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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, mi-
lieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand, Eu-
ropese 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, an-
dere dagen gesloten

Containerpark De Meiren                            Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 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



B E S T U U R

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 26 oktober 2011 goed.

De aanvullende gemeentebelasting op de personen -
belasting wordt vastgesteld voor aanslagjaar 2012. 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het
aanslagjaar 2012 worden vastgesteld, alsook de
opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van
verkrotting van gebouwen en/of woningen vanaf januari
2012 tot 31 december 2012.

De subsidies voor 2012 worden verdeeld.

In het kader van het mobiliteitsconvenant wordt de 
koepelmodule 13037/AE met module 6 goedgekeurd. De
module 6 handelt over het net houden van gewestwegen
en hun vrijliggende fietspaden door de lokale overheid
langs de gewestwegen N131 en N104, inclusief vrij -
liggende fietspaden.

De gemeenteraad keurt het afsluiten van een route -
convenant van de toeristisch recreatieve fiets-, wandel-
en ruiterknooppunten tussen de gemeente Rijkevorsel
en Toerisme Provincie Antwerpen goed.

Goedkeuring wordt verleend aan een samenwerkings-
overeenkomst Wandelknooppuntennetwerk tussen het

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
28 NOVEMBER 2011
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Beste inwoners,

We staan weeral voor Kerstmis en Nieuwjaar. Wat is een jaar toch vlug voorbij en wat is één jaar in een mensenleven ?
Een klein zuchtje in het bestaan van het heelal. Een jaar stelt niets voor en toch heeft elk jaar iets speciaals, elk jaar heeft zijn 
bijzonderheden en eigenaardigheden waarop we nu kunnen terugblikken.  
We woonden een jaar lang in een land zonder echte regering, we hebben een bankencrisis en we zitten nog steeds in een economische
crisis die heel wat mensen zwaar heeft getroffen met ontslagen tot gevolg.
Ook dit heeft de gemeente niet onberoerd gelaten : wij moesten bezuinigen, inleveren en dingen uitstellen en toch hebben wij in
2011 veel kunnen verwezenlijken zoals de fietspaden naar Merksplas, de herinrichting van de dorpskern van Sint-Jozef, de 
vernieuwing van de Gansheideweg, de herstellingen aan de daken van het gemeentehuis en klooster met nog werken in uitvoering
zoals de Vaart en Achtel.

December is de maand van feesten en vieren : Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en niet alleen een maand van vieren maar ook een
maand van bezinning.
Vijf december was de nationale dag van de vrijwilligers. Zij zijn weer een heel jaar in de weer geweest om anderen te helpen en
daarom bedank ik ook alle mantelzorgers en vrijwilligers van Rijkevorsel voor hun onbaatzuchtige inzet.

De feestverlichting brandt in ons dorp, “Prettige Feestdagen” hangt boven de invalswegen.
Op 8 december hebben we naar goede traditie de kerstverlichting aangestoken in het Centrum, in Sint-Jozef en in Achtel. Ook de
kerststallen staan weer opgesteld en ze stralen weer de komst van het nieuwe jaar uit.
Ik bedank ook de gebuurtes, de horecazaken en alle inwoners die de kerstsfeer uitdragen. Ook de Asterweg is dit jaar weer van de
partij en er zullen weer honderden mensen de kerstschilderingen van Jef Geens komen bewonderen.

Op 31 december is het weer zingdag voor de kinderen en onze gemachtigde opzichters en politieagenten staan weer paraat om hen
veilig van straat tot straat te brengen.
Overal worden er nieuwjaarswensen uitgewisseld en op mijn beurt wens ik iedereen fijne kerst- en nieuwjaarsdagen, een prettige
overstap van oud naar nieuw en hopelijk brengt 2012 veel geluk en vreugde.

                                                                                                                 Tot volgend jaar
                                                                                                                 Uw Burgemeester,
                                                                                                                 Gust Van De Mierop
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gemeentebestuur van Rijkevorsel en Toerisme Provincie
Antwerpen.

De raad geeft goedkeuring aan het retributiereglement
inzake verkoop van compost en potgrond op het 
gemeentelijk containerpark.

Het subsidiereglement duurzaam bouwen en wonen
wordt in vernieuwde versie vastgesteld en goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gegeven aan de aankoop van 3 
percelen binnengrond tussen de gemeenteschool 
De Wegwijzer en de buitenschoolse kinderopvang.

De grond gelegen te Rijkevorsel in de verkaveling 
“De Meyer-Verstraelen” met de erop uitgevoerde infra-
structuurwerken, kadastraal gekend 2de afdeling, sectie
H nummers 594S2 en 594T2, met een gezamenlijke 
oppervlakte van 10a 84ca wordt kosteloos aanvaard door
de gemeente voor openbaar nut om opgenomen te
worden in de openbare wegenis en groenzones van de
gemeente.

Een aantal verenigingen waarbij de gemeente is aan -
gesloten, plannen een Algemene Vergadering of een 
Buitengewone Algemene Vergadering. De gemeenteraad
hecht goedkeuring aan de agenda’s van deze vergaderin-
gen en duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers aan
als volgt :
CIPAL volmachtdrager Paul Bevers

plaatsvervanger Willy Fransen
PIDPA volmachtdrager Roger Kemland

plaatsvervanger Dirk Schelles
IOK volmachtdrager Karl Geens

plaatsvervanger Dorien Cuylaerts
IOK Afvalbeheer volmachtdrager Dorien Cuylaerts

plaatsvervanger Karl Geens
IVCA cvba volmachtdrager Annemie Hofkens

plaatsvervanger Emmy Van Erwegen

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
volmachtdrager Lizette Keysers
plaatsvervanger Jos Boeckx

IKA volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Karl Geens

IVEKA volmachtdrager Jos Boeckx
plaatsvervanger Karl Geens

Op verzoek van de CD&V-fractie werd volgend punt 
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
- Aankoop SAS: Is er een bodemonderzoek geweest of

niet?
Het oriënterend bodemonderzoek wordt ter zitting 
overhandigd aan de fractieleiders.

30 januari 2012                         27 februari 2012
26 maart 2012                           30 april 2012
29 mei 2012                               25 juni 2012
29 augustus 2012                      24 september 2012
29 oktober 2012                        26 november 2012
10 december 2012

De zittingen vinden plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis, telkens te 20 uur. Een bevestiging van de
data kun je lezen op het elektronisch informatiebord in
het Dorp, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de
Molenstraat en onze website www.rijkevorsel.be onder
de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttdal dagen voor de raads zitting
bekendgemaakt.
Iedereen kan de openbare zitting van de gemeente -
raadsvergaderingen bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

VOLGENDE GEMEENTERAADSZITTING :
30 JANUARI 2012

GEPLANDE RAADSZITTINGEN IN 2012
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Reeds geruime tijd verleent de gemeente Rijkevorsel
premies aan inwoners die bepaalde investeringen doen
rond duurzaam bouwen en wonen. Hiermee wil de 
gemeente vernieuwende technieken aanmoedigen die
vaak nog niet goed gekend zijn bij het brede publiek.

Recent herbekeek de gemeente Rijkevorsel de premies.
De gemeente pleegde hiervoor overleg met experten
zoals onder meer de onafhankelijke organisatie voor
duurzame energie ODE Vlaanderen, Eandis, Kamp C en
diverse anderen. 

Hieronder lichten we het nieuwe subsidiereglement toe.
Dit gaat in vanaf 1 januari 2012. Het volledige subsidie-
reglement, aanvraagformulieren en de extra informatie
zijn beschikbaar bij de dienst ruimtelijke ordening, de
milieudienst en via de website.

Premie voor een hemelwaterinstallatie
De gemeente verleent een premie voor de aanleg van een
hemelwaterinstallatie bij een bestaande woning waar-
voor een bouwvergunning werd verkregen vóór 1 
februari 2005. Het premiebedrag is afhankelijk van het
aantal aangesloten aftappunten:
- 150 EUR voor een hemelwaterput met aansluiting

van minstens 1 wc of 1 wasmachine
- 200 EUR voor een hemelwaterput met aansluiting

van minstens 1 wc en 1 wasmachine
- 250 EUR voor een hemelwaterput met aansluiting

van minstens 1 wc, 1 wasmachine en 1 of meerdere
bijkomende aftappunten.

Premie bij een installatie op hernieuwbare energie
Eén van de meest ingrijpende wijzigingen aan het 
reglement is de afschaffing van de premie voor zonne-
panelen en dit vanaf maart 2012. De premie voor zonne -
panelen werd de afgelopen jaren alsmaar populairder en
de gemeente kreeg dan op piekmomenten tientallen 

aanvragen per week binnen. Dit bleef voor een kleine 
gemeente als Rijkevorsel niet meer betaalbaar. Boven-
dien zijn zonnepanelen ondertussen al erg bekend bij
het brede publiek en daalden de prijzen gedurende de 
afgelopen jaren aanzienlijk. De premie voor zonnepane-
len bedraagt 5% van de factuur met een maximum van
200 EUR. Een volledige premieaanvraag kan ingediend
worden tot en met 1 maart 2012. 
De premie voor warmtepompen, zonneboilers en pellet-
installaties blijft behouden. Deze bedraagt eveneens 5%
van de investering met een maximumbedrag van 200
EUR. De plaatsing moet gebeuren door een erkend aan-
nemer. Voor iedere type installatie kan slechts eenmaal
per adres een premie aangevraagd worden. 

Premie bij de verbeterings- en aanpassingspremie
Daar waar de renovatiepremie vooral gericht is naar de
middenklasse, richt de verbeterings- en aanpassings -
premie zich respectievelijk naar mensen die het minder
breed hebben en de ouderen (aanpassing van de woning
voor o.a. doorgang rolstoel, handgrepen aan sanitaire
voorzieningen, e.d.) in onze samenleving. De inkomens-
grens ligt een pak lager dan bij de renovatiepremie. 
De premie bedraagt 10% van de reeds ontvangen ver -
beterings- en aanpassingspremie van Wonen-
Vlaanderen.

Premie voor bio-ecologische bouwmaterialen
Al geruime tijd zijn bio-ecologische bouwmaterialen aan
hun opmars bezig. Het gaat om bouwmaterialen die 
bestaan uit (quasi) onuitputtelijke en/of nagroeibare 
basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk
chemische toevoegstoffen, zonder zware milieubelasting
en zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke 
gezondheid. Vaak gaat het overigens om kwalitatiever
materialen dan de alom gekende variant. 
Het gamma van bio-ecologische bouwmaterialen is zeer
breed. Voor deze premie komen alle bouwmaterialen in
aanmerking die op de databanklijst van VIBE vzw 
vermeld staan. Deze is te raadplegen via de website
www.vibe.be of na eenvoudig verzoek bij de milieudienst. 
De premie voor de aankoop van deze bio-ecologische
bouwmaterialen bedraagt 15% van de aankoopprijs met
een maximumpremie van 200 EUR per adres.

Zwaluwpremie
In Vlaanderen komen van de huiszwaluw nog zo’n 8 à
10.000 broedkoppels voor. In vergelijking met de jaren
70 is dit een terugval van maar liefst 70%. De soort werd
recent (2004) zelfs op de rode lijst geplaatst in de 
categorie ‘kwetsbaar’. Naast de huiszwaluw gaat ook de
boerenzwaluw en de gierzwaluw er sterk op achteruit.
De huiszwaluw is honkvast aan traditionele kolonies en
nog te vaak worden kolonies verwijderd bij renovatie- of

HERZIENING GEMEENTELIJKE PREMIES
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schilderwerken, zonder dat nadien speciale maatregelen
volgen om de vogels terug te laten keren (bijv. 
vervangende kunstnesten). Het plotse verlies van de 
nesten en de grote ‘nieuwvrees’ zorgen ervoor dat ze
slechts zelden terugkeren na renovaties. Aangezien de
soort in Vlaanderen geen natuurlijke nestplaatsen heeft
en enkel nesten bouwt tegen gebouwen en bruggen, is
ze voor haar voortbestaan afhankelijk van de mens. 
Vanuit dit perspectief wil de Gemeente Rijkevorsel men-
sen ondersteunen die een bijdrage willen leveren aan het
voortbestaan van de zwaluw.
De zwaluwpremie bestaat onder twee vormen van een
tegemoetkoming:
A. bij de aankoop van gesubsidieerde zwaluwnesten:

- kunstnest boerenzwaluw: 4 euro
- kunstnest huiszwaluw : 8 euro
- kunstnest huiszwaluw (met oefenkom): 7 euro 

B. bij het behouden van zwaluwnesten aan de eigen
woning:
- Afhankelijk van het aantal bewoonde huis-, en/of

boerenzwaluwnesten bedraagt de premie 25 tot 50
euro per jaar. De aanvragen kunnen worden 
ingediend tussen 1 mei en 15 juni en zullen ook
dan gecontroleerd worden.

- Voor bewoonde nesten van gierzwaluwen bedraagt
de premie 30 tot 50 euro per jaar. De aanvragen
kunnen worden ingediend tussen 1 mei en 15 juni
en worden gecontroleerd tijdens een avondtelling
tussen 1 juni en 1 juli.

Premie bij de aanleg van een tegeltuin
Bij een tegeltuin worden enkele tegels uit het voetpad
verwijderd en klemheesters, bloemen of bodem -
bedekkers aangeplant. Het fleurt meteen de buurt op en
er is meer groen in de straat. Bovendien kan een aan-
eenschakeling van tegeltuinen een belangrijke corridor
tussen groenzones betekenen voor zeldzame insecten
die moeilijk lange afstanden kunnen overbruggen.

De Gemeente Rijkevorsel wil via een gemeentelijke 
premie van 50 EUR inwoners ondersteunen die een te-
geltuin aanleggen. Zij moeten hiervoor wel vooraf een
aanvraag tot aanleg van een tegeltuin indienen. De 
premie kan enkel bekomen worden wanneer de planten
inheems zijn en ook zo aangeduid staan in het boek
‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en beheer’
van Velt vzw. Dit boek kun je aan voordelig tarief aan -
kopen in het gemeentehuis, maar ligt er ook ter inzage. 

Premie bij aankoop van het boek ‘Stappen naar een 
ecologische tuin: aanleg en beheer” (Velt vzw)
Het boek ‘Stappen naar een ecologische tuin: aanleg en
beheer’ van Velt vzw neemt niet de tuin-en landbouw-
cultuur als uitgangspunt, maar de natuurlijke 

processen. Dat wil niet zeggen dat een ecologische tuin
een wildernis is. Zelfs wie nog nooit in de tuin heeft 
gewerkt, kan met dit boek aan de slag. Ook werd er nog
een uitgebreide plantenlijst opgenomen waarmee je zelf
kunt nagaan of een plant al dan niet inheems is. Via
inheemse planten kun je het ecologisch evenwicht in je
tuin bevorderen. 
De gemeente Rijkevorsel wil ecologisch tuinieren 
stimuleren in haar gemeente. Daarom voorziet de 
gemeente een tegemoetkoming bij aankoop van het
boek. Wanneer je het boek in het gemeentehuis 
aankoopt, betaal je er nog 15 EUR voor in plaats van
38,50 EUR in de boekhandel.

Premie groendaken en imkers
Naast de premies binnen het subsidiereglement voor
duurzaam bouwen en wonen, zijn er nog premies te 
verkrijgen die kaderen binnen duurzaamheid. Zo kun je
een premie verkrijgen voor groendaken (31 EUR/m²) en
ondersteunt de gemeente ook imkers (20 EUR jaarlijks
per door bijenkolonies bezette kast).
Voor meer informatie en voor het reglement met de 
premievoorwaarden kun je terecht bij de milieudienst
van de gemeente via 03/340 00 00 of via e-mail:
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be. 

Om de Valorfrit-actie af te sluiten, kon je op zaterdag 29
oktober 2011 de medewerkers van IOK Afvalbeheer 
terugvinden op het containerpark. De bezoekers die op
deze dag frituurolie en -vet naar het containerpark
brachten, konden meedoen aan een leuke wedstrijd. Tij-
dens deze dag hebben 50 bezoekers op het containerpark
van Rijkevorsel meegespeeld met de wedstrijd van Valor -
frit. De uiteindelijke winnaar, Nele Michielsen, mag 10
van haar vrienden trakteren op een lekkere friet in haar
favoriete frituur. Van harte proficiat !

In de week van 19 december werd de ophaalkalender
2012 bedeeld. Indien je geen kalender ontvangen hebt,
kan een exemplaar afgehaald worden aan de receptie van
het gemeentehuis of kun je contact opnemen met IOK
Afvalbeheer (014/56.27.75) dan wordt een kalender toe-
gestuurd. Je kunt met IOK Afvalbeheer ook contact 

VALORFRIT-ACTIE CONTAINERPARK

OPHAALKALENDER 2012
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opnemen indien je een groter exemplaar van de ophaal-
kalender wenst te bekomen.
De ophaalkalender is tevens ook digitaal beschikbaar
vanaf 20 december op de website van IOK Afvalbeheer
(www.iok.be).

Let op ! Vanaf januari 2012 zal de blauwe zak (PMD-
afval) niet langer op vrijdag maar wel op DONDERDAG
worden afgehaald. Dit maakt dat bijna alle afvalfracties
op donderdag worden ingezameld (uitgezonderd : 
textiel, SH, GV). De ophaaldata zijn terug te vinden op
de ophaalkalender 2012. Tip : op de achterkant van de
kalender staat nog meer info betreffende de
inzamelingen. 

De Kringwinkel WEB wil haar steentje bijdragen aan het
behoud van het milieu door herbruikbare materialen in
te zamelen en opnieuw een tweede leven te geven. Tege-
lijkertijd worden zo jobs gecreëerd voor mensen die niet
alle kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

Hiertoe zamelen De Kringwinkels WEB huisraad, 
meubelen, speelgoed, enz. maar ook textiel in. Het gaat
hier om herbruikbaar of terug verkoopbaar tweede -
hands textiel. Textiel dat met andere woorden versleten,
beschadigd of erg bevuild is, komt niet in aanmerking.
Dit textiel kan niet meer gebruikt worden om iemand
blij mee te maken, ook kunnen er geen lompen of 
vodden van gemaakt worden. Dit textiel behoort dan ook
via de restafvalzak gesorteerd te worden.

Herbruikbaar textiel kun je aanleveren via de volgende
kanalen : viermaal per jaar ontvang je als inwoner van
Rijkevorsel een zak van De Kringwinkel in je brieven-
bus. Herbruikbaar textiel kun je dan in de zak stoppen,
waarna De Kringwinkel deze zakken bij je thuis ophaalt.
Daarnaast kun je textiel nog kwijt in de hergebruik -
containers in het containerpark, je kunt het naar De
Kringwinkel zelf brengen of je laat het ophalen. Contac-
teer ons daarvoor via het centraal telefoonnummer
014/44.20.40.
Ophaaldata in Rijkevorsel in 2012 zijn : 30/03, 29/06,
12/10 en 14/12.

Op 11 en 12 januari 2012 worden de kerstbomen op -
gehaald door de technische dienst. De ophaling start op
11 januari vanaf 8.00 uur ’s morgens. Om in aan -
merking te komen voor deze gratis ophaling moet jouw
kerstboom vóór deze datum en uur gebracht worden
naar één van de volgende ophaalpunten :

kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
kruispunt Gammel - Achtel
aan de kapel van Achtel
kruispunt Bremstraat - Koekhoven
kruispunt Markweg - Achterstede

hoek Stevennekens - Oude Goorstraat
inrit Gemeentebos (aan kapel)
aan bushokje Meir
aan de chalet St.-Jozef
aan kerk St.-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
aan elektriciteitscabine steenfabriek Sas
Donk (tegen Stevennekens)
aan speelweide in de Vaerenvelden
Drijhoek wegwijzer St.-Jozef

op de hoek Oude Baan - St.-Lenaartsesteenweg
aan kerkhof Rijkevorsel Centrum
Molenakkers tegenover nr. 61
aan St.-Luciakapel
aan glascontainer Hoogstraatsesteenweg

op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat 
aan de Wissel
aan de speeltuigen Oud Lo
aan brandweerkazerne Looiweg
aan Prinsenhof - Prinsenpad
juist over Brug 8
op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
aan kerststal Dorp
op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (grasveld)

ER WORDEN ALLEEN ECHTE NAALDBOMEN 
(GEEN PLASTICBOMEN) OPGEHAALD ZONDER
MAND OF POT EN ZONDER VERSIERING !!

OPHALING PMD - WIJZIGING

TEXTIELINZAMELING 
DE KRINGWINKEL WEB

OPHALING KERSTBOMEN
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R U I M T . O R D E N I N G - W E R K E N

Vanaf 1 januari 2012 wordt de energieprestatieregel -
geving verstrengd. Bij nieuwe woningen waarvoor de
stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd
vanaf 1 januari 2012 geldt E70 als maximale E-peil en
wordt het maximale K-peil verlaagd naar K40. 
Daarnaast wordt ook de isolatiegraad voor buitenmuren,
daken, vloeren en vensters verstrengd voor alle types
werkzaamheden (nieuwbouw, uitbreidingen en ver -
bouwingen).

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 in buitenmuren, daken en vloeren.
Praktisch bekeken zal er in buitenmuren zeker ± 11 cm
minerale wol, ± 9 cm XPS-isolatie of ± 8 cm PUR-
schuim nodig zijn. In hellende daken is minstens 16 cm
minerale wol vereist. Vloeren worden minstens 
geïsoleerd met ± 6 cm EPS-isolatie of ± 5 cm XPS of 
gespoten PUR. Mogelijk 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
een extra investering vergen. Met de huidige en te 
verwachten energieprijzen wordt die meerinvestering
wel binnen een beperkte termijn terugverdiend. Dit door
de lagere energiefacturen die voortvloeien uit deze in-
grepen. Na het doorlopen van de terugverdientijd 
resulteren deze investeringen voor zuivere winst. Je 
architect zal je bijstaan en begeleiden om aan de nieuwe
eisen te voldoen. Een EPC-verslaggever zal voor de start
van de werken een berekening 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.

In 2011 werden er talrijke werken opgestart en geheel
of gedeeltelijk voltooid. Denk maar aan het fietspad van
de Merksplassesteenweg, de dorpskernvernieuwing in
Sint-Jozef, de wegeniswerken te Achtel en de Vaart, de
Gansheideweg,...

Ook voor 2012 staan er meerdere grote en kleine werken
op het programma. Zo zijn er allereerst de riolerings-
werken in een gedeelte van de Hoge Heideweg en een
deel Beersebaan, gevolgd door de aanleg van een fietspad
in de Hoge Heideweg (deel) en wegenwerken aan het
kruispunt van Beersebaan en Hoge Heideweg. De aan-
nemer zou in het voorjaar (maart - april) de werken aan-
vatten, maar Eandis zou reeds op 9 januari de
voorbereidende werken beginnen uit te voeren.

Ook de werken aan de stoepen Dellenweg zullen in het
voorjaar aangevat worden. Voorafgaand zal ook hier
Eandis werken uitvoeren en wel vanaf 16 januari.

Daarnaast zullen in het voorjaar ook nog volgende 
werken worden opgestart : de heraanleg van de Emiel
Van Roeystraat en een gedeelte van de Prinsenpad en
Borgerhoutstraat, riolerings- en wegeniswerken in het
zijstraatje van de Merksplassesteenweg (ter hoogte van
nrs. 68 tot 76) en in een deel van de Torendries.

We willen er wel de nadruk op leggen dat bovenvermelde
data geen rekening houden met niet te voorziene
factoren zoals het weer.  

Daarnaast zullen, net als elk jaar, ook nog de nodige 
onderhoudswerken aan de wegen worden uitgevoerd.
Hierover zullen we u later nog inlichten.

GEPLANDE WERKEN VOOR 2012STRENGERE ENERGIEPRESTATIE-
REGELGEVING VANAF 2012
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B I B L I O T H E E K

Op donderdag 26 januari 2012 is
het Gedichtendag. 
Die dag klinken kranten, radio,
televisie en het internet een stuk

poëtischer. Het is namelijk het poëziefeest van Neder-
land en Vlaanderen, de dag waarop de poëzie in het 
zonnetje wordt gezet. Ook in de Bib van Rijkevorsel 
zullen gedichten in de kijker staan! Dit jaar is het thema
“Stroom”. Want stroom is er overal: in water, in elek -
triciteit, of zelfs in woorden(stromen)… 
Naar aanleiding van deze dag wordt er in de bib aandacht
geschonken aan poëzieboeken op onze thematafel. Voor
elke gedichtenliefhebber -of je nu groot of klein bent-
zal er wat wils zijn! Om je nu alvast een voorsmaakje te
geven, voegen we hier een gedicht van Remco Campert
toe dat helemaal past binnen het thema Stroom: 

Credo
ik geloof in een rivier  
die stroomt van zee naar de bergen 
ik vraag van poëzie niet meer  
dan die rivier in kaart te brengen
ik wil geen water uit de rotsen slaan 
maar ik wil water naar de rotsen dragen 
droge zwarte rots 
wordt blauwe waterrots 
maar de kranten willen het anders 
willen droog en zwart van koppen staan 
werpen dammen op en dwingen 
rechtsomkeert 
                                                            © Remco Campert  

De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdagavond 
6 januari 2011 (wegens de nieuwjaarsreceptie van het
gemeentepersoneel).  

Bij het begin van het nieuwe jaar willen we graag de
website van de bibliotheek nog eens in de kijker zetten:
http://rijkevorsel.bibliotheek.be. 
Je kunt er bekijken welke boeken in de bibliotheek aan-
wezig of uitgeleend zijn, je eigen geleende materialen
verlengen, andere materialen reserveren en nog veel
meer! Neem dus zeker eens een kijkje op onze website! 

…‘Brandlucht’ van Erik Vlaminck
en onze leesclub zal dit boek 
bespreken op maandag 30 januari
om 20u in de parketzaal boven de
bibliotheek.  

JEUGD
Kijk- en Prentenboeken
- Bij mij thuis [P1]
- Op de boerderij [P1]
- De nieuwe dino’s [P4]
- Ik zie, ik zie… : 

Een boek vol dieren [P4]
- Ik heb een geheim [P5]
- Het avontuur van de speelman [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Een echt zwijn is stoer (HEED niveau 2)
- Mijn eerste groeiboek : ik lees het zelf! : Fred en de

wolk (NIEL niveau 1-5)

GEDICHTENDAG 2012

SLUITINGSDAG JANUARI

WEBSITE VAN DE BIB

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN JANUARI 2012
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B I B L I O T H E E K

A-boeken (7-9 jaar)
- Het geheim van de zoenende gasten 

(VRIENS, Jacques)
- Iggy & ik (VALENTINE, Jenny)
- Papa, hoor je me? (BOS, Tamara)

B-boeken (9-12 jaar)
- Destiny en de wilde paarden (GREGG, Stacy)
- Eindsignaal (GEMERT, Gerard Van)
- Lola & Papa Pol en hun reizen-van-één-dag 

(VERSTRAETE, An)
- New York in rep en roer (STILTON, Thea)
- Rotjong & snotjong (DIDELEZ, Guy)
- Sam Smith: de jacht op dokter Liu (BOETS, Jonas)
- Vrije val (KRUIJSSEN, Agave)

C-boeken (12-16 jaar)
- Achtergelaten (KOSTER, Susanne)
- Bajaar (HEESEN, Martha)
- Girls 13+ Gebroken hart (BLOBEL, Brigitte)
- Fallen: Passie (KATE, Lauren)
- De warlock (SCOTT, Michael)

Voorleesverhalen
- Aap & Mol in de bergen (SPEE, Gitte)
- Het struispaard (KOLK, Anton Van der)
- Het vrolijke herfstvoorleesboek (BUSSER, Marianne)

Jeugd non-fictie
- Auto’s [657.7]
- Aan boord van de Titanic [658.36]
- Alles uit de kast: handen uit de mouwen op thuisblijf-

dagen [624.9]
- Hoe teken ik auto’s [743]
- Hoe teken ik dieren [743]
- Kapitein Winokio presenteert: Koekebakkevlaaien

[788.2]
- Omgaan met…: Groepsdwang [419.3]
- De oproep der kabouters [829.73]
- Op reis met het vliegtuig [659.3]
- Stap voor stap schminken [792.75]            

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Solo (ASPE, Pieter)
- Opgesloten (BAUER, Belinda)
- Na de barbarij (BOYLE, T.C.)
- DNA (COOK, Robin)
- Het evangelie van Lucifer (EGELAND, Tom)
- De trap naar Dionysos (FULVIO, Luca Di)
- De poorten van het paradijs (KHALIFA, Khaled)
- Matterhorn: roman over de oorlog in Vietnam 

(MARLANTES, Karl)

- Zwarte bloem (MOSBY, Steve)
- De duivelkolonie (ROLLINS, James)
- De intrede van Christus in Brussel 

(VERHULST, Dimitri)
- De zwarte diamant (WALKER, Martin)
- De erfenis van de zussen (WEBB, Katherine)

Volwassenen non-fictie
- 17 en zwanger: van tiener naar volwassene in 

9 maanden? [615.7]
- 500 baby- & peutergerechten: handige en heerlijke

recepten voor kinderen van 0 tot 4 jaar [628.44]
- Belgisch Budget Bouwboek: 100 creatieve woningen

voor een officieel geschat bouwbudget van 50.000 tot
220.000 euro : informatie, plattegronden, foto's, 
budget, renovatie, nieuwbouw  [695]

- De grote oorlog, toen en nu: W.O. I in monumenten
en begraafplaatsen [927.5]

- Drang nach Westen: de fundamenten van de Duitse
Flamenpolitik 1870-1914 [Frankrijk 934.91] 

- Granny squares haken: maak het met oma’s vier -
kantjes [625.7]

- Ik zie het anders: omgaan met spiegelen en 
richtingsmoeilijkheden bij kinderen [464]

- Kinderen van Kuifje [829.5]
- Met Napoleon naar Moskou: de ongelooflijke over -

levingstocht van Joseph Abbeel [Frankrijk 934.4]
- Overleven op je eigen km²: stap voor stap naar een

duurzame levensstijl [630.3]
- SOS Piet 5 (Huysentruyt, Piet) [629.2]
- Volwassen ADHD: een praktisch programma in vijf

stappen [606.1]

Het bibliotheekteam wenst je alvast
fijne feestdagen, een vreugdevol kerstfeest

en een fantastisch nieuw jaar met een goede
gezondheid en heel veel leesplezier!
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O N D E R W I J S - V V V

Hebben jullie al eens gehoord van Halifax ? Wij wel ....

Tijdens WO II, in de nacht van 22 op 23 oktober 1943,
bombardeerde de Royal Air Force de industriestad Kassel
in Duitsland. Meer dan 500 zware bommenwerpers 
werden in de lucht gestuurd. 43 aanvallers werden die
nacht door de Duitsers neergehaald. Twee hiervan vielen
in België (1 in Retie en 1 in Rijkevorsel).
Dit werd vorig jaar herdacht bij een monument aan de
Bolkse Dijk. De leerlingen van het 4e leerjaar van de
Wegwijzer en de St.-Luciaschool werden hiervan peter.
Op 16 november 2011 werden wij allemaal terug uit -
genodigd op het gemeentehuis. Tijdens een plechtige 
receptie werd het peterschap overgedragen van de leer-
lingen van het vijfde leerjaar aan de leerlingen van het
vierde leerjaar. 
Bij het binnenkomen kregen alle leerlingen een drankje.
De burgemeester nam het woord en vertelde waarom wij
uitgenodigd waren. Daarna vertelde één van de aan -
wezigen (Jan) aan de leerlingen van het vierde wat er in
1943 gebeurd was en van wat zij dus peter werden. Zij
brachten ook een bezoek aan het Heemkundig Museum
beneden in de kelder. 
Op de tafel stonden allerlei lekkere dingen: mandarijnen,
nootjes, chipjes, ... De leerlingen van het vierde moesten
ook een plechtig document handtekenen. 
Het was heel leuk. 

Wout Breugelmans - 5B - De Wegwijzer
                                                                                          

                                                                                          

Zin in een fikse wandeling tijdens de eindejaars -
periode? Voel je het al kriebelen? Kom dan kribbelen!
Dit jaar zal de VVV vanaf half december tot Driekoningen
een parcours bewegwijzeren langs de Rijkevorselse
kerst stallen. Je hebt de keuze uit verschillende tochten.
De trajecten kunnen eventueel met de fiets worden
afgelegd.
Je kunt vertrekken aan de kerststal in het Dorp. In deze
kerststal zal een flyer met plan van de wandelingen
beschikbaar zijn. Deze flyer kan ook afgehaald worden
aan de VVV-infobalie.
Op 26 en 30 december organiseert VVV-Toerisme
Rijkevorsel een geleide dorpswandeling. Vertrek telkens
om 18.00 uur aan de molen. 

OVERDRACHT PETERSCHAP 
MONUMENT HALIFAX

KRIBBELEN
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NIEUWJAARSDRINK

VVV-Toerisme Rijkevorsel
nodigt de Rijkevorselse bevolking uit

ZATERDAG 7 JANUARI 2012
VANAF 17u

MOLENTERREIN - LOOIWEG

GRATIS APPELBOL
OF WORSTENBROOD

(vooraf inschrijven VVV-balie gemeentehuis)

Info : 03/340.00.12 (00) 
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

Gelukkig

Nieuwjaar!



S P O R T

Op vrijdag 17 februari 2012 vindt het Sportgala 
Rijkevorsel 2011 plaats in de ‘Kuiperij’ (polyvalente zaal)
van het GC te Sint-Jozef. Het sportgala wordt ingericht
door de Sportraad Rijkevorsel i.s.m. het gemeentebe-
stuur.

Hou deze datum alvast vrij en ken je nog kampioenen of
sporters die een uitzonderlijke sportieve prestatie 
leverden in 2011, laat dit nog weten aan de sportdienst
tot 9 januari 2012.

In de volgende editie zal er meer informatie gegeven
worden over het verloop van deze sportieve avond!

Criterium "De Noordloper" is een organisatie van de
Sportregio Noorderkempen ILV i.s.m. de gemeenten
Arendonk / Baarle-Hertog / Beerse / Hoogstraten / Lille
/ Malle / Merksplas / Oud-Turnhout / Ravels /Rijkevorsel
/ Turnhout / Vosselaar / Vorselaar / Zundert, lokale ver-
enigingen en LeVHeL.

Criteriumreglement “De Noordloper” 
- Criterium "De Noordloper" is een open criterium

voor recreanten, gevorderde lopers en aangesloten
VAL-leden.

- Enkel de vermelde jogging komt in aanmerking voor

dit criterium. De eigenheid van elke loop moet 
gevrijwaard blijven en het criterium overkoepelt
enkel de verschillende, plaatselijke joggings.

- De lopers, die aan het criterium wensen deel te
nemen, kopen eenmalig een criteriumkaart aan €2,
jongeren -16 jaar betalen 1€. Hiervoor krijgen ze een
persoonlijke kaart die ze elke jogging, waaraan ze
deelnemen, laten afknippen. De criteriumkaart wordt
afgeknipt na de plaatselijke inschrijving.

- Bij verlies van de criteriumkaart moet een nieuwe
kaart aangekocht worden.

- Heeft een volwassen loper deelgenomen aan mini-
mum 8 joggings, ontvangt hij/zij een loopshirt/loop-
broek. Jongeren -16 jaar ontvangen een loopshirt/
loopbroek wanneer ze deelnemen aan minimum 
5 lopen.

- Na de laatste loop vindt de prijsuitreiking plaats van
de tombola. Deze tombola wordt gehouden onder
alle aankopers van een criteriumkaart.

- De Sportregio Noorderkempen ILV heeft geen eind-
verantwoordelijkheid.

Vanaf dit jaar staat er ook een speciale vermelding op de
folder welke lopen toegankelijk zijn voor mensen met
een handicap, behalve zij die gebruik dienen te maken
van een handbike. Voor deze mensen zijn er slechts een
aantal lopen geschikt, waaronder wel de marathon der
Noorderkempen en ½ marathon van Rijkevorsel.

Een overzicht van de lopen vind je op www.rijkevorsel.be
onder de rubriek sport.

2012 is een Olympisch
jaar en vindt er opnieuw
een Jeugdolympiade
plaats. De Jeugdolym -
piade is een initiatief
van de minister van
Sport, begeleid door een
stuurgroep en gecoör -
dineerd door Bloso. 

Met de Jeugdolympiade wil men zoveel mogelijk jongens
en meisjes van 10 tot 14 jaar de kans geven om, door het
afleggen van eenvoudige sportproeven, een medaille te
behalen in 10 verschillende sporttakken: atletiek, bad-
minton, basketbal, gymnastiek, handbal, tennis, voetbal,
volleybal, wielrennen en zwemmen. 

SPORTGALA RIJKEVORSEL

LOOPCRITERIUM ’DE NOORDLOPER’ :
HEEL HET JAAR LOPEN 
IN EIGEN STREEK!

JEUGDOLYMPIADE
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S P O R T - C U L T U U R

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel zal, in samen -
werking met de sportraad en een aantal lokale 
verenigingen, de bronzen fase van de Jeugdolympiade
organiseren. Deze Olympische dag zal plaatsvinden op
21 februari 2012. Meer info hieromtrent volgt in het 
infoblad van februari en de folder voor de jeugd -
activiteiten tijdens de krokusvakantie.

Meer info en een overzicht van de testbatterijen vind je
op www.jeugdolympiade.be! 

Heb je een passie voor kunst en
cultuur? Beschik je over crea-
tief talent en de drang om je
kunstzinnig te uiten? Wil je
met je kunst het publiek raken?
Dan is de WAK iets voor jou!
Dit jaar staat WAK in het teken
van “Homemade: tussen kunst
en confituur”

Handgemaakt, doe-het-zelf, homemade, DIY (do it your-
self), zelf dingen maken, ... Of het nu om kledij, juwelen,
voedsel of kunst gaat ... het is ‘in’.
In tijden van hyperingenieuze, innovatieve, snelle en
vaak dure producten grijpen we graag terug naar een-
voud, authenticiteit en originaliteit. Huisgemaakte 
producten en creaties, in al hun facetten, staan hierbij
centraal: uniek, eigenhandig, traag, intensief, klein -
schalig. Gezelligheid, samenhorigheid en ontspanning
spelen hierbij een belangrijke rol. 
Ook het teruggrijpen naar ‘thuis’, naar roots en het
verleden, passen bij dit thema. Volksdansen, foto’s uit de
oude doos, liedjes uit lang vervlogen tijden ... Terug -
grijpen naar je eigen cultuur of die nu een oer-Vlaams
of eerder een exotisch tintje heeft. Wij zijn op zoek naar 
iedereen die graag dingen maakt, creëert of exploreert.
We willen graag zien wat mensen thuis, in de tuin, het
atelier of in hun repetitieruimte maken. We zijn 
benieuwd naar wat ‘thuis’ betekent, waar je aan denkt
bij het woord ‘thuis’, ‘home’, ‘huis’? 
Alle (sub)disciplines zijn welkom: bloggen, juweel -
ontwerp, samenzang, fotografie, papierbewerking, folk,
kledingontwerp, dans, rock, collage, muziek, comics,
film, tekeningen, pop, accessoires, installaties, jazz,

schilderijen, cursiefjes, design, rap, cabaret, ... We hopen
op zéér persoonlijke inbrengen en een verscheidenheid
aan kunstenaars die meedoen.
Alles en iedereen met een passie voor kunst heeft zijn
plaats in de WAK. De ’Week van de Amateurkunsten’
loopt van 27 april 2012 tot en met 6 mei 2012. 
Inschrijven kan zowel op www.wak.be of op de cultuur-
dienst. Inschrijvingen via de cultuurdienst moeten 
binnen zijn ten laatste op 1 februari 2012.

Meer informatie over WAK2012 “Homemade” vind je
ook op www.wak.be of www.amateurkunsten.be.

De tentoonstelling BeeldKlank van Karel Van den Lan-
genbergh loopt nog tot 15 januari in het Aster Berkhof-
museum. De tentoonstelling heeft al vele bezoekers over
de vloer gehad. Ben je er nog niet geraakt? Aarzel dan
niet om zeker eens een bezoekje te brengen! 
De tentoonstelling BeeldKlank is in januari nog open op:
- woensdag 4 januari 2012 van 13u tot 17u;
- maandag 9 januari 2012 van 17.30u tot 19.30u;
- woensdag 11 januari 2012 van 13u tot 17u;
- zondag 15 januari 2012 van 13u tot 16.30u;
- op afspraak: 03 340 00 37.
Voor meer informatie omtrent de tentoonstelling Beeld-
Klank kun je terecht op de cultuurdienst, Molenstraat
5, 2310 Rijkevorsel, 03 340 00 37 of cultuurdienst@rij-
kevorsel.be.

WAK 2012 : ’HOMEMADE’
WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

TENTOONSTELLING ’BEELDKLANK’ 
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INFO

STIJN VAN GESTEL - KENNETH KERCKHOFS
Sport- en Cultuurdienst Molenstraat 5 (klooster) 
03 340 00 36 of 03 340 00 37
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SPEELPLEINWERKING KIEKEBOE
Hoewel de winter nog echt moet beginnen, kijkt de jeugddienst
en de Kinderclub al ver vooruit.
In de zomer zal Speelpleinwerking Kiekeboe zijn deuren weer
openen voor alle kinderen die zich eens flink willen uitleven. En
hiervoor zijn we op zoek naar monitoren.
Ben jij 17 jaar en werk je graag met kinderen? Of ben je 16 jaar
en heb je reeds een cursus animator gevolgd? Vul dan snel het
enige, echte inschrijvingsformulier in en bezorg het voor 26 fe-
bruari 2012 terug aan de Kinderclub (Hilde Dictus). Let wel op
dat je het inschrijvingsformulier volledig invult. De weken waarop
je kunt werken kun je best allemaal opgeven. Dit vergroot de kans
op een mooie periode als monitor.
Aan hen die zeker willen meedoen kunnen we alvast meegeven dat
je volgende data dient vrij te houden. Op zaterdag 3 maart van
9.00 tot 15.00 uur is er de startdag voor alle nieuwe monitoren.
Deze startdag ben je verplicht om te volgen! En op vrijdag 9
maart om 19.00 uur verwachten we alle monitoren voor de start-
vergadering Kiekeboe 2012! Dan maken we de werkrooster voor
de zomer bekend en starten we met de planning van de 
activiteiten. Als je nog vragen zou hebben over de speelplein -
werking aarzel dan niet om contact op te nemen met Hilde van de
Kinderclub. (03/340.00.56 of hilde.dictus@rijkevorsel.be)

ONDERSTEUNING VORMING
Wist je dat je via het jeugdbeleidsplan als jongere van Rijkevorsel ook ondersteuning kan krijgen? Volg je een cursus
(hoofd)animator in de periode september 2011 - augustus 2012, kun je op eenvoudig vertoon van een deelnameattest
25 euro terug krijgen. Vraag aan de inrichters van de cursus een dergelijk attest en breng het binnen op de jeugddienst.
In het laatste trimester van 2012 worden dan deze gelden uitbetaald.

KERSTVAKANTIE
Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub 
zijn deuren van maandag 26 december tot 
en met vrijdag 30 december.

Vanaf maandag 2 januari staat de Kinderclub terug paraat om de kinderen op te vangen met leuke activiteiten.
Het kinderclubteam heeft weer haar best gedaan om supertoffe activiteiten in elkaar te steken. Zo willen we de kinderen
fijne vakantiedagen bezorgen!!!
Hieronder kun je in ‘t kort ons programma lezen. Folders met meer informatie zijn bedeeld via de Rijkevorselse scholen.

Maandag 2/1/2012 :nieuwjaarsfeestje Donderdag 5/1/2012 : Kiddies : zandmannetje - coolkids : schaatsen
Dinsdag 3/1/2012 :spelen met sneeuw en ijs Op donderdag 5 januari om 14.00 uur brengt theater Propop op een 
Woensdag 4/1/2012 : winterknutselen heel groot bed de voorstelling ‘de zandman’. De coolkids vertrekken

om 13.00 uur voor een namiddagje schaatsplezier.
Vrijdag 6/1/2012 :Driekoningen
Op vrijdag 6 januari zal de kinderclub uitzonderlijk om 17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaarsreceptie voor het 
gemeentepersoneel.

Sluitingsdagen Kinderclub in 2012
Maandag 9 april :  Paasmaandag Dinsdag 1 mei : Feest van de arbeid
Donderdag 17 mei: O.H. Hemelvaart Vrijdag 18 mei : brugdag 
Maandag 28 mei : Pinkstermaandag Maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli : collectieve sluitingsweek
Woensdag 15 augustus : O.L.V. Hemelvaart Vrijdag 21 september : pedagogische studiedag, enkel ochtendopvang
Donderdag 1 november : Allerheiligen Vrijdag 2 november : Allerzielen
Maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari 2013 : collectieve sluitingsweek



P O L I T I E

De rotonde in Rijkevorsel centrum is reeds verschillende
jaren in gebruik en het lijkt nuttig om de verkeersregels
nog eens op te frissen.
Op een rotonde is er éénrichtingsverkeer rond een 
middeneiland.
Bij het oprijden van de rotonde dient men voorrang te
verlenen aan ALLE verkeer dat op de rotonde rijdt. 
Fietsers, bromfietsers of auto’s die reeds op de rotonde
rijden hebben voorrang. Men mag bij het oprijden van
de rotonde de richtingsaanwijzer gebruiken (moet niet).

Bij het verlaten van de rotonde moet men de (rechter)
richtingsaanwijzer wel gebruiken. Wel opletten dat men
bij het verlaten van de rotonde de andere weggebruikers
niet in gevaar brengt.
De meeste ongevallen op een rotonde gebeuren door
onvoorzichtige autobestuurders die bij het verlaten van
de rotonde nog snel even een fietser voorbijsteken en
hem vervolgens de pas afsnijden.

Info voor de autobestuurder
Steek geen fietsers of bromfietsers voorbij op de rotonde.
Blijf erachter. Dit geldt trouwens in het gehele dorps-
centrum. Verlaat de rotonde met rechterrichtings -
aanwijzer en controleer of dat veilig kan gebeuren. Een
fietser of bromfietser die de rotonde blijft volgen heeft
uiteraard voorrang op alle afslaande verkeer. Kijk in de
rechterspiegel en over de rechterschouder.
Probeer te rijden met dezelfde matige snelheid als de
fietsers.

Info voor de fietsers
Verleen voorrang aan de autobestuurders bij het 
oprijden van de rotonde.
Laat je zien op de rotonde (verlichting, reflecterende 
kledij ...) Geef een teken met de linkerhand als je de 
rotonde blijft volgen aan elke afslag. Dit is geen 
wettelijke verplichting maar wel de voornaamste preven-
tieve handeling. De autobestuurder achter je weet wat
je gaat doen en zal je niet snel nog even voorbijsteken.
Laat je niet in het hoekje drummen. Veiligheid primeert. 
Kijk uit. 

Meermaals stelt de politie vast dat er toch nog spook -
rijders vanuit de Bavelstraat de rotonde oprijden. De 
Bavelstraat is een éénrichtingsstraat en elke autobe-
stuurder komende vanuit Wortel is verplicht ofwel via
Bremstraat ofwel via Kasteelweg te rijden. Bij het 
verlaten van parking Noord moet je eveneens een blokje
omrijden. Dit éénrichtingsverkeer is ingesteld om de 
veiligheid op de rotonde te verbeteren. De vereiste
signalisatie is aangebracht om je wegWIJS te maken. 
Vermijd een nutteloze boete.

De lokale politiezones beschrijven hun prioriteiten en
aandachtspunten in een Zonaal Veiligheidsplan dat elke
vier jaar opnieuw wordt opgesteld. Omdat het Veilig-
heidsplan 2009-2012 bijna op z’n einde loopt, gaan de
politiezones nu alvast de prioriteiten voor de editie 2013-
2016 bepalen.

Lokale politie Noorderkempen wil daarbij de mening van
de lokale bevolking maximaal laten doorklinken en 
organiseert om die reden, net als een aantal andere
politiezones in België, een enquête onder de bevolking
van de gemeenten Hoogstraten, Rijkevorsel en Merks-
plas. Deze enquête, de Lokale Veiligheidsbevraging, stelt
vragen over buurtproblemen, het onveiligheidsgevoel,
slachtofferschap en aangiftegedrag en over de werking
van de politie. De resultaten van deze enquête zullen dan
ook de prioriteiten en aandachtspunten van de werking
van de politiezone voor de komende vier jaren mee
bepalen.
In onze gemeente werd een steekproef uit het 
bevolkingsregister getrokken. In totaal werden 1.400 
inwoners die ouder zijn dan 15 jaar uitgenodigd om deel
te nemen aan de enquête. De kans dat jij daar bij bent is
dan ook redelijk groot. De politie wil je dan ook vragen
om deze enquête zo goed mogelijk in te vullen en aan
ons terug te bezorgen met de retourenveloppe. Dat kan
natuurlijk ook via internet met behulp van de unieke
toegangscode.
Laat in ieder geval jouw stem horen, zodat wij het 
politiebeleid zo goed mogelijk op de noden van de bevol-
king kunnen afstemmen.

Met vragen of voor meer informatie kun je steeds terecht
bij Jelle Willebrords van de lokale politie op het nummer
03/340.88.07.

NOGMAALS DE ROTONDE

BAVELSTRAAT

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING
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P O L I T I E - B R A N D W E E R

Sinds een aantal weken is op het grondgebied van gans
Rijkevorsel de maximaal toegelaten snelheid niet hoger
dan 70 km/u. Dit is het gevolg van de invoering van een
zone 70 km/u op alle wegen waar geen snelheids -
beperking geldt die lager is dan 70 km/u (bebouwde
kom, zone 50 en zone 30). Concreet komt het er dan ook
op neer dat vanaf begin november 2011 Rijkevorsel is
opgedeeld in drie algemene snelheidszones: vaste zones
30 km/u, variabele zones 30 km/u (schoolomgeving),
zones 50 km/u, bebouwde kom en zone 70 km/u. Het
begin en einde van deze zones is telkens duidelijk aan-
gegeven met de nodige zoneborden.

De belangrijkste reden tot het instellen van deze snel-
heidszones is zonder meer de verkeersveiligheid. Met in
het verleden verschillende verkeersongevallen op zowel
drukkere verbindingswegen als op landbouwweggetjes,
al dan niet met zware lichamelijke kwetsuren, was het
gemeentebestuur van Rijkevorsel van mening dat een
vermindering van de toegelaten maximumsnelheid van
90 naar 70 km/u een grote impact kan hebben op de ver-
keersveiligheid. Zowel voor de bestuurders en hun in-
zittenden zelf, alsook voor andere (zwakke) weg-
gebruikers (te denken aan toeristische fietsroutes die
vaak ook over dergelijke smalle landbouwwegen lopen).

Ondertussen voert de politie ook snelheidscontroles uit
om na te gaan of de nieuwe snelheidslimieten gerespec-
teerd worden.

Elk jaar sterven in België ongeveer 100 mensen door
CO-vergiftiging en worden er meer dan 2.000 in het 
ziekenhuis opgenomen na zulke koolstofmonoxide-
vergiftiging.
De meeste daarvan zijn jonger dan 30 jaar ! De meeste
ongevallen gebeuren in het weekend.
De meeste koolstofmonoxidevergiftigingen worden ver-
oorzaakt door waterverwarmingstoestellen. Het is dus
niet verwonderlijk dat de helft van de vergiftigingen in
de badkamer gebeuren. Tussen november en april stelt
men de meeste ongevallen vast.

CO is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-
irriterend gas dat normaal gezien vrijkomt bij elke (on-
volledige) verbranding van hout, kolen, gas, mazout,
enz.
Zelfs bij een geringe aanwezigheid in de lucht kan er een
CO-vergiftiging optreden. Vooral kinderen zijn gevoelig
voor CO-vergiftiging en de gevolgen zijn bij hen ook
ernstiger.

Zorg voor een voldoende luchtverversing in elke kamer
en vooral kamers waar een waterverwarmer aanwezig is.

Tips :
- Verluchting : elke kamer waar men regelmatig komt,

moet goed worden verlucht.
- Laat verwarmingstoestellen en waterverwarmers

steeds door een erkend installateur aansluiten.
- Alle toestellen moeten aangesloten worden op een

schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar 
buiten hebben.

- Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw
worden aangesloten.

- Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen
geregeld (1 keer per jaar) nakijken en vegen.

- Slaap nooit in een kamer waarin een waterverwarmer
brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmings -
toestel brandt op gas of petroleum.

- In de badkamer waar een gasgeiser of een ver -
warmingstoestel staat, is een rooster van minimum
150 cm2 (bv. 10 cm op 15 cm) onderaan in de deur
en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.

Eerste hulp bij CO-vergiftiging
De symptonen van CO-vergiftiging lijken op andere 
dagelijkse kwaaltjes, maar als ze niet dadelijk worden
herkend, kunnen ze leiden tot blijvende letsels en zelfs
de dood.
Indien je getuige bent van een CO-vergiftiging, moet je
onmiddellijk ingrijpen : deuren en ramen openzetten,
het toestel uitschakelen en de persoon uit de kamer
brengen. Verwittig huisarts of bel noodnummer 100 of
112 (GSM).

KOOLSTOFMONOXIDE (CO)
EEN SLUIPENDE MOORDENAAR IN HUIS

ZONE 30-50-70
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O C M W

Vaak wordt het OCMW geconfronteerd met mensen die
een klusje in of rond het huis en de tuin hebben, maar
dit omwille van hun ouderdom, hun invaliditeit, ziekte
of andere reden niet in staat zijn dit zelf te doen of dit
door familie te laten doen.

Sinds enkele jaren beschikt het OCMW over een klusjes-
dienst, die onder bepaalde voorwaarden dit werkje komt
opknappen. Vanaf 2012 werden de voorwaarden lichtjes
aangepast.

Wie kan beroep doen op deze klusjesdienst ?
- ofwel bejaard zijn (alleenstaande of gezinnen);
- ofwel mindervalide zijn (+ 66% invaliditeit) of lang-

durig ziek zijn (doktersattest);
- ofwel steun genieten van het OCMW
- over een beperkt inkomen beschikken. Het maande-

lijks inkomen mag niet hoger zijn dan 1.250 EUR
voor een alleenstaande en 1.500 EUR voor een gezin.

Er wordt wel een onderzoek gedaan door de sociale
dienst om na te gaan of dit werk inderdaad in aan -
merking komt voor de klusjesdienst, en of men aan de
inkomstenvoorwaarde voldoet. Dit dient dan goed -
gekeurd te worden door het bijzonder comité voor de 
sociale dienst van het OCMW.

Voor welke werken kan men beroep doen op de klusjes-
dienst ?
- kleine onderhouds- of herstellingswerken aan een

woning, waarvoor geen specifieke stielkennis vereist
is en die beperkt is in tijdsduur (max. 3 werkdagen);

- onderhoud van een tuin (max. 3 werkdagen);

De klusjes worden enkel aan de woning uitgevoerd die
door de aanvrager bewoond wordt, dus niet aan 
woningen die men verhuurt. De aanvrager zorgt zelf
voor de nodige materialen die nodig zijn om de klusjes
op te knappen.
De gebruiker betaalt een prestatie per uur, al naargelang
het inkomen. Hiervoor worden dezelfde tarieven 
gehanteerd als voor de poetsdienst, met een minimum
van 4,00 EUR per uur.
Aanvragen en verdere informatie kunnen bekomen 
worden op de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad
27 te 2310 Rijkevorsel (03/340.39.65 of ocmw@ocmw-
rijkevorsel.be).

PS : naast de klusjesdienst van het OCMW, is ook de
Klusdienst van Assist, Steenweg op Tielen 70 te 2300
Turnhout actief in onze gemeente. Verdere informatie
hierover kun je bekomen op het telefoonnummer
014/46.27.15 of via assist@websweb.be.
Tenslotte kunnen wij ook verwijzen naar de karweidienst
van Familiehulp, Korte Begijnenstraat 18 te 2300 Turn-
hout, tel. 014/40.33.40 of via turnhout@familiehulp.be.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 JANUARI 2012
- 20.00 UUR

DE KLUSJESDIENST VAN HET OCMW
RIJKEVORSEL : ENKELE WIJZIGINGEN
VANAF 2012
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

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

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03/340.39.65



O C M W - D I V E R S E N

Reeds vele jaren levert het OCMW maaltijden bij 
gebruikers aan huis. De prijs voor de maaltijden die de
gebruiker diende te betalen, werd vastgesteld op basis
van het inkomen van de gebruiker.

Met ingang van 01.01.2012 wordt de tussenkomst van
de gebruikers voor een warme maaltijd als volgt bepaald:
- Er is een vast tarief voor iedereen ten bedrage van

7,00 EUR per maaltijd;
- Er is een verminderd tarief van 6,50 EUR voor 

gebruikers die vallen onder het WIGW/OMNIO-
statuut of die genieten van de verhoogde tegemoet-
koming;

- Er is een verminderd tarief van 6,50 EUR voor die -
genen die hun maaltijdbox zelf komen ophalen, of
die in de refter van het rusthuis komen eten of die in
de toekomst in het lokaal dienstencentrum komen
eten;

- Er kunnen door het Bijzonder Comité voor de 
Sociale dienst afwijkingen op deze prijzen worden
toegestaan op vraag van de gebruiker en na een 
sociaal en financieel onderzoek.

De warme maaltijden worden elke werkdag aan huis 
geleverd, hoewel de gebruiker uiteraard niet verplicht is
om elke dag een maaltijd af te nemen. Iedere inwoner
die dit wenst, kan warme maaltijden aan huis bekomen,
maar uiteraard is het vooral de bedoeling om minder -
validen, bejaarden,... mensen die omwille van ziekte,
leeftijd,... niet meer of slechts moeilijk in staat zijn zelf
hun maaltijd te bereiden, de kans te geven toch dagelijks
een warme maaltijd te kunnen eten.
De maaltijd bestaat uit een tas soep, een hoofdgerecht
en een dessert. Ook dieetmaaltijden zijn mogelijk.
Aanvragen tot het bekomen van warme maaltijden aan
huis of verdere informatie kunnen bekomen worden op
de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310
Rijkevorsel (03/340.39.65 of ocmw@ocmrijkevorsel.be).

Wanneer de winterperiode aanbreekt, halen wij onze
warme kleren boven, onze mutsen, sjaals en hand -
schoenen. 

Maar heb je ook al eens aan de watermeter gedacht ?
Water heeft immers de bijzondere eigenschap dat het bij
bevriezing uitzet. Voor watermeters en waterleidingen,
die in de winter niet beschermd zijn, kan dit verstrek-
kende gevolgen hebben. Door de uitzetting van het ijs
ontstaan scheurtjes in de leidingen. Na ontdooiing van
het ijs zien we pas de schade en de ellende die de vorst
heeft aangericht : lekken in de waterleiding met even -
tueel waterschade als gevolg. Vergeet dus niet dat ook
de waterleiding op sommige momenten bescherming
kan gebruiken.

Enkele tips :
- Scherm de leidingen af van de tocht van ramen, 

deuren of kelderluiken
- Breng zonodig beschermende isolatie aan tussen de

buitenmuur en de waterleiding.
- Bij extreme koude is het in je eigen belang om 

isolatie aan te brengen rond de leidingen zelf.
- Draai, vòòr je de woning voor een langere periode

verlaat, de hoofdkraan dicht.
- Laat de binnenleidingen leeglopen. Stilstaand water

bevriest immers sneller.

LET OP : bij een voortdurende koudeperiode is isoleren
alleen niet meer voldoende. Zorg dan voor voldoende
verwarming.                              

Is de leiding toch bevroren ?
- Is de waterleiding niet gescheurd, tracht ze dan

geleidelijk aan te ontdooien. (bv. met een haar -
droger). Te hevige opwarming kan de leiding immers
nog doen barsten.

- Stel je wel een leidingbreuk vast, sluit dan onmiddel-
lijk de hoofdkraan af, zodat er geen lekwater kan 
verloren lopen. Raadpleeg een loodgieter voor de 
herstelling van de binnenleiding.
Bevindt het lek zich echter op het gedeelte van de
Pidpa-leiding, of is de watermeter zelf stukgevroren,
contacteer Pidpa dan op het gratis nummer

Meer informatie vind je alvast op de website :
www.pidpa.be 
Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, contactcenter :
0800-90 300, fax : 03-260 60 00, website : www.pidpa.be,
e-mail : klant@pidpa.be

DIENST WARME MAALTIJDEN AAN HUIS BESCHERM NIET ALLEEN JEZELF
TEGEN DE KOU !
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VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 3 JANUARI 2012
VERJAARDAGSKOFFIE EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO



D I V E R S E N

Zondag 22 januari 2012 om 10.00 uur in Restaurant Het
Moment, Grote Markt 40 te Lier

Het jongste kindje van het Davidsfonds “Toast Literair”
wordt binnenkort twee jaar oud. Wij willen jullie mee-
nemen naar het mooie Lier van Felix Timmermans. Om
tien uur komen we samen in restaurant “Het Moment”.
Daar wacht er ons als verwelkoming een koffie met een
Liers vlaaike. De gids komt ons daar ook oppikken. 
Gedurende een tweetal uurtjes vertelt hij ons aan de
hand van talrijke plekjes in de stad het levensverhaal van
auteur-illustrator-schilder Felix Timmermans.
Na het voeden van onze culturele én toeristische honger,
wordt ook onze échte winterhonger gestild! In “Het 
Moment” wacht er ons een verse dagsoep, kalkoenfilet
met archiducsaus, seizoensgroenten en kroketten en
vanille-ijs met chocoladesaus. Een glas wijn, pils of fris-
drank is inbegrepen. Met een koffie en een babbel beslui-
ten we dan deze literaire uitstap.
We ronden deze activiteit af tegen 14.00 uur.
Voor dit alles vragen we 28 euro per persoon of 25 euro
met de Davidsfonds Cultuurkaart.
Inschrijven kan tot 9 januari bij Roger Verlinden, tel.
03/314.39.01 of op davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be.
Om praktische redenen is de groep beperkt tot 20 
personen. Betaling kan door storting op rekening -
nummer BE56 4168 0244 1988 van het Davidsfonds 
Rijkevorsel.

Wandelclub ’t Beerke Beerse A018 v.z.w.
Pensentocht Wandeling zondag 22 januari 2012.

Parochiezaal Sint-Jozef Rijkevorsel 
van 8.00 uur tot 15.00 uur

Beste wandelaars, als jullie bij ons komen wandelen in
Sint-Jozef Rijkevorsel (2310) en omgeving, dan kunnen
wij maar één ding zeggen, daar zullen jullie geen spijt
van krijgen. Het is een waar genot om te wandelen door
domein Hoge Bergen “Ekstergoor” een natuurgebied
van 170 ha dat in 2006 werd aangekocht door het Vlaams
gewest.  
Het grootste deel van de oppervlakte wordt ingenomen
door naaldbos, maar daarnaast vind je hier ook eiken-
berkenbos, elzen en berkenhakhout, heischraal gras-
land, cultuurgrasland, enkele oude vee-drinkpoelen,
droge, vochtige heide en venrestanten.
Het “Hoge Bergenpad”, alhoewel het domein na al 
belangrijke natuurwaarden herbergt, zal de ecologische
waarde van het natuurdomein de komende jaren nog
flink verhoogd worden door gerichte ingrepen. Eén van
de grootste werken was de afbraak van het centraal 
gelegen vliegveld, dat opnieuw in zijn oorspronkelijke
staat hersteld werd. Nu is het historische Ekstergoorven
opnieuw uitgegraven en op de hoger gelegen delen zijn
landduinen gecreëerd. Er staat een vogelkijkhut voor de
liefhebbers en ook een knuppelpad zorgt ervoor dat je
veilig door het moerassig gedeelte wandelt.
Tegen het kanaal aan liggen enkele oude kleiputten, die
nu in trek zijn bij watervogels. Vroeger was het hard 
labeur voor de arbeiders in de steenfabrieken langs het
kanaal.
Vergane glorie waarvan de restanten getuigen.
Blakheide: dit is een gebied met heiderelicten, vennen,
oude turfputten en buiten de aangeplante bossen, enkele
eenzame vliegdennen. Het is een aantrekkingspunt voor
wie op zoek is naar een echt “Kempens” landschap, met
echter een menselijke stempel.
Voor vogelliefhebbers is het een uitgelezen plaats voor
trekwaarnemingen. Vele trekvogels
pleisteren op de 25 ha grote kleiput. Voor vogelwaar -
nemingen is een vaste waarnemingspost opgesteld.
Ook deze wandeling zal voor een gedeelte door privé-
domein gaan van de plaatselijke steenfabrieken Wiener-
berger en de vroegere Druyts, waarvoor onze dank. Wij
hebben ook twee ruime verwarmde controle-/rustposten
voorzien.
Uiteraard kan men na de deugddoende wandeling van
4-6-10-15-20-25 en 30 Km, genieten van de lekkere
zwarte beuling (Pensen) met appelmoes.
De startplaats is ook te bereiken met “De Lijn” 431 op

IN HET SPOOR VAN FELIX TIMMERMANS PENSENTOCHTWANDELING
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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100 meter van de parochiezaal is de bushalte, meer
informatie www.delijn.be of 070/220200.
Voor de wandelaar die met eigen vervoer komt, willen
wij verzoeken om de aangebrachte bewegwijzering te
willen volgen.
Beste vrienden/wandelaars, wij heten jullie allen van
harte welkom op zondag 22 januari 2012 in Sint-Jozef
Rijkevorsel 2310 voor meer info 0479 399714 en op
http://users.skynet.be/wandelclub.beerke
Alle informatie over deze wandeltocht op 014 614561 of
0479 399 714 Willy Moeskops.

Tot dan.
Namens Wandelclub ’t Beerke Beerse A018 

v.z.w. Het bestuur.

Een beroep kun je op 
verschillende manieren
leren: op school bijvoor-
beeld of door het uit te
oefenen. Maar ook door

een opleiding te volgen of in je vrije tijd actief te zijn,
kun je bepaalde vaardigheden aanleren die essentieel
zijn voor je vak. Door de dagelijkse praktijk doe je 
ervaring op en word je goed in een job. 
Een Ervaringsbewijs geeft een erkenning van de aan -
geleerde competenties. Ook als je geen diploma’s of 
attesten hebt, kun je dankzij het Ervaringsbewijs je vaar-
digheden zwart op wit bewijzen.

Hoe behaal ik het?
Hieronder vind je de verschillende stappen voor het 
behalen van het Ervaringsbewijs : 
1. Kies je beroep

Er zijn verschillende beroepen waarvoor je een 
Ervaringsbewijs kunt behalen (bv. ICT-ondersteuner,
Opleider/ begeleider in bedrijven en organisaties, 
Arbeidsconsulent, Begeleider/ Monitor in beschutte
en sociale werkplaatsen, …). Voor de volledige beroe-
penlijst, kun je surfen naar www.ervaringsbewijs.be..

2. Genoeg gepraat, tijd voor een babbel
In het testcentrum kom je tijdens een verkennend
gesprek te weten wat je moet kennen en kunnen om
in aanmerking te komen voor het Ervaringsbewijs.
De begeleiders vertellen je ook hoe de praktische
proef zal verlopen en hoeveel die eventueel kost. Je
vervoerskosten worden terugbetaald.

3. Test, test
Tijd om je ervaring te bewijzen. In het testcentrum
krijg je de kans om via een praktische proef of een
rollenspel aan te tonen dat je de vaardigheden die
nodig zijn voor een bepaald beroep onder de knie
hebt. Als je slaagt, behaal je het Ervaringsbewijs.

In jouw buurt is WEB reeds jaren een erkend test -
centrum voor volgende ervaringsbewijzen:
- Opleider/begeleider in bedrijven en organisaties

ook voordelig voor werkgevers, RSZ-korting
- Monitor in beschutte en sociale werkplaatsen
- ICT-ondersteuner
- Arbeidsconsulent
- Begeleidster in buitenschoolse kinderopvang i.s.m.

Kiko

Meer info: bezoek onze vernieuwde website www.webs-
web.be (HR-ondersteuning/ervaringsbewijs)
Of contacteer: Laura Hendrickx, lauraH@websweb.be,
014/46 27 19
Voel je je aangesproken? Ben je werkzoekende of 
werkende en wil je meer informatie? Surf dan naar
www.ervaringsbewijs.be 

In onze 21ste eeuw draait alles om
snelheid. Alles moet snel vooruit
gaan, alles draait in volle vaart.
Maar soms ligt de snelheid wel-
eens te hoog.

Levens redden
Maar een hoge snelheid is soms nodig. Damiaanactie kan
dat illustreren. Ook al werkt ze samen met de nationale
lepra-, tbc- en leishmaniasisprogramma’s in haar 
projectlanden en komt ze niet acute noodsituaties 
tussenbeide; en ook al duurt een doeltreffende lepra- en
tbc-behandeling meerdere maanden, toch moet ook 
Damiaanactie snel handelen: ze moet snel zieken 
op sporen en behandelen. Voor lepra verminkingen kan
veroorzaken. Voor tuberculose dodelijke slachtoffers kan
maken. Voor er nieuwe leprahaarden kunnen ontstaan.
Dus verliest Damiaanactie nooit de tijd uit het oog. Een
strijd tegen de tijd.

BEHAAL HET ERVARINGSBEWIJS

STRIJD TEGEN DE TIJD : 
CAMPAGNEWEEKEND VAN DAMIAANACTIE
OP 27, 28 EN 29 JANUARI 2012
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332.547 patiënten
En dat blijkt een succesvolle strategie. Sinds 1964 
werden er al talrijke zieken door de medische teams van
Damiaanactie opgespoord en behandeld. In 2010 kregen
332.547 lepra-, tbc- of ook leishmaniasispatiënten een
gepaste behandeling en kregen daardoor ook weer hoop.
En dit dankzij de 1.500 lokale medewerkers van 
Damiaanactie.

Armoedeziektes
Maar de strijd tegen armoedeziektes zoals lepra en 
tuberculose is nog niet voorbij. Tuberculose blijft 
wereldwijd jaarlijks 8 à 10 miljoen slachtoffers eisen, van
wie 1,5 à 2 miljoen sterven (tbc maakt dus één dodelijk
slachtoffer om de 15 à 20 seconden !). Lepra maakt jaar-
lijks meer dan 250.000 nieuwe slachtoffers, die het risico
op verminkingen en sociale uitsluiting lopen, als deze
zieken niet tijdig behandeld worden.

40 euro voor een mensenleven
Om haar werk te kunnen blijven financieren organiseert
Damiaanactie ook dit jaar een campagneweekend, meer
bepaald op 27, 28 en 29 januari 2012. Zoals elk jaar wil
ze een beroep doen op de Belgische bevolking. Want een
bedrag van 40 euro volstaat al om een patiënt te be -
handelen : 40 euro volstaat dus om verminkingen te 
vermijden bij een leprapatiënt of om het leven van een
tbc-patiënt te reden. Op voorwaarde dat deze lepra- of
tbc-patiënt tijdig wordt opgespoord.

6 euro per pakje stiften
Om deze doelstelling te bereiken zal Damiaanactie ook
dit jaar rekenen op haar enthousiaste vrijwilligers die
haar bekende pakjes met 4 stiften aan 6 euro zullen 
verkopen. En op haar trouwe donateurs, die een bedrag
kunnen storten op het rekeningnummer BE05 0000
0000 7575 (elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar).
Dankzij deze twee stevige pijlers zal Damiaanactie, ook
in 2012, haar strijd tegen armoedeziektes zoals lepra en
tbc onverminderd blijven voortzetten. Zonder ook maar
enige tijd te verliezen.

Damiaanactie, Leopold II-laan, 263, 1081 Brussel. 
www.damiaanactie.be. IBAN : BE05 0000 0000 7575 ;
BIC : BPOTBEB1 

Onverschilligheid doodt, Damiaanactie geneest.

HET MOLEKE 
EN KLEINE MOLEKE

SPEELMOMENT
DINSDAG 24 JANUARI 2012

10.30 UUR TOT 11.30 UUR

INSTAP : WOENSDAG 1 FEBRUARI

BEZOEK ONZE KERSTSTAL ELKE DAG TUSSEN 9u EN 21u
van maandag 12 december tot vrijdag 6 januari. Kom zeker eens een bezoekje brengen !

Ondersteun de opbouw en 

onderhoud van onze kerststal 

en kom op

maandag 26 december 

tussen 14u en 21u

genieten van een verwarmende borrel 
en de gezellige sfeer van onze kerststal
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TURNKRING
LENIG EN GEZWIND

start met

KLEUTERTURNEN
elke woensdagnamiddag van 14.30u tot 15.30u

Turnzaal De Wegwijzer

VANAF 11 JANUARI 2012
Inschrijven bij Verbraeken Ria, 03/314.61.48

VOGELKRING
ONS GENOEGEN

organiseert

GROTE JAARLIJKSE 
VOGELTENTOONSTELLING

Waar ? Parochiecentrum Rijkevorsel
Wanneer ? zaterdag 14 januari vanaf 18u

zondag 15 januari van 10u tot 22u

DUIVENMAATSCHAPPIJ VERBROEDERING RIJKEVORSEL

KAMPIOENENDAG
ZONDAG 15 JANUARI

Feestzaal Den Bakker, Bochtenstraat 2 te Rijkevorsel

14.00 uur : viering van onze kampioenen
15.00 uur : verkoop geschonken bons
16.00 uur : pauze, boterham met kaas of kop
16.30 uur : verdere verkoop geschonken bons
17.00 uur : trekking tombola

Van harte welkom iedereen !
het bestuur
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ST.-ANTONIUSVIERING 
ACHTEL

ZONDAG 22 JANUARI 2012

10.00 uur 
Plechtige mis opgeluisterd door Cantorij St.-Antonius, 
zegening der offergaven en litanieviering.

11.00 uur
Optocht met zegening van kinderfietsen, pony- en paarden-
ruiters, motorijders en tractoren. Optreden dansgroep 
St.-Jorisgilde.

11.30 uur
Verkoop van allerlei offergaven: varkenskoppen, bloed -
worsten, verse melk, kippen, ...

14.00 uur
Winterse wandeling van ong.7 km in en rond het natuur-
schone Achtel en Keirschot.

De ganse dag is er gezellig samenzijn met warme en koude
dranken en boterhammen met kop en kaas zijn verkrijgbaar.

Van harte welkom in 't Molenhof te Achtel 80 Rijkevorsel.

Iedereen die dit wenst, mag met zijn ’vervoermiddel’ (tractor,
paard, motor, kinderfiets,...) deelnemen aan de zegening, 
met stoetvorming omstreeks 10.40u aan de kapel.

D E C E M B E R  

25 december • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van 14.00 tot 17.00 uur.
• ’t Veussels Tonjel : De hoed van Coca Banana. Parochiecentrum. 20 u. Inkom : € 8. 

Meer info : zie rubriek Diversen
• Raamschilderingen Asterweg: Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 

Men kan vanaf 14.30 u terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een drankje 
om op te warmen.

26 december • Raamschilderingen Asterweg: Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 
Men kan vanaf 14.30 u terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een 
drankje om op te warmen.

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : dorpswandeling. Vertrek 18.00 u aan de molen. 
Meer info : zie rubriek VVV

• Kerststal Dorp : tussen 14 en 21 u genieten van een verwarmende borrel en de gezellige sfeer 
aan de kerststal

30 december • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : dorpswandeling. Vertrek 18.00 u aan de molen. 
Meer info : zie rubriek VVV

31 december • Raamschilderingen Asterweg: Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens. 
Men kan van 09.00u tot 16.00u terecht in de kersttent (huisnr. 7) voor een gezellige babbel en een 
drankje om op te warmen.

• Zingdag
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2 januari • Raamschilderingen Asterweg: Bekijk en bewonder de Kerst- en wintertaferelen van Jef Geens.
Men kan vanaf 14.30 u voor een laatste keer terecht in onze Kersttent (huisnr. 7) voor een 
gezellige babbel en een drankje om op te warmen.

6 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Prinsenhof. Van 13.00 tot 16.00 uur. Iedereen welkom. Gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67

13 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

14 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling. Parochiecentrum. Vanaf 18 u.

15 januari • Vogelkring Ons Genoegen : Grote jaarlijkse vogeltentoonstelling. Parochiecentrum. 
Van 10 u tot 22 u

• Duivenmaatschappij Verbroedering Rijkevorsel  : Kampioenenviering in zaal Bij den Bakker. 
Te 14 u viering van de kampioenen en te 15 u bonverkoop. Iedereen van harte welkom!

20 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67 

• Cultuurgroep Achtel vzw : Jokprijskamp Sint-Antonius, begin 19.30u, Molenhof Achtel 80.

22 januari • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : JeuFa in Concert, Lazy Afternoon : concert door het jeugd- en 
opleidingsorkest.  Zaal ’t Centrum, aanvang 14.30 u. Voorverkoop € 4 bij de leden van JeuFa – 
inkom € 5 – kinderen -12 jaar gratis. Meer info : www.vnarijkevorsel.be – tel. 0472/55.65.76

• Davidsfonds Rijkevorsel : In het spoor van Felix Timmermans. Restaurant Het Moment Lier. 
Meer info : zie rubriek Diversen

• Wandelclub ’t Beerke : Pensentocht. Vertrek parochiezaal Sint-Jozef van 8 tot 15 u. 
Meer info : zie rubriek Diversen

• Cultuurgroep Achtel vzw : Hoogfeest Sint-Antonius. Te 10u plechtige mis, te 11u optocht 
met zegening, te 11.30u verkoop offergaven, te 14u winterse wandeling. Gans de dag gezellig 
samenzijn in ’t Molenhof, Achtel 80. Meer info : zie rubriek Diversen.

27 januari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13.00 tot 18.00 u. Iedereen welkom. 
Gratis. Meer info : 0474/31.25.67  

29 januari • Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00  tot 16.30 uur
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Fanfarefeesten : concerten door verschillende hafabra-muziek 

verenigingen. Zaal ’t Centrum, aanvang 14 u. Toegang gratis.  Meer info : www.vnarijkevorsel.be
tel. 0472/55.65.76

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in februari 2012 moet u uiterlijk op 6 JANUARI 2012 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be
Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                03/340.88.00
Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                       fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                       078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

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

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

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

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

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

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

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

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

Vlaamse Infolijn                                                                   1700

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

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00
Fax                                                                        03/340.00.70

- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80
Fax                                                                        03/340.00.89

- Cultuurdienst                                                       03/340.00.37
- Sportdienst                                                           03/340.00.36
- Jeugddienst                                                          03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’                                   03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB                                        014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27                           03/340.39.65
Fax                                                                        03/340.39.64
OCMW St.-Jozef                                                    03/340.00.95

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

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

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

Commandant                                                          03/297.56.54

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

Belgacom storingen                                                0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

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

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

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

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

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


