskamp. Brandweerkazerne Looiweg.

Meer info : zie rubriek Brandweer

17 september • Plantjesweekend Kom op tegen Kanker
• Herdenking bevrijding : zie rubriek VVV en affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge). 

Info : 03/340.00.12

18 september • Herdenking bevrijding : zie rubriek VVV en affiche rubriek Diversen (Camp Plumbridge). 
Info : 03/340.00.12

• Brandweer Rijkevorsel : Opendeurdag. Brandweerkazerne Looiweg.
Meer info : zie rubriek Brandweer

21 september • Badmintonclub Rijkerack : initiatielessen badminton. 
Meer info : zie rubriek Diversen

23 september • Broederband : Sint-Luciefeesten. Quizavond. Feesttent Molenstraat. 
Info : 03/314.62.48 –  khbroederband@telenet.be Meer info : zie rubriek Diversen

• Vrienden van Sint-Lucie : Jokprijskamp. Meer info : zie rubriek Diversen
• Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13 u tot 18 u. 

Iedereen welkom. Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

24 september • De Singer vzw : DJ Grazzhoppa’s DJ-Bigband ‘Back to Scratch’ (hiphop-jazz). De Singer, 
Bavelstraat, 35 om 20.30 u.  Meer info en reservaties : www.desinger.be

• Broederband : Sint-Luciefeesten. vanaf 12 u : mosselfestijn of koude schotel, vanaf 14 u 
“Sch…t je rijk”, vanaf 16.30 u gelegenheidsconcerten. Info : 03/314.62.48 - 
khbroederband@telenet.be Meer info : zie rubriek Diversen

• Vrienden van Sint-Lucie Sint-Luciabegankenis in de Molenstraat. 
Mis met verering relikwie Sint-Lucia aan de kapel te 18 u - 1ste avondmarkt vanaf 17 u - 
Meer info : zie rubriek Diversen

25 september • Rijkevorselse Wielertoeristen : Mountainebiketocht. Keuze tussen 15, 25, 42 en 52 km. 
Vertrek : 8.00 – 10.30 uur. Inschrijven : voetbalkantine Sint-Jozef Zuiderdijk 10 F. 
Meer info : tel. 03/311.69.73 - www.rijkevorselsewielertoeristen.be 

• Broederband : Sint-Luciefeesten. Rommelmarkt van 7 tot 18 u. Vanaf 11 u frühshoppen 
met DJ, vanaf 12 u : mosselfestijn of koude schotel, vanaf 14 u dans- en muzikale namiddag 
voor jong en oud. - Info : 03/314.62.48 - khbroederband@telenet.be
Meer info : zie rubriek Diversen

• Vrienden van Sint-Lucie : Rommelmarkt rond Sint-Luciakapel in de Molenstraat 
en omliggende straten, vanaf 8.30 u. Meer info : zie rubriek Diversen

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14 uur tot 17 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13 uur tot 16.30 uur

28 september • Badmintonclub Rijkerack : initiatielessen badminton. Meer info : zie rubriek Diversen

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

Aankondigingen van activiteiten in oktober 2011 moet u uiterlijk op 7 september 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 zijn te lezen op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Informatieblad.

WWAAAARR  EENN  WWAANNNNEEEERR

35



36

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


