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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 8.00 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

Goedkeuring wordt verleend aan de verlenging van de
afsprakennota 2010-2012 tussen GLS De Wegwijzer en
vzw Centrum voor Leerlingenbegeleiding Kempen met
2 jaar.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals 
ingeschreven in de politiebegroting 2012, wordt goed-
gekeurd en toegekend aan de politiezone Noorder -
kempen.

De raad neemt kennis van de jaarrekening van het
OCMW voor het dienstjaar 2010.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de budget -
wijziging nr. 11 van het budget 2011 van het OCMW, 
namelijk de aankoop en renovatie van het pand te 
Helhoekweg 26 en de aankoop van het achterliggende
perceel.

De gemeenteraad hecht geen goedkeuring aan de 
budgetwijziging nr. 12 van het budget 2011, het meer-
jarenplan 2012-2014 en het budget 2012 van het OCMW.

Het gemeentelijk meerjarig financieel beleidsplan 2012-
2016 en het budget 2012 worden vastgesteld. 

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
12 DECEMBER 2011
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Beste inwoners,

Een nieuw jaar …. een nieuwe start.
Weer een jaar weggevlogen … 2011 is afgesloten … Even bezinnen en vooruitkijken met veel goede voornemens die van ons een
betere collega, partner, vriend of vriendin maken.

Kerstmis en Nieuwjaar zijn ideale momenten om alles eens te overpeinzen, om even stil te staan bij wat er is voorgevallen het 
afgelopen jaar, om even te denken aan droevige momenten en om eens rustig te overwegen wat waardevol is in het leven zoals liefde,
vriendschap, gezin en vooral gezondheid.

De jaarwisseling is voor mij ook de gelegenheid om alle inwoners van Rijkevorsel het allerbeste voor 2012 te mogen wensen met
veel warmte in jullie hart en die warmte zal ervoor zorgen dat niemand in onze samenleving in de kou blijft staan. Want zelfs in ons
dorp zijn er eenzame mensen, mensen die geen familie hebben of mensen die vroeger omringd werden door familieleden die nu
zijn weggevallen. Daarom …ga eens langs bij een eenzame en doe een babbel met hem of haar.

2012 wordt één grote uitdaging. De kranten staan er vol van : wij moeten inleveren en besparen, de pensioenkassen geraken op, we
moeten langer werken, de banken maken ons bang. Alles wordt duurder. De prijzen van water, gas, elektriciteit en brandstof swingen
de pan uit en dat maakt iedereen ongerust maar, beste mensen, we zijn in de Kempen harde werkers, we kunnen tegen een stootje
en we slaan er ons doorheen.
Het gemeentebestuur langs zijn kant kent de ongerustheid van zijn bewoners en wij hebben de opcentiemen en de gemeentebelasting
gelaten zoals vorig jaar. Wij willen geen belastingverhoging maar het wordt voor een gemeente elk jaar moeilijker om de eindjes
aan elkaar te knopen. We stellen jaarlijks vast dat de hogere overheden steeds minder subsidies toekennen. Ze verleggen de lasten
naar ons en ze schuiven heel wat door naar de gemeente met alle financiële gevolgen vandien. Maar we blijven waken over het
welzijn van jullie allemaal, over een duurzame ontwikkeling van onze gemeente en we blijven plannen uitwerken om de levens -
kwaliteit van jullie allemaal te verbeteren.

Beste inwoners, ik wens jullie nog een jaar met veel vriendschap en een goede gezondheid.

                                                                                                                 Jullie burgemeester,
                                                                                                                 Gust Van De Mierop



B E S T U U R - B U R G E R Z A K E N

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 27 februari 2012 vanaf 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het gemeente-
lijk 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 gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda
en toelichting ter beschikking van het publiek.

Naar aanleiding van de heraanleg van de begraafplaats
Sint-Jozef, waaronder de aanleg van een urneveld, zal de
begraving van een urne in volle grond, noch de bij -
begraving van een urne niet meer toegestaan worden.
Deze maatregel is van toepassing sedert 01/01/2012.
De mogelijkheid tot begraving/bijbegraving van een
urne was slechts een tijdelijke maatregel om tegemoet
te komen aan het niet aanwezig zijn van een urneveld.

BEGRAAFPLAATS SINT-JOZEFEERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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Nieuwjaarsreceptie

Tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 6 januari 2012 
huldigde de burgemeester in zijn speech de personeelsleden die vorig jaar met pensioen gingen, nl.

- Beckx Maria, per 31/03/2011, OCMW    - Van Der Linden Rit, per 30/06/2011, OCMW
- Cornelis Hugo, per 31/05/2011, OCMW   - Loomans Alfons, per 31/05/2011, technische dienst

- Schuurmans Simonne (niet op de foto), per 31/01/2011, poetsdienst



B U R G E R Z A K E N

In 2011 gebruikten burgers voor het eerst vaker hun eID
dan een token.
Tax-on-Web en de eID zijn duidelijk twee succesverhalen
die elkaar versterken ... Tax-on-Web moet vast en zeker
niet meer worden voorgesteld : ieder jaar maken meer
burgers gebruik van deze succesvolle e-government :
3.101.105 of meer dan de helft van de aangiften werden
dit jaar via Tax-on-Web geregistreerd.
De eID moeten we uiteraard ook niet meer voor stellen.
Sinds oktober 2009 heeft iedere Belg ouder dan 12 zijn
elektronische identiteitskaart op zak.
Vanaf het ontstaan van Tax-on-Web bestond de mogelijk-
heid om te registreren via een token of via de eID. Daar
waar in 2006 slechts 2,3% van de burgers inlogde met
hun eID, was dat in 2011 voor het eerst meer dan 50% !
Dat het gebruik van Tax-on-Web en dat van de eID
samen in de lift zitten is niet toevallig. Achter beide 
toepassingen schuilt immers dezelfde filosofie.
De FOD Financiën wil het voor de belastingplichtige zo
eenvoudig mogelijk maken om zijn fiscale aangifte in te
dienen. Tax-on-Web of TOW zorgt voor de administra-
tieve vereenvoudiging en het gebruikerscomfort. De 
belastingplichtige kan snel en eenvoudig, waar en 
wanneer het hem past, zijn aangifte online en op een 
veilige manier indienen.
Ook voor de fiscus zelf heeft deze werkwijze een groot
voordeel want de aangiften zijn juister (geen risico meer
op manuele fouten) en kunnen sneller verwerkt worden.
”Bij de aanvang van TOW hebben we gemerkt dat de 
beveiliging en de eenvoud van de toegang tot de toe -
passing voor veel belastingplichtigen een bezorgdheid
was. De eID was toen nog minder verspreid en minder
ingeburgerd. De belastingplichtige kan van bij het begin
gebruik maken van een token maar we zien duidelijk dat
de toename in het gebruik van TOW en de toename van
het gebruik van eID een gelijke trend volgen. De token
wordt nog veel gebruikt, maar de eID is die razendsnel
aan het bijbenen !” legt dhr. Carlos Six, administrateur-
generaal van de Algemene Administratie van de Fis -
caliteit ons uit.

Dhr. Louis Collet, stafdirecteur ICT van de FOD Finan-
ciën, pikt hierop in : ”Ook bij de ontwikkeling van een
dergelijke cruciale e-governmenttoepassing is het voor
ons interessant gebruik te kunnen maken van een 
bewezen technologie die ons de veiligheid biedt die

noodzakelijk is. Ook voor BizTax, de nieuwe elektroni-
sche aangifte van de vennootschapsbelasting, of voor het
persoonlijke portaal My Minfin maken we graag gebruik
van de eID-mogelijkheden om de belastingplichtige een
veilige en betrouwbare toegang te bieden tot onze e-
governmentplatform.”

Dhr. Collet wordt hierin bijgetreden door dhr. Luc 
Vanneste, Directeur-generaal Algemene Directie Instel-
lingen en Bevolking : ”Meer en meer neemt eID de rol
op van ‘sleutel’ die de poort naar veilige e-government
kan openen. Naast Tax-on-Web kun je met de eID bij-
voorbeeld een ticket voor de trein kopen, documenten
uit het Rijksregister opvragen via Mijn Dossier, een 
studiebeurs aanvragen,... enz. De eID geeft de burger
ook toegang tot het e-Loket waarover al heel wat
gemeenten beschikken. Alle eID-toepassingen hebben
gemeenschappelijk dat ze het leven van de burger ver-
eenvoudigen en de burger heel wat tijd besparen. Boven-
dien biedt de eID een hoge mate van veiligheid. Zo zijn
er de verschillende veiligheidselementen op de kaart en
is het met het systeem CHECKDOC/DOCSTOP altijd
mogelijk na te gaan of een kaart geseind staat als
verloren, gestolen of niet meer geldig.”

Het gaat hier om de cijfers van de aangiften die via Tax-
on-Web door de burger zelf werden ingediend. Twee-
derde van de 3.101.105 aangiften via Tax-on-Web worden
ingediend door mandatarissen en ambtenaren in het
kader van de dienstverlening aan de burgers.

Onlangs hebben alle 589 Belgische gemeenten een
pakket ontvangen met twee verschillende soorten info-
kaartjes. Eén pak kaarten met basistips over de eID en
één met basistips over de Kids-ID.
Het doel van de kaartjes is de burgers te sensibiliseren
voor onder andere het bewaren van de pin-pukcode van
de eID en het tijdig aanvragen van de Kids-ID.

AANTAL TAX-ON-WEB AANGIFTES 
ZIT IN DE LIFT

TIPS e-ID EN KIDS-ID
Kaartjes met basistips eID en Kids-ID uitgedeeld
aan gemeenten
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B U R G E R Z A K E N - M I L I E U

Ook het nummer van DOCSTOP wordt op beide kaartjes
vermeld.
Burgers die hun nieuwe eID komen afhalen of ouders
die hun kind komen inschrijven, krijgen binnenkort via
de gemeente een kaartje mee met basistips over die eID
of Kids-ID.
De kaartjes, ter grootte van een bankkaart, zijn kleiner
dan de folders die in het verleden werden uitgedeeld. Zo
kunnen ze gemakkelijk in de portefeuille bewaard 
worden en heeft de burger meteen al de nuttige 
informatie op zak.

Verlenging overgangsmaatregelen Bulgaren en Roeme-
nen tot 31/12/2013
De federale regering heeft, op voorstel van de minister
van werk Monica De Coninck, in haar ministerraad van
16 december 2011 beslist om gebruik te maken van de
mogelijkheid tot verlenging van de overgangsmaat -
regelen met betrekking tot de beperkingen op het vrije
verkeer van werknemers en de vrije toegang tot de 
Belgische arbeidsmarkt voor onderdanen van Bulgarije
en Roemenië. De beslissing stemt overeen met de keuze
die de buurlanden van België maakten om hun grenzen
voor Bulgaarse en Roemeense werknemers nog niet te
openen. Overeenkomstig de bepalingen voorzien in de
toe tredingsakten heeft de federale regering haar 
gemotiveerde beslissing hieromtrent medegedeeld aan
de Europese Commissie.
Bij  Koninklijk Besluit van 28 december 2011 werd de
verlenging bevestigd en het besluit werd op 30 december
2011 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
De verplichting voor onderdanen uit Bulgarije en 
Roemenië tot het voorafgaand verkrijgen van een 
arbeidskaart onder bepaalde voorwaarden blijft dus ge-
handhaafd tot 31/12/2013.

De afgelopen maanden is er in de media
heel wat verschenen over de verschillende
aangepaste subsidies. Ben je op zoek naar
welke bouw premies er nog overeind blijven
in 2012 ? Surf dan even naar de website

www.premie zoeker.be of kom even langs de dienst ruim-
telijke ordening.

Na het succes van de voorbije edities, 
organiseert IOK de komende maanden op-
nieuw een uitgebreide energie infotoer. 26

Kempense gemeenten nemen deel.  In elke deelnemende
gemeente wordt een infoavond voorzien. De rode draad
is energiezuinig bouwen en verbouwen. De nadruk ligt
op het belang van isolatie als wapen tegen steeds 
stijgende olieprijzen en de bekommernis om de klimaat -
opwarming.
Op woensdag 8 februari 2012 gaat er om 20.00 uur in
het gemeentehuis (Raadzaal) een infoavond door over de
vraag ’Kan de energiemarkt ook in mijn voordeel 
werken?’. Acht jaar na de vrijmaking van de energie-
markt zijn de meningen daar immers over verdeeld. On-
danks samenaankopen groene energie en andere
overheidsinspanningen, vinden mensen maar moeizaam
de weg naar de energieleverancier die voor hen het goed-
koopst is. Besparingen van 300 euro op de jaarfactuur
zijn bij een overstap geen zeldzaamheid. Tijdens de info -
avond wordt toegelicht hoe je kunt overstappen van 
leverancier, hoe je je energiefactuur best kritisch kunt
bekijken en waar je ergens de goedkoopste marktprijzen
kunt terugvinden. Een aanrader dus voor iedere inwoner
die bekommerd is om zijn alsmaar stijgende energie -
factuur.
De infoavond is gratis. Inschrijven hoeft niet. Interesse
in de andere infoavonden van de Energie Infotoer ?
Neem dan een kijkje op www.iok.be of kom even langs
in het gemeentehuis.

In het vorige infoblad werd aan -
gekondigd dat de premie voor zonne-
panelen vanaf maart 2012 zal
wegvallen. Indien je binnenkort nog

zonnepanelen plaatst, dien je een volledig aanvraag -
formulier uiterlijk op 1 maart 2012 te bezorgen aan de
milieudienst in het gemeentehuis. Aanvragen die na
deze datum toekomen, worden niet meer behandeld.
De premie voor zonnepanelen bedraagt 5% van de
factuur met een maximum van 200 euro.

WERKNEMERS BUITENLANDSE NATIONALITEIT

RECENTE WIJZIGINGEN I.V.M. 
REGLEMENTERING ARBEIDSKAARTEN

WEGWIJS IN DE VERSCHILLENDE 
BOUWPREMIES

ENERGIE INFOTOER : 
KAN DE ENERGIEMARKT 
OOK IN MIJN VOORDEEL WERKEN ?

HERINNERING : VRAAG UW PREMIE
VOOR ZONNEPANELEN AAN
OP UITERLIJK 1 MAART 2012
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D U U R Z A A M H E I D - O N D E R W I J S

Onze gemeente organiseert dit najaar
samen met de omliggende gemeenten
Hoogstraten, Beerse en Lille en de 
inter communale IOK een groepsaan-
koop van dak isolatie. 

De groepsaankoop is zowel bedoeld voor isolatie -
materialen voor zelfplaatsers, als voor uitvoering door
een erkend aannemer. Naast traditionele zullen ook bio-
ecologische isolatiematerialen in het gamma zitten.
De uiteindelijk geselecteerde firma zal de prijzen met
voorwaarden bekendmaken op de slotavond van deze 
samenaankoop op dinsdag 7 februari 2012 om 20.00 uur
in de Raadzaal van het gemeentehuis in Rijkevorsel.
Op donderdag 8 maart 2012 zal er tenslotte nog een 
infoavond doorgaan in Lille (administratief centrum,
Rechtestraat 59) over het ’na-isoleren van een woning’.

Meer info ? Tel. 0473/49.01.09 (Jasmine Jacobs),
www.iok.be of kom even langs bij de milieudienst.

De provincie Antwerpen beschikt over een
individuele toelage voor de aanpassing
van de woning van ouderen met als doel
ouderen de mogelijkheid te geven om op

een veilige en comfortabele manier in de eigen woning
te blijven wonen. Volgende werken komen in aan -
merking : het plaatsen van een traplift, ergonomische
aanpassingen van sanitair of keuken, het voorzien van
een ruimte voor een slaapkamer, badkamer of toilet
zodat er op één niveau kan worden geleefd en het weg-
werken van niveauverschillen in de woning en aan de
toegangsdeur.
Afhankelijk van het inkomen bedraagt de premie 35-50%
van de aanpassingswerken met een maximum van 1.612
euro tot 2.000 euro. De minimale kostprijs van de 
werken moet 1.240 euro (incl. BTW) bedragen. De 
aanvraag moet - in tegenstelling tot de meeste andere
premies - vóór de aanvang van de werken ingediend 
worden. Indien de werken toch al zijn aangevangen of
uitgevoerd, wordt het toelagebedrag gehalveerd.
De aanvraagformulieren kun je terugvinden op 
www.provant.be > subsidies > welzijn of kom even langs
de dienst ruimtelijke ordening.

Onze school heeft zilver behaald met de ’Pesten-dat-kan-
niet !’-prijs 2011-2012. De jury van de organisatie ’Kleur
bekennen’, heeft ons ’goede daden project’ een tweede
plaats toegekend ! Proficiat aan alle goede daders van het
voorbije schooljaar ! Op 30 januari starten we onze
tweede ronde ... wie weet komen ze dan weleens een
kijkje nemen...

De bedoeling van dit goede daden-project was om on-
baatzuchtig iets goeds te doen voor anderen. Twee
weken lang groeiden deze bomen, de takken bogen zich
onder het gewicht van de blaadjes.
Een onafhankelijke jury stond voor de bijna onmogelijke
taak om per klas de twee meest bijzondere goede daden
uit te kiezen. Deze kinderen mochten tijdens de 
plechtige prijsuit reiking een oorkonde in ontvangst
nemen.
Als blijvende herinneringen aan hun bouwende hand
prijken nu vierentwintig handafdrukken op de gevel van
onze school.
Dit project ken geen einde ... We blijven samen bouwen
aan een positief klimaat in onze school. We gaan voor
een gevel vol handafdrukken !!

HERINNERING : 
GROEPSAANKOOP DAKISOLATIE

PREMIE IN DE KIJKER : DE INDIVIDUELE
TOELAGE VOOR AANPASSING VAN DE
WONING VAN OUDEREN

ZILVER VOOR HET GOEDE DADEN
PROJECT VAN DE WEGWIJZER !
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B I B L I O T H E E K

Zoals de voorbije jaren
vinden ook dit jaar weer
de Weken van het Reis-
boek plaats, dit jaar in de
maanden april en mei in
de BeNeBib–bibliotheken
(Baarle-Hertog en -Nas-
sau, Hoogstraten, Merks-
plas en Rijkevorsel). Eén
activiteit kost € 4 of je
kunt ook een passe-

partout kopen van € 8 waarmee je naar elke activiteit in
alle bibliotheken van BeNeBib kunt gaan! Voorlopig zijn
er nog geen toegangskaarten verkrijgbaar, maar je kunt
je wel al inschrijven om zeker te zijn van een zitplaats! 

Wij willen nu reeds aankondigen dat in Rijkevorsel 
niemand minder dan Chris Dusauchoit, waarschijnlijk
het bekendst van het TV-programma “Dieren in Nesten”,
maar bijvoorbeeld ook van diverse talkshows en als 
radiopresentator, een lezing komt geven met de 
ronkende naam “Wild van Afrika!”. In deze lezing zal hij
je meenemen naar het tot de verbeelding sprekende 
Afrikaanse dierenrijk. Na het ijskoude continent Antarc-
tica vorig jaar, gaan we dit jaar dus “op reis” naar het
warme Afrika! Chris Dusauchoit heeft na een flink aantal
safari’s en met behulp van een bevriende ecoloog-
beheerder van een wildpark in Afrika een vrolijk, maar
goed onderbouwd geheel weten neer te zetten in zijn 
gelijknamige boek “Wild van Afrika”. Het is verschenen
in september 2011 en nu ook uitleenbaar in de Bib van
Rijkevorsel! Voor lezers die op safari gaan, maar ook voor
alle andere liefhebbers een aangename informatiebron
vol boeiende feiten. Zeker eens lezen dus! 
In de lezing zelf dan zullen onder andere volgende 
vragen aan bod komen : 
- Hoe komt het dat een zwarte neushoorn soms wit

ziet en een witte soms zwart? 
- Waarom moet een giraf door zijn benen zakken om

te kunnen drinken, ook al heeft hij zo’n lange nek? 
- Waarom verzamelt een zebra een harem rond zich?

- Waarom noemen we de leeuw de koning van de
jungle? 

- Waarom zijn hyenahonden zulke slimme jagers?
- Wist je dat een olifant dagelijks 150 kilo(!) voedsel

nodig heeft?
- En dat een jachtluipaard van 0 naar 100 km per uur

gaat in 3 seconden? Veel sportwagens kunnen daar
niet aan tippen! Maar wist je ook dat ze soms water-
meloen eten om voldoende vocht binnen te krijgen? 

Chris Dusauchoit bespreekt dus een aantal iconische
Afrikaanse dieren waarvan we denken alles te weten en
maakt ons duidelijk dat we met die kennis toch niet al
te ver komen. Hij baseert zijn verhalen op de kennis die
hij opdeed tijdens zijn vele safari’s. Een leerrijke 
ervaring voor JONG EN OUD, voor wie er niets van kent
én voor wie denkt er niets meer over te kunnen bijleren!
ALLEN DAARHEEN DUS! 
Wil je zeker zijn van een plaatsje voor de lezing in 
Rijkevorsel, schrijf je dan best NU al in! Iedereen is van
harte welkom op deze ongetwijfeld plezante avond! 
TOT DAN!!

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar rijke -
vorsel@bibliotheek.be of door te bellen naar
03/340.00.52 of kom gewoon eens langs, dan schrijft 
iemand van het bibliotheekteam je graag in en kun je
meteen ook het boek “Wild van Afrika” lenen! 
Wist je trouwens dat we ook een ander boek van deze 
auteur hebben in de Bib? “Dieren in nesten in je tuin:
bouw rond je huis een stukje diervriendelijk natuur -
gebied”, ook een aanrader, zowel voor dierenliefhebbers
als andere natuurfanaten!   

…‘De klap’ van Christos Tsiolkas
en zal dit boek bespreken op
maandag 5 maart om 20u in de
parketzaal in de bibliotheek, 
eerste verdieping.  

SCHRIJF JE NU AL IN VOOR DE LEZING
”WILD VAN AFRIKA !” DOOR 
CHRIS DUSAUCHOIT OP 24 APRIL 2012 !

DE RIJKEVORSELSE LEESCLUB LEEST ...
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B I B L I O T H E E K

Wist je al dat er in de Kempen een echte cultuurkrant
wordt uitgegeven onder de naam 'Suiker'? Deze krant
bestaat ondertussen alweer 2,5 jaar! Omdat we merken
dat sommige mensen het nog niet kennen of weten dat
ze het gratis kunnen meenemen in de Bib, hier nog eens
wat meer info over dit zeer interessante krantje!
Cultuur is 'hot'. Dat bewijzen de bezoekersaantallen van
festivals, musea, cultuurcentra, ... Elk jaar worden daar
nieuwe records gebroken. Toch berichten kranten alleen
in de marge over cultuur. Op de regionale kranten -
bladzijden moet je de artikels over cultuur al helemaal
met een vergrootglas zoeken. Een concert van Clouseau
of Will Tura kan nog nét. Maar een artikel over een 
tentoonstelling of een toneelstuk? Ho maar!
Suiker vult de leemte op en trekt volledig de kaart van
cultuur. Op een zeer vlotte en toegankelijke manier
wordt maandelijks in Suiker een overzicht gegeven van
wat er op cultureel vlak in het arrondissement Turnhout
te gebeuren staat. Theater, concerten, tentoonstellingen,
lezingen, cursussen, workshops, ... je vindt het allemaal
terug in Suiker. Maar Suiker biedt nog veel meer dan
aankondigingen alleen. De cultuurkrant brengt ook
interessante interviews, boeiende reportages, over -
zichtelijke kalenders en originele columns.
Suiker is op en top professioneel. Zowel de journalisten,
de lay-outer als de huisfotograaf zijn beroepsmensen
met veel jaren ervaring. Suiker wordt gedrukt op 20.000
exemplaren en verspreid op meer dan 700 plaatsen in
het arrondissement Turnhout. De krant is te verkrijgen
in alle bibliotheken van het arrondissement. Suiker is
gratis en dat is zeer opmerkelijk, als je weet dat de krant
volledig reclamevrij is. Suiker haalt zijn inkomsten bij
partners die hun logo op de achtercover kunnen 
plaatsen. In de krant zelf is geen plaats voor reclame,
want Suiker wil een cultuurblad zijn en geen reclame-
blad. Om het project betaalbaar te houden, wordt er 'low
budget' gewerkt. Vandaar de keuze voor krantenpapier
en voor zwart–witdruk met slechts één steunkleur.
Suiker is de cultuurkrant van de Kempen. Suiker is zoet,
lekker, verleidelijk. Suiker is ook in krantvorm een
middel tegen de verzuring.
Kom het dus zeker eens ontdekken in de Bib! 

JEUGD
Kijk- en Prentenboeken
- De zomer van familie Muis (SLEGERS, Liesbet) [P3]
- Felix in de sneeuw [P3]
- Hekselien en Heks Sproetje [P4]
- De grote schaatswedstrijd [P4]
- Marie danst! [P4]
- Wie heeft die scheet gelaten? [P5]
- Floris en Floriaan [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Bas en Tom zijn op Juul (HORS niveau 1)
- Mijn eerste seizoensgroeiboek: ik lees het zelf! (WALL

niveau 1-5)
- Mieleke Melleke Mol: leesplezier op AVI–leesniveau

(URBA niveau 2)
- Een aap in de klas (HORS niveau 2)
- Choco en Lala (BEL niveau 6)
- Sint Spekkie en Zwarte Spikkel (BEL niveau 6)
- Stapvoets door de sneeuw (HOLL niveau 6)

A-boeken (7-9 jaar)
- De kleine prins vol. 1: Planeet van de tijd (COLIN,

Fabrice)
- De kleine prins vol. 2: Planeet van de vuurvogel

(COLIN, Fabrice)
- De kleine prins vol. 3: Planeet van de wind (COLIN,

Fabrice)
- De kleine prins vol. 4: Planeet van de muziek

(COLIN, Fabrice)
- Tiny leert paardrijden (HAAG, Gijs)
- Een weerwolf in de leeuwenkuil (LOON, Paul Van)
- Zilvertand (LOON, Paul van)
- Het grote Paulien–plan (VANDERMEEREN, Hilde)

B-boeken (9-12 jaar)
- Mag ik hem ruilen? (BROERE, Rien)
- Lancelot (KRUIJSSEN, Agave)
- Dagboek van een muts: avonturen uit een niet-zo-

perfect leven (RUSSEL, Rachel R.)
- Fantasia VI (STILTON, Geronimo)
- Het sprekende woud (STILTON, Geronimo)
- De woestijnprinses (STILTON, Thea)
- Jackpot! (VEERMAN, Arja)

C-boeken (12-16 jaar)
- Begraaf de liefde (BOETS, Jonas)
- Zeven kleine criminelen (FRASCELLA, Christian)
- (ff)Out! (HOOGSTRAATEN, Theo)

TER HERINNERING : GRATIS 
CULTUURKRANT SUIKER IN DE BIB !

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN FEBRUARI 2012

9
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- De grote ramp (LAGROU, Patrick)
- Soldaat (ZENATTI, Valérie)

Voorleesverhalen
- De sprookjes van Grimm (BROCKLEHURST, Ruth)
- Mijn allerleukste voorleesboek (UNZER-FISCHER,

Christa)
- Kom je spelen? : Woezel en Pip (NEDERHORST,

Guusje)

Jeugd non-fictie
- Het grote waarom-boek [041]
- Ik ben op jou! : alles wat je altijd wilde weten over

verliefdheid, kussen, … [433.4]
- Dinosaurusencyclopedie [576]
- De paardenbloem [586.9]
- De vlinder [597.83]
- De eend [598.8]
- De vos [598.95]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het netwerk (FORBES, Colin)
- De gouden Nar (HOBB, Robin)
- Het lot van de Nar (HOBB, Robin)
- Een nieuw begin (JORDAN, Robert)
- In de ban van de tegenstander (KEILSON, Hans)
- Begraaf het verleden (ROBERTS, Nora)
- Het verlies (ROBOTHAM, Michael)
- Schaduwhart (WILLIAMS, Tad)
- Schaduwval (WILLIAMS, Tad)
- De beginners (WOLFF, Rebecca)

Volwassenen non-fictie
- De processen van Jef Vermassen (VERHOEVEN,

Erwin) [393.7]
- De smaak van wraak: vlijmscherpe verhalen uit het

Hof van Assisen (VERWERFT, Gust) [395.663]
- Cancellara (GERTSCH, Christof) [618.54]
- Cesar, de leider van de roedel (MILLAN, Cesar)

[634.13]
- Songwritinggids voor de gitarist : melodieën en 

akkoordprogressies combineren (COULTER, Leo)
[789.31]

- Het liegend konijn : hedendaagse Nederlandstalige
poëzie (DELEU, Jozef) [877] 

- Back in the USSR : weerzien met de Russen en hun
buren (BLOMMAERT, Stefan en BALLIAUW, Jan)
[Rusland 945.6]

- The King’s Speech (LOGUE, Mark) [Groot-Brittannië
946.6]

- Lees het landschap : zo zijn de landvormen om ons
heen ontstaan (YARHAM, Robert) [952]

Op 9 januari 2012 ging de initiatie
‘computer wegwijs’ in digidak in 
’t Klooster van start. 
Vijf geïnteresseerden waren tijdig op
post: Emma, Herman en Jeanne, Maria
en Frans. De lesgever Darie en zijn

bege leider Aziz hadden zich goed voorbereid om van
start te gaan. Tijdens het voorstellingsrondje werd er 
gepeild naar de ervaring en verwachtingen van de 
bezoekers.

Hieronder enkele terugkoppelingen:
“Nadat we de basis goed kennen kunnen we verder
ontdekken wat we allemaal met een computer kunnen
doen”. “Ik heb er al wat mee gewerkt maar ik wil meer
leren”. “We hebben het al eens gevolgd maar we hebben
het nog niet in de vingers - eerst moeten we er goed mee
overweg kunnen voordat we verder gaan”. “Ik ben 
geïnteresseerd in vissen op zee en wil op de computer
hierover informatie opzoeken”. “Ik wil met foto’s aan de
slag”. “Thuis is het anders, ziet het er toch allemaal een
beetje anders uit”.
Na een korte inleiding ging de ploeg van start 
(zie foto’s).

Ben je geïnteresseerd om ook meer over het gebruik van
de computer, internet, … te leren? Of heb je al wat 
ervaring met de computer maar heb je specifieke 
vragen? Kom dan op maandag tussen 10 en 12 uur naar 
digidak in de bibliotheek in St.-Jozef Rijkevorsel of op
donderdag tussen 9 en 12 uur naar digidak in ’t Klooster
naast het gemeentehuis  van Rijkevorsel. Een aantal 
begeleiders staan klaar om je verder te helpen. Voor
meer inlichtingen kun je ons steeds bereiken op het
nummer 014/71.11.33.

INITIATIE COMPUTERWEGWIJS
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SPORTBROCHURES
2012
Bij de start van een
nieuw jaar horen ook
weer nieuwe brochures
boordevol interessante
informatie. 
Zo zijn de brochures
voor sportopleidingen
binnen, zowel sport -
kaderopleidingen 2012
van Bloso (VTS) als 
Vormingen voorjaar

2012 van de provinciale sportdienst. Een exemplaar hier-
van kun je bekomen aan de balie van de vrijetijds -
diensten in het Klooster. 
Passeer dus regelmatig eens langs de balie van de vrije -
tijdsdiensten in het Klooster om te kijken of er geen 
relevante informatie voor jou te vinden is!
Neem ook een kijkje op www.provant.be/sport voor 
opleidingen allerhande in de regio!

Huldiging sportlaureaten, kampioenen 
en uitzonderlijke sportieve prestaties
2011 

De sportlaureaten van het sportjaar 2011 zijn gekozen.
De kampioenen en de uitzonderlijke sportieve prestaties
van onze gemeente zijn gekend. Op vrijdag 17 februari
2012 vindt de huldiging van deze laureaten, kampioenen
en sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties plaats
tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2011. Wij wensen hen
alvast een dikke proficiat en hopen dat 2012 voor hen
sportief even hoogstaand mag zijn als 2011!
Het sportgala vindt plaats in de Kuiperij, de polyvalente
zaal van het GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 te Sint-Jozef
Rijkevorsel. De deuren openen om 18u30, het officieel
gedeelte start om 19u.
Zoals de voorbije jaren beginnen we met de huldiging
van de jeugdkampioenen en jeugdsporters met 
uitzonderlijke sportieve prestaties. Vervolgens worden
de sportlaureaten van 2011 bekendgemaakt om tot slot
de volwassen sporters in de bloemetjes te zetten.

Als intermezzo voorzien we ook dit jaar weer een op -
treden van een sportvereniging, nl. een demonstratie
van Taekwondo De Tijgers en daarnaast nog een special
act!
Hopelijk mogen we jullie in groten getale verwelkomen
op deze sportieve gelegenheid.

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als
sportvereniging is nog beschikbaar tot 15 februari 2012
op de website www.rijkevorsel.be, onder de rubriek 
diensten/sportdienst/links en downloads. Je kunt de 
nodige formulieren ook afhalen bij de sportdienst in het
Klooster. De aanvraagdossiers zelf moeten binnen -
gebracht worden op de sportdienst vóór 1 maart 2012.
Elke vereniging, die reeds aangesloten is bij de sport-
raad, heeft het aanvraagdossier in januari ontvangen.

Op dinsdag 21 februari 2012 vindt in Rijkevorsel een
Olympische dag plaats. Vertrekkende vanuit de 
Olympische gedachte “deelnemen is belangrijker dan
winnen”, wil het gemeentebestuur i.s.m. een aantal 
lokale sportclubs zoveel mogelijk jongeren tussen 10 en
14 jaar aan het sporten krijgen.
Volgende sporttakken komen aan bod: atletiek, badmin-
ton, tennis, voetbal, volleybal, wielrennen! De jongeren
dienen een aantal proeven van verschillende sport -
disciplines af te leggen. Afhankelijk van de behaalde
score per onderdeel kunnen ze op het einde van de dag
een medaille verdienen.
De dag zal in 2 fases plaatsvinden, nl. de voormiddag 
zullen de buitensporten afgenomen worden op de sport-
en recreatiezone Sonsheide ter hoogte van de voetbal-
velden van KFC Zwarte Leeuw en het skate- en sport-
park. Voor de binnensporten verhuizen we dan naar de
Kuiperij te Sint-Jozef. De verplaatsing zal normaliter 
gebeuren met de fiets, tenzij het zeer slecht weer is!
Voor meer info en inschrijven : sportdienst, Molen -
straat 5, 2310 Rijkevorsel of via 03/340.00.36, sport-
dienst@rijkevorsel.be!

OPLEIDINGEN / VORMINGEN 
IN DE REGIO

SPORTRAAD RIJKEVORSEL

ERKENNING 
GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

JEUGDOLYMPIADE : 
OLYMPISCHE DAG RIJKEVORSEL
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Gratis oplaadbeurt voor
je vereniging
Als vrijwilliger van een
plaatselijke vereniging
sta je dag in dag uit voor
heel wat uitdagingen.
Soms piek je met succes-
ervaringen, soms baal je
als het misloopt. Nu is
het tijd voor een nieuwe
energieboost: een hele
dag tips & trucs voor
jouw vereniging. 

Oplaadbeurt
Sport- en cultuurdiensten uit 13 gemeenten bieden in
samenwerking met  Sportregio Noorderkempen, 
Provincie Antwerpen, K.H.Kempen 15 workshops aan.
Telkens over onderwerpen die nauw aansluiten bij de 
dagelijkse werking van je vereniging. Gevarieerd en
bijde tijds. Uiteenlopend en diepgaand. 
Maak snel je keuze: voor de meeste activiteiten laten we
maar een beperkt aantal deelnemers toe. We maken ook
tijd vrij om andere vrijwilligers en verenigingen beter te
leren kennen zodat je allerlei ervaringen kunt 
uitwisselen. Inschrijven kun je vanaf 15 februari tot 13
april. 
Dat kan op verschillende manieren: 
- via internet: vul je inschrijfformulier in op 

DOEDEBOOST.BE In een wip ben je ingeschreven en
krijg je een bevestigingsmail. 

- met de post: vul de kaart op de promotiefolder 
volledig in en breng ze binnen bij je sport- of
cultuurdienst. Je kunt ze ook gratis op de bus doen. 

De promotiefolders vind je terug op het gemeentehuis,
in het Klooster en de openbare bibliotheken van Rijke-
vorsel.

Wat? Wanneer?Waar? 
- 15 workshops als oplaadbeurt voor je vereniging
- zat. 21 april 2012 van 9.15 tot 16.30 uur
- Turnhout, Katholieke Hogeschool Kempen vzw,

Campus Blairon 800
- www.doedeboost.be 

Gedurende de zomer van 2011 werd er een fotowedstrijd
georganiseerd met als thema “Vrijwilliger in the 
picture”. 
In december werd hiervoor de prijsuitreiking georgani-
seerd, waarvan we de winnaars graag willen meegeven:

1ste plaats: Anne Vermeiren
“Vrijwilliger op kermiskoers”

2de plaats: Els Willemse - “Vrouwen met ballen”

`

3de plaats: 
Julie Vermeiren

“Pjeerke”

WINNAARS FOTOWEDSTRIJD
’VRIJWILLIGER IN THE PICTURE !’

BOOST 2012 !

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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KROKUSVAKANTIE GRABBELPAS & KINDERCLUB
GRABBELPAS
De grabbelpas heeft een spetterend programma vol afwisselende en verrassende activiteiten in elkaar gestoken.

Maandag 20 februari : Kort na de middag nemen we de lijnbus richting Turnhout voor een
namiddagje filmplezier in de Utopolis. We gaan er genieten van de enige echte film van de
Muppets.

Dinsdag 21 februari : Vandaag staat de jeugdolympiade op het programma. Meer info hier-
over kun je lezen onder de rubriek Sport.

Woensdag 22 februari : We trekken een namiddagje naar het Schapenhof in de Langstraat
te Rijkevorsel. Jef en Inge dagen ons uit om de enige, echte farmgames te komen spelen.

Donderdag 23 februari : Het weer zal ons geen parten spelen want we gaan ons uitleven in
Plopsa Indoor te Hasselt. Meer info over de verschillende attracties kun je vinden op de
website www.plopsa.be

Vrijdag 24 februari : Je hebt er altijd al van gedroomd om zelf eens een potje te draaien.
Je kunt je droom waarmaken. Kom naar de workshop pottendraaien.

Zaterdag 25 februari : LIERSE - ANDERLECHT.
Zin om mee naar een spannende voetbalmatch te gaan kijken ? Dan moet je zeker deze
datum vrijhouden. Meer info kun je vinden in de folder van de krokusvakantie die via de
scholen verdeeld zal worden.

KINDERCLUB
De begeleid(st)ers van de kinderclub hebben ook een keitof activiteitenprogramma voor de krokusvakantie in
elkaar gestoken. Tijdens de krokusvakantie gaat de kinderclub helemaal uit de bol.

Maandag 20 februari : Koken is een koud kunstje. Trek je kookschort al maar aan want we
gaan aan de slag om lekker te kokkerellen. De kiddies krijgen hulp van kabouter Smul en de
coolkids gaan deelnemen aan Komen eten in de kinderclub !

Dinsdag 21 februari : Het is carnaval en dat gaan we uitbundig vieren. Haal je verkleedkleren
al maar boven en tover je om in de mooiste prinses, ridder, megamindy,... Je mag die dag
immers verkleed naar de kinderclub komen. In de namiddag houden we een reuze echte 
carnavalsstoet (onder politiebegeleiding) door het dorp. En natuurlijk gaan we de bewoners
van het Prinsenhof vergasten met een bezoekje. Na de stoet genieten we van een over -
heerlijk wafelfestijn !

Woensdag 22 februari : Nu het winter is, willen we de dieren verwennen. We gaan allerlei
lekkere traktaties voor de vogels maken.

Donderdag 23 februari : De kiddies gaan toveren met K3, Kaatje en Tita Tovenaar. De cool-
kids gaan zich verdiepen in de wetenschap en allerlei experimentjes uitvoeren. 
Dit belooft een spannend dagje te worden !

Vrijdag 24 februari : Het heelal met alle planeten, sterren,... staat centraal vandaag. 
We maken een heuse reis door de ruimte.
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Folders met alle info over de krokusvakantie zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen vanaf
23 januari.  Voor meer informatie over onze buitenschoolse kinderopvang kun je steeds terecht op volgend 
telefoonnummer 03/340.00.56 of via e-mail kinderclub@rijkevorsel.be.

INSCHRIJVEN VOOR DEZE ACTIVITEITEN TIJDENS DE KROKUSVAKANTIE 
IS EEN MUST !!

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de kinderclub met een inschrijvingsstop worden gewerkt.
Dat betekent dat er maximum 98 kinderen in de kinderclub kunnen opgevangen worden. 
Inschrijven voor deze activiteiten kan vanaf 30 januari om 6.45 uur in de kinderclub.
Na de uiterste inschrijvingsdatum van 10 februari 2012 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen meer worden
aangenomen voor de krokusvakantie.
Deze maatregel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen.

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 februari 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 uur 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 startvergadering 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 speelpleinwerking aarzel dan niet om contact op te nemen met Hilde van
de Kinderclub (03/340.00.56 of hilde.dictus@rijkevorsel.be)

SPEELPLEINWERKING
KIEKEBOE
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M O B I L I T E I T - V V V

Provincie Antwerpen en 14 gemeenten leggen
gezamen lijk visie vast.
Een historisch moment voor de Noorderkempen: 
14 gemeenten keuren de krijtlijnen voor de mobiliteit
in de regio tot 2020 (en verder) goed. Het verkeer en de
leefbaarheid in het gebied tussen de E19 en de E34 
vormen de komende jaren een grote uitdaging. De 
provincie Antwerpen zocht daarom samen met de 
gemeenten een oplossing. De gebiedsgerichte visie die
zo ontstond is uniek in Vlaanderen. Een betrouwbaar
wegennet, gescheiden voor vrachtverkeer, aandacht voor
openbaar vervoer én open ruimten, dat zijn de speer -
punten.

3 ONDERZOEKSFASES….
In de oriëntatiefase analyseerde de provincie Antwerpen
de bestaande verkeersstromen. Ze bekeek ook de ruimte -
lijke structuur en de geplande ontwikkelingen in de
regio aan de hand van bestaande studies en plannen. 
Van daaruit vertrok de tweede fase van de studie, de 
onderzoeksfase.
Gedeputeerde voor mobiliteit Inga Verhaert: “De ham-
vraag was: welk effect hebben de huidige en toekomstige
ontwikkelingen op het verkeer en de ruimtelijke orde-
ning in de regio? Of meer concreet: welk soort verkeer
zal gebruik maken van welke wegen? Hoeveel bijkomend
verkeer mogen we verwachten tegen 2020? Wie zal van
waar naar waar rijden? Daarnaast kwamen ook zaken
aan bod zoals veilig oversteken, milieu en leefbaarheid
in de dorpskernen.” Het kwalitatief en kwantitatief 
onderzoek bekeek de effecten vooral met een boven -
lokale bril. Na veel wikken en wegen is de nieuwe visie
voor de Noorderkempen een feit.

1 GEBIEDSGERICHTE VISIE…
14 gemeenten (Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Brecht, Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout,
Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar, Zandhoven en
Zoersel) staan achter de volgende principes:
- De regio heeft nood aan een robuust en betrouwbaar

wegennet om de bereikbaarheid en de leefbaarheid
in de kernen te verbeteren. We moeten het verkeer
bundelen en zo de impact op de omgeving beperken.
Een aantal omleidingswegen zal een belangrijke
meerwaarde leveren, bvb. rond de kernen van Brecht,
Zoersel, Malle, Rijkevorsel en Baarle.

- We moeten op zoek naar een samenhangend netwerk
voor vrachtverkeer. De belangrijkste bedrijven -
terreinen krijgen een rechtstreekse aansluiting op
het robuust wegennet. Vrachtverkeer rijdt zo vlot
naar de E19-E34, zonder door de kernen te moeten.

Nieuwe bedrijventerreinen willen we aan deze ont-
sluitingsstructuur koppelen. Uiteraard moeten er
ook zones komen waar doorgaand vrachtverkeer niet
gewenst is.

- Het openbaar vervoer als volwaardig alternatief. 
Het doortrekken van de tram op de N12 tussen Ant-
werpen en Malle moet een antwoord bieden aan het
drukke verkeer in Schilde en Malle. De doorstroming
van het openbaar vervoer moet aanzienlijk ver -
beteren om als alternatief te kunnen dienen. Be-
paalde wegen worden daarom openbaar vervoer-
assen; het ‘niet-bestemmings’ autoverkeer wordt er
geweerd. Ook het spoor kan beter. Er is het voorstel
voor een extra station Turnhout-Zuid (aan de E34).

- De Noorderkempen heeft uiteraard nog andere 
troeven. Zo moet de mooie open ruimte zeker gevrij-
waard blijven en is het concept van groene kamers
gelanceerd. De studie wil de verschillende groene 
kamers bundelen tot een groter samenhangend 
geheel.

- In dit kader willen we ook een verdere verlinting
langs het kanaal Dessel - Turnhout - Schoten tegen-
gaan. Watergebonden activiteiten worden gebundeld
en beter ontsloten. Nieuwe niet-watergebonden 
activiteiten zijn niet meer gewenst langs het kanaal.
Zo kan de recreatieve functie beter tot zijn recht
komen. Het aantal overgangen van het kanaal wordt
beperkt, ze krijgen een nieuwe functie als exclusieve
fietsbrug en busdoorsteek. Het kanaal maakt de 
verbinding tussen de verschillende groene kamers.

Alle gemeenten en andere belangrijke actoren (o.a. IOK,
NV De Scheepvaart, NMBS) verfijnen de visie nu verder
en vertalen die naar een concreet actieplan. 
Gedeputeerde Inga Verhaert: “ De provincie Antwerpen
neemt in dit project het heft in handen. We zien er op
toe dat de doelstelling behaald wordt. Namelijk het uit-
werken van een weldoordachte visie met aandacht voor
economie, ruimtelijke ordening, open ruimte en milieu.
Een goed mobiliteitsplan en een aansluitende gebieds-
gerichte visie betekenen een meerwaarde voor de regio
als geheel, en voor elke gemeente afzonderlijk.”

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

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

OPLOSSING MOBILITEITSKNOOP

BEZOEKERSCENTRUM AAN DE MOLEN
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Op 25 februari 2012 worden er op zaterdagnamiddag
weerom 2 wielerwedstrijden georganiseerd te St-Jozef
Rijkevorsel. Het parcours omvat St-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Steven-
nekens en terug St-Jozef. Dit betreft wedstrijden voor
nieuwelingen en juniores.
Op het parcours zal vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur één-
richtingsverkeer ingesteld worden (uitgezonderd
Beerse baan).
Om de verkeershinder tot een minimum te beperken
zullen er omleidingen ingesteld worden. Moet je toch op
het parcours  zijn, volg de aanwijzingen van de signaal-
gevers en de bevelen van de Lokale Politie.

Regelmatig merkt de politie op dat in de nabijheid van
de glasbollen te Rijkevorsel er allerlei voorwerpen
worden achtergelaten die daar niet thuishoren zoals vlak
glas, spiegels, autoruiten, lampen, porselein, aardewerk
en beeldbuizen. Deze vermelde voorwerpen (afval) 
dienen afgeleverd te worden op het containerpark en
mogen niet achtergelaten worden in of nabij de glas -
bollen.
In het verleden werden reeds enkele personen op heter-
daad betrapt met een proces-verbaal als gevolg met daar-
bij nog een gepeperde factuur van de gemeente voor het
opruimen van de afvalstoffen.

De GAS reglementering (= gemeentelijke administra-
tieve sancties) is sinds januari 2012 van toepassing te
Rijkevorsel en ook het sluikstorten van afvalstoffen in de
nabijheid van de glasbollen is daarin opgenomen.

Algemeen wordt onder sluikstorten verstaan : “Het
achter laten, opslaan of storten van om het even welke
afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en

terreinen op een wijze of op tijdstippen die niet overeen-
stemmen met de gemeentelijke politieverordening 
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afval -
stoffen. Dit is een paragraaf uit het politiereglement 
betreffende het inzamelen van huishoudelijke afval -
stoffen d.d. 15 oktober 2007.
In dit reglement is ook bepaald dat je glazen flessen, 
bokalen en flacons per kleur moet scheiden en dat dit
enkel mag gebeuren tussen 08.00 uur en 20.00 uur.
Het glas moet ontdaan zijn van deksels, stoppen en/of
omwikkelingen

Spijtig moeten wij vaststellen dat sommige burgers ook
afval naast de glasbollen achterlaten. Al te vaak slingeren
er zakken, dozen of andere afvalsoorten naast de glas-
bollen. Sommigen zetten zelfs hun glas naast de glasbol
in plaats van het erin te werpen. Dit is sluikstorten en
getuigt van weinig burgerzin. Bovendien is dit 
gevaarlijk : het glas is meermaals gebroken en kunnen
andere bezoekers en eventueel spelende kinderen ver-
wonden.
Uitzonderlijk kan het gebeuren dat de glasbol vol is : 
deponeer het glas NIET naast de glasbol maar keer een
andere dag terug of werp het glas in een andere glasbol
in de buurt. Desnoods kan het glas ook afgeleverd 
worden in de glasbol op het containerpark.

CORRECT SORTEREN

Respecteer de sorteerregels ! Correct gesorteerd glas kan
perfect gerecycleerd worden. De glasbollen zijn uit -
sluitend bestemd om er glazen flessen, bokalen en 
flacons in te deponeren.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

WIELERWEDSTRIJDEN
ST-JOZEF RIJKEVORSEL

SLUIKSTORTEN NABIJ GLASBOLLEN
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Volgende zaken horen NIET in de glasbol; vlak glas zoals
ruiten, spiegels, porselein en aardewerk, pyrex, lampen
en TL-lampen, stenen flessen en kruiken, opaalglas, 
kristal, deksels en doppen. De aanwezigheid van deze
voorwerpen bemoeilijkt de recyclage en brengt hoge
kosten met zich mee.

KLEURSCHEIDING
Volg de aanduidingen op de glasbollen om te weten waar
je het wit glas en waar je het gekleurd glas moet 
inwerpen.
Kleurscheiding is uiterst belangrijk voor de recyclage.
Enkel van zuiver wit glas kan opnieuw wit glas gemaakt
worden. Ook bij het leegmaken van de glasbollen in de
vrachtauto blijft de kleurscheiding gerespecteerd. 

Sluikstorten wordt bestraft in de Gas-wet geving met
een boete van 250 euro. Armoede is geen kinderspel. Het is een veelkoppig 

monster dat 1 op 5 kinderen in ons land dagelijks 
geweld aandoet. Dat is schrijnend en onaanvaardbaar.
Overal ter wereld zijn kinderen de eerste slachtoffers van
armoede. In België is dat niet anders : 1 op 5 kinderen
groeit op in armoede. Dat is alarmerend, want armoede
raakt kinderen in alle aspecten van hun leven. Een paar
jaar in armoede leven, in een onveilige woning, met een
zwakke gezondheid, uitgesloten van sociale contacten
en met beperkte onderwijskansen, is ontzettend lang
voor een kind en laat blijvend littekens na. Een kinder-
leven in armoede is bovendien de pijnlijke voorbode naar
een volwassen leven in armoede.
Onze samenleving kijkt vaak met een beschuldigende
blik naar mensen in armoede. Men gaat ervan uit dat ze
zelf altijd een grote verantwoordelijkheid dragen voor
hun situatie. Dit ’individueel schuldmodel’ klopt niet.
Heel wat mechanismen in onze samenleving zorgen er-
voor dat een aanzienlijk deel van mensen uitgesloten
wordt en dat ze in armoede terechtkomen.

Armoede groeit : meer en meer gezinnen met kinderen
leven op of onder de armoedegrens. Ze ervaren dagelijks
dat ze er niet bij horen. Ze worden afgesloten van de
meest noodzakelijke basisvoorzieningen en daardoor
ook van een menswaardig bestaan. Toch heeft iedereen
daar fundamenteel recht op. Een goede gezondheid. Een
veilige woning. Een degelijke school en een deftige 
opleiding. Waardig werk en een leefbaar inkomen ...
In België vechten 1,6 miljoen mensen dagelijks voor
deze rechten. En Welzijnszorg vecht met hen mee. Door
campagne te voeren. Door het beleid te beïnvloeden.
Door armoedeprojecten financieel te ondersteunen.
Door concrete solidariteit met mensen aan de rand.
Armoede is en blijft een groot onrecht. Armoede -
bestrijding is dan ook een zaak van iedereen. Want laten
we ’t niet vergeten : het kan ieder van ons overkomen.

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012
- 20.00 UUR

ARMOEDE IS GEEN KINDERSPEL
ARMOEDEBESTRIJDING,
EEN ZAAK VAN IEDEREEN
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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
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Het JongerenAdviesCentrum (JAC) te Turnhout 
organiseert voor jongeren tussen 15 en 17 jaar een
assertiviteitscursus. Hierin kun je leren om beter op te
komen voor jezelf, om gemakkelijker contact te leggen,
om je onzekerheid weg te werken, je mening te zeggen
in een groep, enz.

De cursus, die gratis is, gaat door op woensdagnamiddag
in het JAC te Turnhout, Paterstraat 47 te 2300 Turnhout
(014/41.62.58) en start op 29 februari 2012. Hier kun je
ook verdere informatie bekomen.

Zoals de voorbije jaren kunnen sommige personen ook
dit kalenderjaar weer beroep doen op het ’stookoliefonds’
dat werd opgericht om de weerslag van de brandstof-
prijsstijging op te vangen.
Om te weten of men kan genieten van deze tussenkomst
worden hieronder de belangrijkste voorwaarden opge-
somd.
Indien je meent hieraan te voldoen, kan u een aanvraag
indienen op de sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad
27 te 2310 Rijkevorsel, tel. 03/340.39.65.

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen :
- huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk

(voor het vullen van een brandstoftank aan huis);
- verwarmingspetroleum (type c) in bulk of aan de

pomp;
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveel-

heid (in een propaangastank, niet in flessen).
Opgelet : de aanvraag moet gebeuren binnen de 60
dagen na de leveringsdatum !

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussen-
komst ?
1. Personen met recht op een verhoogde verzekerings-

tegemoetkoming :
Personen die over het WIGW-statuut of OMNIO-
statuut beschikken (verhoogde tegemoetkoming, te
bewijzen met sticker van mutualiteit).

2. Personen met een laag inkomen
Personen die geen recht hebben op een verhoogde
tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar wiens
inkomen lager ligt dan 15.782,42 euro, te verhogen
met 2.921,74 euro per persoon ten laste, komen ook
in aanmerking. Voor deze categorie moet er ook 
rekening gehouden worden met het onroerend in -
komen van alle eigendommen, met uitzondering van
de eigen woning waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het
kader van de wet op het consumentenkrediet of een
collectieve schuldenregeling en die de verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je betaalt hebt voor
je energie, maar is over het algemeen beperkt tot 0,14
eurocent voor de eerste 1.500 liter. Dit komt overeen
met 210,00 euro per jaar.

Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal
Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het
OCMW.
Het OCMW zal nagaan :
- of je wel degelijk behoort tot één van de categorieën

van de doelgroep,
- of je inderdaad gebruik maakt van een brandstof

waarvoor je de steun kunt krijgen,
- of het adres dat op de factuur wordt vermeldt, over-

eenkomt met het leveringsadres en het adres waar je
gewoonlijk verblijft.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende docu -
menten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan geen
aanvraag ingestuurd worden :
- In ieder geval de leveringsfactuur die niet ouder is

dan 60 dagen. Indien je in een gebouw met meerdere
appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of 
beheerder van het gebouw een kopie van de factuur
en een attest met vermelding van het aantal appar-
tementen waarop  de factuur betrekking heeft.

- De identiteitskaart van jezelf en van al de inwonende
meerderjarige gezinsleden.

- Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden.
- Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

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

ASSERTIVITEITSCURSUS 
VOOR JONGEREN

HEB JE RECHT OP EEN VERWARMINGS -
TOELAGE IN 2012 ?
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De OCMW-raad heeft in zijn vergadering van 22 decem-
ber 2011 beslist om het aangepast opnamereglement dat
werd besproken tijdens het Bijzonder Comité Prinsenhof
van 21 december 2011 goed te keuren en te laten ingaan
vanaf 1 februari 2012. Je kunt hieronder het vernieuwde
opnamereglement lezen.
De personen die momenteel reeds ingeschreven stonden
op de wachtlijst, werden via een persoonlijk schrijven op
de hoogte gebracht. Zij konden zich terug inschrijven
en bleven hun huidige plaats op de wachtlijst behouden.
Nieuwe kandidaat-bewoners krijgen vanaf 1 februari
2012 het numerieke volgnummer volgend op de laatst
ingeschreven bewoner. Er werd een inschrijvingsstop
voorzien van 12 januari 2012 tot en met 7 februari 2012.
Voor verdere inlichtingen en voor inschrijvingen op de
wachtlijst van het woonzorgcentrum en/of de service-
flats kun je terecht bij de dagelijks verantwoordelijke,
dhr. Roos Jef, op het telefoonnummer 03/340.39.00.

REGLEMENT

A. Kandidaat-bewoners kunnen enkel op de wachtlijst
van de serviceflats ingeschreven worden na een per-
soonlijk contact met de dagelijks verantwoordelijke
of zijn vervang(st)er.

B. Bij het vrijkomen van een serviceflat :
a. bij voorrang worden serviceflats toegewezen aan

personen die op het moment van de aanvraag of
opname minimum 5 jaar in Rijkevorsel wonen en
ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of
welke tijdens de laatste dertig jaar voor een  
periode van minstens twintig jaar in Rijkevorsel
gewoond hebben en in de bevolkingsregisters
inge schreven waren. Bewoners Lange en Korte
Kwik  straat, Beersesteenweg op Rijkevorsel 
worden gelijkgesteld met de bewoners van Rijke-
vorsel.

b. op de tweede plaats komen in aanmerking aan -
vragers die elders wonen, maar waarvan één der
kinderen minstens tien jaar in de gemeente 
Rijkevorsel woont en ingeschreven is in de 
bevolkingsregisters. Ook aanvragers die geboren
zijn in Rijkevorsel behoren tot deze categorie.

c. op de derde plaats komen alle andere kandidaten
in aanmerking.

C. Er wordt een numerieke volgorde gehanteerd met
volgende afspraken :
a. er wordt gestart bij diegene die het langst op de

wachtlijst staat ingeschreven.

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

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

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 7 FEBRUARI 2012
PANNENKOEKEN, APPELSIENSAUS EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Valentijnsmenu
dinsdag 14 februari 2012

Bloemkoolsoepje met pata negra

Varkenshaasje met graanmosterdsaus
Witloof

Krielaardappeltjes

Valentijnsgebak

GELIEVE U AAN TAFEL TE BEGEVEN TUSSEN 11.30U EN 12.00U (MAX 25 PERS.)

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS VOOR 5 FEBRUARI.

13,50€

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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b. Wanneer deze persoon de serviceflat niet neemt,
wordt er naar de volgende kandidaat gegaan en zo
verder tot er een kandidaat wordt gevonden.

c. Bij het vrijkomen van een volgende serviceflat
wordt de eerste kandidaat volgend op de kandidaat
die de vorige serviceflat heeft betrokken als eerste
gecontacteerd.

d. Nadat alle Rijkevorselse kandidaten zijn gecon -
tacteerd worden de kandidaten van de tweede
groep, daarna de kandidaten van de derde groep
gecontacteerd. Dezelfde afspraken gelden als bij
de kandidaten van groep 1.

D. Kandidaten op de wachtlijst kunnen het aanbod om
een serviceflat te betrekken weigeren. Bij weigering
worden zij effectief verwijderd van de wachtlijst.
Verwijderde kandidaten kunnen zich pas 1 jaar na
de weigering terug laten inschrijven op de wachtlijst
van de serviceflats.
Uitzonderingen op bovenstaande regel kunnen voor-
komen (bv. bij ziekenhuisopname) maar dienen 
telkenmale besproken te worden in het Bijzonder 
Comité Prinsenhof.

KEMPENS WOONKREDIET - Kempische Heerd nv
Parklaan 113 (ring), 2300 Turnhout
tel. 014/42.09.49, fax 014/43.50.23
www.kempenswoonkrediet.be
kempenswoonkrediet@skynet.be

www.provant.be/vrijwilligerswerk

UW PARTNER VOOR KREDIETVERLENING

GEZOCHT : 
ORGANISATIE DIE VRIJWILLIGERS ZOEKT
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Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-
Children kinderen uit probleemgebieden in Europa op
vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit
jaar ongeveer 120 kinderen, waarvan 40 die voor de 
eerste maal komen. Van deze laatsten zijn er 20 uit het
zuidoosten van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer
van Tsjernobyl, en 20 uit Kroatië en Bosnië & Herze -
govina.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van
26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds actueel. Van
de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld
aan een te hoge stralingsdosis, zijn er inmiddels duizen-
den overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor
velen pas jaren later geleid tot kanker. Ook de kinderen
van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vast-
staand feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen
zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklierkanker
en leukemie.

Niet alleen de radioactieve besmetting vormt een 
gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriënten-
arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn
de oorzaak van een algemene zwakke gezondheid. Vooral
bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld.
Een vakantie in ons land, zelfs al is het maar voor enkele
weken, betekent een enorme boost voor hun gezond-
heid.

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde
gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten.
Dit jaar verwachten we 40 jongens en meisjes tussen 9
en 12 jaar, die voor de eerste maal naar Vlaanderen 
zullen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden 
willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op
tel. 03/247.88.50, of mailen naar info@eurochildren.be.
Bijkomende informatie vind je op de website www.euro-
children.be.

Vergeet de kinderen uit het
nieuwe Europa niet !

www.eurochildren.be

Op basis van de informatie die in de media is verschenen,
heeft het Vlaams Energieagentschap (VEA) een samen-
vatting gemaakt betreffende de geplande wijzigingen aan
de federale belastingvermindering voor energie -
besparende maatregelen vanaf 2012.

Onderstaande tekst hebben wij verkregen via het VEA.
Deze tekst vat de wijzigingen samen in 10 stappen.

1. Alle uitgaven betaald in 2011. 
Voor investeringen die tot 31/12/2011 betaald 
worden, verandert er niets. Alle maatregelen kunnen
nog steeds genieten van een belastingvermindering
van 40% van de investering. Ook de overdraagbaar-
heid naar de volgende jaren voor woningen die al
minstens 5 jaar in gebruik zijn blijft behouden, 
inclusief een belastingkrediet voor een aantal maat-
regelen. (lees alle info in de brochure premies 2011) 

2. Alle uitgaven gedaan in 2012 waarvan de overeen-
komst werd ondertekend uiterlijk op 27/11/2011.
Om de continuïteit van de fiscale voordelen te be -
houden, werd beslist dat contracten die tot
27/11/2011 werden ondertekend, en waarvan de 
uitvoering/betaling pas in 2012 zal plaatsvinden nog
volledig kunnen genieten van de fiscale voordelen
zoals die in 2011 van toepassing zijn (40% fiscaal
voordeel voor alle maatregelen, maximum bedrag,
belastingkrediet voor een aantal maatregelen en
overdraagbaarheid voor woningen die al minstens 
5 jaar in gebruik zijn, blijven behouden. (dus identiek
als voorwaarden onder 1).

3. Uitgaven voor dakisolatie betaald in 2011 of betaald
in 2012 met overeenkomst ondertekend uiterlijk op
27/11/2011.
Geen enkele wijziging van toepassing. De belasting-
vermindering blijft behouden op 40%, ook indien de
betaling pas in 2012 zal gebeuren. (dus identiek als
de voorwaarden onder 1). 

FEDERALE BELASTINGVERMINDERING
VOOR ENERGIEBESPARENDE 
INVESTERINGEN IN 2012

40 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN 
GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN 
DOORBRENGEN
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4. Investeringen in dakisolatie waarvan de overeen-
komst ondertekend werd vanaf 28/11/2011 of in
2012 en waarvan de betaling in 2012 of later zal 
gebeuren. 
De belastingvermindering van 40% daalt naar 30%
van de gedane uitgaven. Er is geen overdraagbaar-
heid meer van toepassing. Het belastingkrediet blijft
behouden voor de uitgaven in 2012. 

5. Alle andere belastingverminderingen voor energie-
besparende investeringen stoppen vanaf 2012 
(betalingsdatum) waarvan contract na 27/11/2011
werd afgesloten. 
Meer bepaald stoppen volgende maatregelen voor
bestaande woningen die al minstens 5 jaar in gebruik
zijn: 
- Ramen met hoogrendementsbeglazing; 
- Vervanging van een oude stookketel door een 

condensatieketel, pelletketel, micro-wkk of
warmte pomp; 

- De plaatsing van thermostatische kranen en ka-
merthermostaat; 

- Energieaudit. 
Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen: 
- De investeringen in zonneboiler; 
- De investeringen in fotovoltaïsche zonnepanelen; 
- De investeringen in een geothermische warmte-

pomp. 

6. Groene lening stopt vanaf 2012. 
De groene maatregel was voorzien als een tijdelijke
maatregel voor 2009-2011. De maatregel wordt niet
verlengd in 2012. 

7. Belastingvermindering voor intresten van groene 
leningen daalt van 40% naar 30% voor de intresten
betaald vanaf 1 januari 2012. 
De belastingvermindering daalt voor alle groene 
leningen die werden afgesloten tussen 2009 en 2011
naar 30% ipv 40%. 

8. De belastingvermindering gedurende 10 jaar voor
een lage-energiewoning, een passiefwoning of een
nulenergiewoning stopt vanaf aanslagjaar 2013.
Voor woningen die niet uiterlijk op 31 december
2011 als lage-energiewoning, passiefwoning of nul-
energiewoning zijn gecertificeerd, zal geen belasting-
vermindering meer worden verleend. 
Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op
31/12/2011 wordt ingediend en die voldoen aan de
eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hier-
door genieten van de belastingvermindering 
gedurende 10 jaar. 

Voor woningen waar vroeger al een belasting -
vermindering werd toegekend, blijft de belasting -
vermindering verder lopen. 

9. Overdraagbaarheid van federale belasting -
vermindering blijft behouden voor investeringen 
betaald tot eind 2011. 
Voor investeringen / betalingen die in het verleden
werden uitgevoerd, en waarvoor de overdraagbaar-
heid van toepassing was omdat het maximum werd
overschreden, blijft het overdraagbaar bedrag nog
steeds recht geven op de voorziene belasting -
vermindering.

10.Premies van de netbeheerder in 2012 wijzigen niet
Voor alle duidelijkheid blijven in 2012 de premies die
de Vlaamse netbeheerders geven voor bestaande 
woningen en voor nieuwbouw behouden. Deze 
premies zijn in september 2011 al definitief goed -
gekeurd. Een overzicht van deze premies vind je op
deze link:  http://www2.vlaanderen.be/economie/
energiesparen/premies/2012/premies_dnb2012.pdf

585   867   571   694   840   041   155   061   633   674
029   608   480   329   644   156   683   335   764   751
871   859   700   400   082   153   472   544   429   039
590   661   894   604   088   772   528   321   083   467
628   584   241   051   425   684   617   459   002   286
266 805 631 886 710 706

Prijzen af te halen tot 29 februari 2012 
bij François Deprez, Klundert 51, St - Jozef Rijkevorsel,
tel. 03/312.24.57 
Met deze willen wij iedereen danken die onze “kwb dag
van de vriendschap“ op één of andere manier gesteund
heeft. 

UITSLAG TOMBOLA
’DAG VAN DE VRIENDSCHAP’ 2011
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De Ark heeft op dit moment 5 concrete projecten in 
verkoop in verschillende gemeentes. Eén van deze 
projecten ”betaalbaar wonen” bevindt zich in uw
gemeente.

RIJKEVORSEL - KOEKHOVEN : verkoop van 
10 prachtige appartementen (reeds 4 verkocht)
De appartementen zijn gelegen in de groene rand van
Rijkevorsel, naast de Kleine Mark en met zicht op uit -
gestrekte velden en toch vlakbij het centrum (5 min.).
De appartementen beschikken over 2 of 3 slaapkamers,
een ruime bergplaats, een prachtig terras gericht naar
de groenzone en een private parkeerplaats. Ze voldoen
aan de hedendaagse comforteisen naar energie en akoes-
tiek. De appartementen zijn voorzien van vloer -
af werking, de badkamer werd ingericht. Je dient enkel de
keuken nog te plaatsen en schilderwerken uit te voeren.
De appartementen zijn onmiddellijk beschikbaar. 
Gemiddelde verkoopprijs : 200.000 euro.

Voor verdere inlichtingen omtrent plannen, verkoop -
prijzen, inschrijvingen mag je steeds vrijblijvend contact
opnemen met de Dienst Koop en Leningen van DE ARK
op het nummer 014/40.11.03 of via mail info@ark -
wonen.be. Op de website vind je een overzicht van alle
geplande projecten en projecten in uitvoering van 
DE ARK : www.arkwonen.be.

DE ARK VERKOOPT ...
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Duivenbond ’Verbroedering’
St.-Jozef

JOKPRIJSKAMP
vrijdag 10 februari om 19.30 uur

in zaal ’Alma’ bij Jozee en Cel
inschrijving 2,5€ - 65€ vooruit

iedereen welkom !!

JUDOCLUB ’DE BRES’

CLUBKAMPIOENSCHAP 2012

Waar : Gemeenschapscentrum St.-Jozef Rijkevorsel
Wanneer : zaterdag 11 februari 2012
Uur : 18.30u weging - 19.00u aanvang wedstrijden
Inkom : 3 euro

Alle sympathisanten op post 

BEWEGINGSSCHOOL VOOR KLEUTERS

klimmen, klauteren, ballen vangen, dansen,... kortom op een leuke, 

speelse manier basisvaardigheden ontwikkelen

voor : iedereen van 2de en 3de kleuterklas

waar : turnzaal van ’de Wegwijzer’ in de Leopoldstraat te Rijkevorsel

wanneer : zaterdag van 10u tot 11u

begindatum : zaterdag 11 februari

prijs : €25 voor 10 lessen

inschrijven kan door het bedrag van €25 te storten op het rekeningnummer

van vzw Rijko BE88 8600 1034 6141 met vermelding van de naam van het

kindje en de geboortedatum

met vragen kan je altijd terecht bij Ruth Bevers op het nummer

0472/.57.01.66 of op het volgende e-mailadres

bewegingsschool@hotmail.com

dit is een organisatie van vzw RIJKO

HET MOLEKE 
EN KLEINE MOLEKE

SPEELMOMENT
DINSDAG 14 FEBRUARI 2012

10.30 UUR TOT 11.30 UUR

INSTAP : MAANDAG 27 FEBRUARI 2012
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Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel presenteert

KINDERCARNAVAL
19 februari 2012

Gemeenschapscentrum
Sint-Jozef Rijkevorsel

Inkom 1€

Alle kinderen zijn welkom 
vanaf 13u tot 17u

Ook de ouders kunnen tijdens het nuttigen van een drankje
komen kijken naar deze verkleedpartij

VORSELSE ERWTENSOEP

ERWTENSOEPWANDELING
VANUIT SINT-JOZEF RIJKEVORSEL

zondag 19 februari om 13.30u

Praktisch : aanvang om 13.30u 
aan de kerk van St.-Jozef Rijkevorsel

Vorselse erwtensoep is een aangename, familiale
wandeling in de omgeving van St.-Jozef Rijkevorsel. 

Iedere deelnemer geniet, gratis, van de lekkere erwtensoep. 

Contact : Willy Stuyck, 03/384.22.61

Vorselse erwtensoep is een
organisatie van PASAR Schilde, 

’s-Gravenwezel

LANDELIJKE GILDE RIJKEVORSEL

KAART- & BUURTAVONDEN
SEIZOEN 2011-2012

woensdag 22 februari 2012 :
laatste kaart- en buurtavond

Oud-pastorij, Dorp - aanvang 20u

FOTOVRIENDEN 
RIJKEVORSEL vzw

OPTIMAAL GEBRUIK VAN 

FLITSTECHNIEKEN
Gastsprekers : Peter Nackaerts & Michel Engelen

donderdag 23 februari 2012 van 20u tot 22u
Oude pastorij - eerste verdiep - Dorp 47 - Rijkevorsel

welkom - vrije toegang

Met de steun van :

RIJKEVORSEL BLOEDINZAMELING
dinsdag 28 februari : Rijkevorsel Centrum :

Prinsenhof, Helhoekweg 18
maandag 5 maart : Rijkevorsel St.-Jozef :

Parochiezaal, Pastoor Lambrechtsstraat 

telkens van 18u tot 20.30u iedereen van harte welkom

Info bloedinzamelingen : tel. 03 314 60 13

BLOEDGEVENDOETLEVEN.BE
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W A A R  &  W A N N E E R

F E B R U A R I  

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

5 februari • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool, Banmolenweg, van 8u tot 12u, inkom gratis.

10 februari • Duivenmaatschappij De Verbroedering Sint-Jozef : Jokprijskamp in zaal Alma om 19.30u, 
2,50 euro inleg en 65 euro vooruit.  

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

11 februari • Judoclub De Bres : Clubkampioenschap, Gemeenschapscentrum. Meer info : zie rubriek Diversen.

17 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen. Klooster Molenstraat. Van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67.

19 februari • Pasar : Wandeling, vertrek 13.30u kerk Sint-Jozef. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel : Kindercarnaval, Gemeenschapscentrum. 

Meer info : zie rubriek Diversen.

22 februari • Landelijke Gilde : Laatste kaart- en buurtavond, vanaf 20u in de lokalen van de Sint-Jorisgilde,
Oude pastorij, Dorp 47.

23 februari • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Thema : Flitslichttechnieken, lokaal Dorp 47, eerste verdieping
te 20u. Meer info : zie rubriek Diversen.

24 februari • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13u tot 18u, iedereen welkom, gratis. 
Meer info : 0474/31.25.67.

25 februari • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond Amerika in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, 20u.
Voorverkoop in café ’t Centrum en bij de leden : 5 euro, inkom 6 euro, kinderen -14 jaar gratis.
Meer info : www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76.

26 februari • Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Concertavond Amerika in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, 14.30u.
Voorverkoop in café ’t Centrum en bij de leden : 5 euro, inkom 6 euro, kinderen -14 jaar gratis.
Meer info : www.vnarijkevorsel.be, tel. 0472/55.65.76. 

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

28 februari • Rode Kruis : Bloedinzameling, Prinsenhof - Helhoekweg 18, van 18u tot 20.30u.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in maart 2012 moet u uiterlijk op 3 FEBRUARI 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


