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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

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 28 november 2011 en 12 december 2011 goed.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorstelbeheer -
overdracht vanuit ANB voor Kievitsheide en Venmeir.

De gemeenteraad gaat akkoord met het bijzonder bestek
en de raming voor de opdracht “Onderhoudswerken 
gemeentewegen 2012”. De lastvoorwaarden worden vast-
gesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden

voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van
werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt
€ 220.936,78 excl. btw of € 267.333,50 incl. 21% btw.

Goedkeuring wordt gegeven aan het voorgelegde rooi-
lijn- en innemingsplan “hoek Vonderstraat-Salmmeir-
weg”, opgemaakt door landmeter dhr. Eric Van Hove.

De strook grond, gelegen te Rijkevorsel, Langstraat,
thans eigendom van Elia Asset NV met de erop uit -
gevoerde infrastructuurwerken, kadastraal gekend sectie
E deel van nummer 38C3, met een oppervlakte van 
239 m² wordt kosteloos aanvaard door de gemeente om
opgenomen te worden in het openbaar domein van de
gemeente.

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
30 JANUARI 2012
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Beste inwoners,

Januari was een rustige maand. Iedereen voelde de lente naderen en de voorjaarsbloeiers staken overal al de kop op. Op sommige
plaatsen stonden de paasbloemen al in de knop en niets liet vermoeden dat we nog een strenge winterprik zouden krijgen. Het
gevolg van de hevige vorst bracht mee dat onze aannemers van wegenwerken plots het werk moesten stilleggen. Niet iedereen was
ongelukkig met de hevige vorst want onze noorderburen brachten alles in gereedheid voor de Elfstedentocht die uiteindelijk toch
werd afgeblazen. Ook bij ons werd er afgeblazen. Onze wegenbouwers in Sint-Jozef en op de Merksplassesteenweg waren volop bezig
de laatste hand te leggen aan de infrastructuur en ze moesten stoppen. De werken in Sint-Jozef Rijkevorsel zullen zeker klaar zijn
tegen de officiële opening op zaterdag 24 maart a.s. Het fietspad langsheen de Merksplassesteenweg kan reeds gebruikt worden.
Het is goed berijdbaar, het resultaat is ondanks alle ellende van overlast geweldig. Probleemloos met de fiets van en naar Merksplas
bollen is deugddoend en zonder gevaren.

Niet alleen via het fietspad naar Merksplas willen we onze bevolking aanzetten zoveel mogelijk te bewegen maar ook de recreatieve
fietsroutes willen we uitbreiden. In samenwerking met de gemeente Brecht leggen we een fietspad langs het kanaal tussen Brug 8
en Brug 9. Het wordt een soort fietssnelweg voor tweewielers van 2,5 m breed en we zetten ons in om er een mooie fietsroute van
te maken. De werken moeten afgerond zijn tegen het begin van het fietsseizoen.  

In dit infoblad vinden jullie de bevolkingspiramide van Rijkevorsel. We kunnen vaststellen dat de bevolking van ons dorp met 133
personen is aangegroeid, wat niet weinig is. Verder blijkt uit deze piramide dat wij een relatief jonge bevolking hebben en dat vooral
de huidige veertigers de babyboomers bij uitstek waren.
In 2011 waren er minder geboorten en dit heeft zeker iets te maken met de negatieve spiraal van de crisis. Uit de piramide blijkt ook
dat er in ons dorp nu ongeveer 40 personen wonen van boven de 90 jaar, bijna uitsluitend vrouwen. De levensverwachting ligt bij
ons rond de 80 jaar en daarom is het ook verstandig de pensioenleeftijd op te trekken willen we allemaal later van een redelijk 
pensioen kunnen genieten.

Spijts al het negatieve nieuws dat ons de laatste jaren overspoelt i.v.m. de crisis en de pensioenen moeten we positief blijven. We
zullen het met minder moeten doen, we zullen moeten inleveren maar we moeten positief blijven denken en in ons achterhoofd
houden dat wij hier in België, hier in Rijkevorsel nog in één van beste contreien leven van heel de wereld.

                                                                                                                 Nog vele groeten,
                                                                                                                 uw burgemeester,
                                                                                                                 Gust Van De Mierop



B E S T U U R

Ter realisatie van fietspaden langsheen gewestweg N131
Merksplassesteenweg gaat de raad akkoord met de zes-
tiende reeks, tevens laatste akte van grondverwerving.

Het wegtracé zoals voorgesteld bij de verkavelings -
aanvraag nr. 531 ingediend door de heer Van Tornout
Paul, wonende Veldstraat 65 te 2310 Rijkevorsel, tot het
realiseren van een verkaveling, op een perceel gelegen
Molenstraat, kadastraal gekend onder 1ste afdeling sectie
H nummers 642F, 642G, 642H en 644A wordt goed -
gekeurd.

De Gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk aanvullend politiereglement in Achtel d.d.
09/01/2012, door de Burgemeester uitgevaardigd, en 
bekrachtigen dit.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 26 maart 2012 vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het 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.

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

Binnenkort komt er met de paasvakantie weer een
verlofperiode aan. Een periode waarin ouders vaak naar
het buitenland trekken met hun kinderen. 
Reizen ze binnen Europa, dan hebben ze voor hun 
kinderen natuurlijk een Kids-ID nodig. Deze kost 3 euro,
is 3 jaar geldig en heeft een gemiddelde levertermijn van
15 dagen.
Als de ouders echter te lang wachten met het aanvragen
van de Kids-ID moeten ze de dure spoedprocedure aan-
vragen. Gezien het prijskaartje dat daaraan vasthangt
(106 tot 170 euro), creëert zoiets zelden een gelukkige
burger. 

Het lijkt ons dan ook een goed moment deze ouders nog
eens te herinneren aan de Kids-ID en de noodzaak tot
het tijdig aanvragen hiervan.

Waarom een Kids-ID ?
- Goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder

de 12 jaar.
- Geldig reisdocument in Europa en enkele andere 

landen.
- Telefoon-cascadesysteem ’hallo-ouders’ waardoor een

verloren kind snel weer in contact kan worden 
gebracht met zijn familie.

Hoe aanvragen ?
Aanvraag bij de gemeente door de ouders of de personen
met het ouderlijk gezag (in bijzijn van het kind + pas-
foto).

Wanneer aanvragen ?
Minstens 2 weken voor het vertrek naar het buitenland.

Geldigheidsduur
3 jaar

Prijzen en leveringstermijnen
- Normale procedure : 2 weken (gemiddeld) : 3 euro
- Spoedprocedure : 3 dagen : 106 euro
- Extreme spoedprocedure : 2 dagen : 170 euro

In uitzonderlijke gevallen kun je een voorlopig 
identiteitsbewijs voor kinderen aanvragen dat dezelfde
dag nog kan worden afgehaald in de provinciehoofdstad
bij de Regionale delegatie van het Rijksregister. Dit 
document is slechts 2 maanden geldig en slechts te 
gebruiken in een aantal landen.

* Als uitzonderlijke situatie wordt beschouwd :
- uitzonderlijke omstandigheden waardoor je duidelijk

niet op voorhand kon weten dat je dringend met je
kind(eren) naar het buitenland moet reizen. Bijvoor-
beeld een overlijden, een spoedoperatie, of een ander
geval van overmacht dat een dringende en onvoor-
ziene verplaatsing vergt naar het buitenland;

- wanneer minstens vijftien dagen voordien een Kids-
ID werd aangevraagd, maar de gemeente de kaart
niet tijdig heeft ontvangen;

- als je kind al een Kids-ID heeft maar dit document
in de vijftien dagen voor je vertrek naar het buiten-
land gestolen werd, verloren ging of onherroepelijk
werd beschadigd.

Vraag meer info bij de gemeente of consulteer de website
www.ibz.rrn.fgov.be.

De parkeerkaart wordt nog steeds aangevraagd bij de 
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-
generaal Personen met een Handicap. Vanaf heden zal
de procedure iets vlotter verlopen. Een persoon met een
handicap moet geen identiteitsfoto meer opsturen in-
dien een foto beschikbaar is in het Rijksregister van de
identiteitskaarten of in het Register van de Vreemde -
lingen kaarten, waar de Directie-generaal de foto zal 
opvragen.

KIDS-ID TIJDIG AANVRAGEN

AANVRAGEN VAN EEN PARKEERKAART
VOOR MENSEN MET EEN HANDICAP
VEREENVOUDIGD 
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

In samenwerking met de
Vlaamse Compostorganisatie
(Vlaco vzw) ontwikkelde IOK
Afvalbeheer een universele pot-
grond. Deze Vlaco-potgrond is
samengesteld uit 30% groen-
compost, 20% schorscompost,
25% turf en 25% turfstrooisel.
De Vlaco-potgrond is zeer 
geschikt voor het potten of ver-
potten van terras-, tuin- en pot-
planten.

De potgrond is te koop op het containerpark tegen een
prijs van 4 euro per zak van 50 liter.
Er is ook nog steeds compost te krijgen op het
container park tegen een prijs van 2 euro per zak van 50
liter.
De compost en/of potgrond wordt betaald bij afhaling
door middel van de toegangskaart voor het container-
park.

De Volkstuin vzw gaf dit najaar een aan-
tal gratis infosessies in onze gemeente
zoals ‘Milieuvriendelijke ziekte -
bestrijding van planten’ en ‘Fruithagen:
aanleg en beheer’. De vereniging wil
mensen informeren over hoe je onder-
houds- en milieuvriendelijk kunt 
tuinieren. Zowel de moestuin als de
siertuin komen uitgebreid aan bod. 

Op donderdag 1 maart gaat er een infosessie door over
‘Snoeien van fruitbomen’. De infosessie gaat door in de
kapel van het klooster. De infoavond is gratis. 
Inschrijven is niet nodig.

Meer info?
www.rijkevorsel.be
www.volkstuin.be
0473-49 01 09 (Jasmine Jacobs) 

Op zaterdag 31 maart om 20.30 uur doen miljoenen
mensen één uur het licht uit voor de aarde. Doe jij ook
mee?

Tijdens Earth Hour laten elk jaar miljoenen mensen en
duizenden organisaties zien dat zij de aarde en het 
klimaat belangrijk vinden. Hoe? Door één uur het licht
uit te doen. Met dit simpele gebaar kan iedereen een 
positieve bijdrage leveren aan het beschermen van onze
eigen toekomst en die van volgende generaties. In 2011
deden maar liefst 126 landen mee. Ook in België was het
enthousiasme erg groot. WWF berekende dat tot
750.000 Belgische gezinnen het licht doofden. 

Earth Hour bij je thuis
Net zoals in 2011 zal de Gemeente Rijkevorsel ook dit
jaar de monumentverlichting doven. Als inwoner kun je
er op 31 maart thuis ook een toffe avond van maken. Een
uur zonder licht kan immers erg leuk zijn. Hieronder
alvast enkele tips!
- Organiseer een gezellige straatbarbecue en zorg dat

iedereen in de straat het licht uit doet. Maak het 
gezellig met vuurkorven en fakkels.

- Een geliefde verrassen met een romantisch diner bij
kaarslicht is natuurlijk altijd goed!

- Maak een avondwandeling met het hele gezin.
- Organiseer in huis een zoektocht in het donker voor

je kinderen.
- Organiseer een gezelschapsspelletjesavond.
- Organiseer een lampionnenoptocht.

Of kom kijken naar de knappe filmvertoning ‘Home’!
‘Home’ is ontstaan uit een ontmoeting tussen de 
producenten Denis Carot, Luc Besson en François-Henri
Pinault en de fotograaf Yann Arthus-Bertrand. De foto-
graaf is ook gekend van het boek en gelijknamige 
TV-programma ‘De aarde vanuit de hemel’. Het is een
documentaire ten voordele van de strijd tegen de 
klimaatopwarming. In de film komen de klimaat -

NIEUW ! POTGROND
50 LITERZAKKEN VLACO-POTGROND

HERINNERING : GRATIS INFOSESSIES
TUINIEREN

EARTH HOUR 2012
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opwarming, het uitputten van natuurlijke rijkdommen,
het uitroeien van diersoorten en ons eigen consumptie-
gedrag dan ook uitgebreid aan bod. Indrukwekkend
mooi beeldmateriaal verzekerd!
De filmvertoning gaat door in de kapel van het klooster.
Je bent welkom vanaf 20u. Na een inleiding start de film
om 20u30. De film is gratis. Om praktische redenen is
inschrijven aangewezen via jasmine.jacobs@rijkevor-
sel.be of via 0473 49 03 09. Indien er de avond zelf nog
plaatsen beschikbaar zijn, kun je ook meekijken als je
niet ingeschreven was.

Steeds meer mensen zijn overtuigd van de voordelen van
winkelen met de fiets. Fietsen bevordert de gezondheid,
vermindert de CO2-uitstoot en maakt de gemeente/stad
leefbaarder, verkeersveiliger en aangenaam. Fietsende
klanten zijn bovendien heel trouwe klanten. 

Met Belgerinkel naar de Winkel? 
Deze editie in Retro-stijl!
Al 10 jaar lang organiseert de Bond Beter Leefmilieu in
mei ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Samen met
UNIZO en CM en Gezinsbond moedigen we iedereen aan
om naar de handelaars in de buurt te fietsen. 
Elk jaar fietsen ruim 100.000 personen mee Met Bel -
gerinkel naar de Winkel, de grootste fietspromotie -
campagne van Vlaanderen. Ze gaan langs bij de 17.000
deelnemende handelaars om stempels te verzamelen op
hun spaarkaart. 

We koppelen telkens een thema aan de campagne. 
Dit jaar is dat ... Retro. 
Stijlvolle outfits, swingende muziek, retrofietsen ... 
De tijd van toen is weer in. Een tijd waarin iedereen met
de fiets de boodschappen deed. En die komt helemaal
terug met Belgerinkel. Want wie van 5 mei tot 9 juni
2012 met de fiets of te voet gaat winkelen, maakt kans
op een exclusieve Belgerinkel-fiets van Achielle. Dit

Vlaamse merk van retrofietsen maakt zelfs furore tot in
Amerika waar de New Yorkse jetset er zich graag mee
laat zien.

Hoe werkt het?
Alle handelaars krijgen gratis een startpakket van de 
gemeente (affiches, spaarkaarten, spaardoos) en worden
ook vermeld op www.belgerinkel.be en op www.unizo.be
Deelnemende handelaars verspreiden de spaarkaarten
onder hun klanten. Als uw klanten langskomen met de
fiets, krijgen ze een stempel op deze spaarkaart. 

Voordelig voor de klanten
In elke gemeente is er een originele Belgerinkel-fiets en
vele andere mooie prijzen te winnen met de tombola. 
Met een volle spaarkaart kunnen ze (mits een kleine 
oplage) een klassieke rieten fietsmand verkrijgen. De
fietsmand krijgt een uniek karakter door de bekleding,
exclusief ontwikkeld voor Belgerinkel door het hippe
retro kledingmerk Who’s That Girl.

Retro in de etalage
UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, 
organiseert de wedstrijd ‘De mooiste etalage’. De han -
delaar die zijn etalage het mooist aankleedt in het thema
van 2012, krijgt een heuse muziekgroep over de vloer
voor een winkeloptreden. Aandacht verzekerd!

Mogen klanten ook bij jou langskomen? 
We hopen dat je ook meehelpt om van “Met Belgerinkel
naar de Winkel” opnieuw een succes te maken. De cam-
pagne loopt dit jaar van zaterdag 5 mei tot zaterdag 9
juni 2012. Deelnemen is eenvoudig en gratis en levert
heel wat positieve aandacht voor je zaak op. 

Twijfel dus niet langer en schrijf je vandaag nog in op
www.belgerinkel.be/handelaars! 
Online kan dit via www.belgerinkel.be. Indien je niet of
moeilijk over internet kunt beschikken, kun je ook in-
schrijven bij Jasmine Jacobs (duurzaamheidsambtenaar)
via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via 0473/49 01 09.
Alle handelaars die vorig jaar deelnamen, ontvangen nog
een brief met de vraag om zich in 2012 opnieuw te 
engageren. Zoals ieder jaar zal de Gemeente Rijkevorsel
zorgen voor de nodige praktische ondersteuning waar-
onder de spaardozen, zegels, affiches en informatie -
folders. 

Meer info? Neem een kijkje op www.rijkevorsel.be of
neem contact op met Jasmine Jacobs (duurzaamheids-
ambtenaar) via jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via
0473/49 01 09.

OPROEP AAN DE HANDELAARS :
ZET UW ZAAK IN DE KIJKER 
EN NEEM DEEL AAN 
’MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL !’
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Begin september 2011 werd door aannemer Schapers
begonnen met de werken aan de baan Sint-Jozef en de
Meir. Met dit prestigieuze project wilde het bestuur de
dorpskern van Sint-Jozef opwaarderen en eveneens
veiliger maken.
Het zal je niet verbazen dat aan een dergelijk project heel
wat voorbereidend werk voorafgaat, des te meer omdat
er voor dit werk een subsidie werd aangevraagd via 
Leader, een Europees subsidiëringsprogramma. Dit hield
onder andere in dat naast de gebruikelijke vertegen-
woordigers van het openbaar bestuur ook de bevolking
van Sint-Jozef en de verenigingen betrokken werden bij
de herinrichting van de dorpskern. We willen hen dan
ook bedanken voor hun constructieve inbreng.
Dankzij het goede weer konden de werken volgens plan
verlopen. Voor zover dit mogelijk was, werd er ook 
rekening gehouden met de toegankelijkheid van de 
woningen, winkels en de school. Enige hinder was 
uiteraard niet uit te sluiten, maar de samenwerking tus-
sen de verschillende actoren, aannemer - nutsmaat-
schappijen - bevolking - bestuur, verliep vrijwel
vlekkeloos.
Het aanzicht van de dorpskern is nu wezenlijk veran-
derd. De as tussen kerk en Vaart werd meer benadrukt.
De baan Sint-Jozef werd veiliger. Tijdens de kerstperiode
kon de nieuw aangekochte kerstverlichting al ontstoken
worden en in de lente zullen er ook bloemenmanden
worden gehangen aan de verlichtingspalen, net als in het
centrum.

Op zaterdag 24 maart a.s. wordt de 
vernieuwde dorpskern officieel geopend

De Rijkevorselse bevolking wordt uitgenodigd om
deel te nemen aan de festiviteiten. Om 11 uur wordt
het lint ter hoogte van de Meir doorgeknipt. 
Aansluitend verzorgt Brass Band Condor een 
aperitiefconcert in de Kuiperij in het Gemeenschaps-
centrum. In de namiddag zal er animatie voorzien
worden op het kerkplein (bij slecht weer in de 
Kuiperij in het gemeenschaps centrum). 
Het gemeente bestuur trakteert met een hapje en
drankje. Tussen 13 en 17 u is iedereen welkom voor
een rondvaart met De Zander op het kanaal.

Op 11 oktober 2010 werd door aannemer Adams begon-
nen met de aanleg van het fietspad aan de Merksplasse-
steenweg. Eerder hadden reeds de nutsmaatschappijen
Eandis, Belgacom, Telenet en Pidpa werken uitgevoerd
en werden er al heel wat bomen geveld.
In oktober kon de aannemer dan eindelijk beginnen met
de onteigende stukken grond vrij te maken en werd er
aangevangen met de rioleringswerken. De hinder voor
het verkeer bleef alsnog beperkt; ook wanneer de eerste
stroken fietspad werden getrokken, de grachten werden
aangelegd en de bermen aangevuld.

Het was in april 2011 dat de werken een grotere invloed
kregen op de verkeerscirculatie. Opeenvolgend werden
de kruispunten met de Ambachtsweg, de Beersebaan en
Stevennekens opgebroken en heraangelegd. Zo werd 
Rijkevorsel gedurende een aantal maanden uit noodzaak
een knooppunt van omleidingen. Dat dit tot enige 
ergernis bij menig weggebruiker heeft geleid, viel 
natuurlijk niet uit te sluiten, temeer daar er intussen in
Sint-Jozef ook de werken aan de dorpskern waren 
begonnen met al de omleidingen van dien.
Ook de werken aan Breebos waren inmiddels van start
gegaan. Om het doorgaand verkeer toe te laten, werd er
gewerkt met tijdelijke verkeerslichten. Om een veilige
doorstroming van het verkeer te garanderen, waren de
wachttijden misschien wat lang, maar we dienen hier
wel bij te vermelden dat de aannemer Hens alles in het
werk heeft gesteld om de hinder zoveel mogelijk te 
beperken.

Is het werk nu eindelijk voltooid? Nog niet helemaal. De
taak van aannemer Adams werd nog uitgebreid met de
riolerings- en wegeniswerken aan het zijstraatje van de
Merksplassesteenweg ter hoogte van huisnummers 68 -
76. Het doorgaand verkeer zal hier echter geen last meer
van ondervinden.

Nogmaals willen we dan de bewoners van de Merks -
plasse steenweg en de Drijhoek ook bedanken voor hun
begrip en medewerking; net als de andere weg -
gebruikers; wier geduld soms danig op de proef werd 
gesteld.

Over het uiteindelijk resultaat kunnen we niet anders
dan positief zijn. Terwijl de fietsers vroeger op een smalle
strook gevaarlijk vlak tegen de rijweg moesten rijden,
kunnen ze nu probleemloos gebruik maken van een 
geheel vrijliggend fietspad. Eindelijk zal Rijkevorsel op
een veilige manier door fietsers kunnen bereikt worden
langs heen alle gewestwegen.

SINT-JOZEF : 
DE DORPSKERNVERNIEUWING

FIETSPAD MERKSPLASSESTEENWEG
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Zoals gebruikelijk laat het gemeentebestuur ook dit jaar
weer de nodige onderhoudswerken aan de asfaltwegen
uitvoeren. Dit bestaat hoofdzakelijk uit het affrezen van
het asfalt op een diepte van 4 cm en het aanbrengen van
een nieuwe toplaag. Er zullen wel plaatselijke her -
stellingen in de onderlaag uitgevoerd worden, moest dit
nodig blijken.
Het totale bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken, ligt
om en bij de 270.000 EUR. De helft van dit bedrag gaat
naar het onderhoud van een deel van Stevennekens.
Hier zal één helft van de rijweg - aan de kant van de even
huisnummers - onder handen genomen worden en een
nieuwe toplaag krijgen.

Ook een deel van de Vlimmersebaan en de Zuiderdijk zal
dezelfde onderhoudswerken ondergaan. Daarnaast zijn
er nog de Elzenstraat, Heidestraat, Denstraat en een deel
van de Kerkdreef die aan een gelijkaardige opknapbeurt
worden onderworpen. Tot slot zijn er nog de Akkerstraat
en de Vorselmoerweg die in hun geheel van een nieuwe
toplaag worden voorzien.

Er werd meermaals vastgesteld dat op verschillende
plaatsen in ons dorp een verhoogd risico bestaat tot 
verstoring van de openbare orde. Diefstal, vandalisme en
verschillende vormen van overlast komen hier regel -
matig voor. In plaats van enkel repressief op te treden,
heeft de gemeenteraad, in zitting van 26 september
2011, besloten om als preventieve maatregel camera’s te
plaatsen.
Zo zullen aan het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef
een zestal buitencamera’s worden geplaatst, drie vooraan
en twee achteraan het gebouw en één gericht op het
kerkhof. Ook komt er een camera in de cafetaria. Daar-
naast zal het werkhuis in de Vijversweg beveiligd worden
met een achttal buitencamera’s. Van deze camera’s
zullen er ook gericht zijn op het recyclagepark met de
focus op de ingang en de eerste weegbrug.
De camera’s, die dus dienen voor de bewaking van de
openbare orde aan het gemeentelijk patrimonium, 
kunnen onder andere zorgen voor een betere bewijs -
voering tegen verdachten en gebruikt worden als bewijs-
materiaal bij discussies. De beelden worden opgenomen
en zullen in principe een maand bewaard worden. 

Uiteraard kunnen deze beelden niet zomaar door ieder-
een geraadpleegd worden. Het bekijken van de beelden
in real time is uitsluitend toegestaan onder toezicht van
de politiediensten, zodat de bevoegde diensten onmid-
dellijk zouden kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade,
overlast of ordeverstoring. De opgenomen beelden 
worden, zoals de wetgeving bepaalt, niet langer dan een
maand bewaard, tenzij deze beelden kunnen bijdragen
tot het verzamelen van bewijzen van een misdrijf, van
schade of van overlast, of helpen bij het identificeren van
een dader, een ordeverstoorder, een getuige of een
slachtoffer. Ook hiervoor kunnen de beelden enkel onder
toezicht van de politiediensten worden geraadpleegd.

Wie nog vragen heeft over deze materie, kan steeds 
terecht op camera@rijkevorsel.be.

In samenwerking met de gemeente Brecht wordt er een
jaagpad aangelegd tussen brug 8 en brug 9. Hoewel dit
officieel een exploitatieweg is voor NV De Scheepvaart,
zullen fietsers hier gebruik van kunnen maken. Dit
dubbel richtingsjaagpad werd ontworpen op een mini-
male breedte van 2,5 meter en zal gescheiden zijn van
de rijweg door een veiligheidsstrook. Op het traject is
men ter hoogte van Colimetals bezig met de aanleg van
een loskade. Deze loskade zal echter later dan voorzien
klaar zijn zodat achteraf hier het jaagpad nog dient te
worden aangelegd. Het jaagpad wordt er dan plaatselijk
omgelegd en afgeschermd en beveiligd door een vang-
rail.

Zoals eerder reeds vermeld, valt de financiering van dit
project niet volledig ten laste van de gemeente. Zo wordt
het project voor 40% gesubsidieerd door de Provincie,
40% subsidie wordt uitgekeerd door het Vlaams Gewest
en NV De Scheepvaart betaalt de overige 20%. 
De ontwerpkosten vallen ten laste van de gemeente. Dit
project kadert in het plan van minister Hilde Crevits die
wil investeren in de aanleg van een nieuwe ’fietsostrade’
van Rijkevorsel naar Brecht. Het gaat om een soort snel-
weg voor tweewielers, waar je als fietser overal voorrang
hebt. Het is daarbij niet zozeer de hoofdbekommernis
om er een mooie fietsroute van te maken. Een fiets -
ostrade moet vooral snel en veilig zijn, opdat de fietsers
recht naar hun doel zouden kunnen rijden, zonder 
omwegen.

CAMERABEWAKING GEMEENSCHAPS-
CENTRUM EN WERKHUIS

JAAGPAD BRUG 8 - BRUG 9

ONDERHOUDSWERKEN 
ASFALTWEGEN 2012
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Beste inwoner,

Vanaf 1 juli 2008 werd het DIFTAR-systeem ingevoerd
voor restafval en GFT.
Bij de invoering van dit systeem wil de gemeente 
Rijkevorsel financieel tegemoet komen aan volgende
doelgroepen: gezinnen met jonge kinderen, personen
met een medische reden, onthaalouders, scholen en 
verenigingen met een eigen lokaal binnen de gemeente.
De financiële tegemoetkomingen worden via de DIFTAR-
factuur verrekend.

De gemeente Rijkevorsel voorziet de volgende toelagen:
- Het maximaal driemaal toekennen van een premie

van 15 euro per jaar aan ieder gezin ingeschreven in
de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het
jaar waarin de toelage wordt toegekend. Deze toelage
zal automatisch worden toegekend als uit de
bevolkings gegevens blijkt dat het gezin in het 
subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde
voorwaarden voldoet.

- Het jaarlijks toekennen van een premie van 15 euro

aan personen ingeschreven in de gemeente met een
medische reden (vb. incontinentie, nierdialyse, 
stomapatiënten) na voorlegging van een medisch 
attest.

- Het jaarlijks toekennen van een premie van 15 euro
aan door Kind & Gezin erkende onthaalouders en
minicrèches ingeschreven in de gemeente na voor-
legging van een attest van Kind & Gezin.

- Het jaarlijks toekennen van een premie van 1 euro
per leerling die is ingeschreven in de betreffende
school op 1 februari van het belastingjaar aan 
scholen gelegen in de gemeente en die ingestapt zijn
in het DIFTAR systeem.

- Het jaarlijks toekennen van een premie van 50 euro
aan erkende verenigingen gelegen in de gemeente
die voldoen aan volgende voorwaarden:
- De vereniging heeft een eigen lokaal binnen de 

gemeente of heeft de permanente beschikking over
een lokaal binnen de gemeente.

- De leeftijd van 50 percent van de ingeschreven
leden bedraagt geen 18 jaar op 1 januari van het
belastingjaar.

- De vereniging is ingestapt in het DIFTAR-systeem.
Voor meer informatie kun je terecht op de gratis 
DIFTAR-informatielijn 0800-97 687.

DIFTAR TOELAGES
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AANVRAAG TOELAGE VOOR PERSONEN MET MEDISCHE REDENEN EN ONTHAALOUDERS 
DIENSTJAAR 2012

Ondergetekende vraagt een toelage aan als: 
■■ onthaalouder of minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind en Gezin bijvoegen)
■■ medische reden (medisch attest bijvoegen)

Naam ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Voornaam ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2310 RIJKEVORSEL
Geboortedatum …………………….................……………………….. Rijksregisternummer .....................................................................................................................................................................................

Handtekening en datum, 
Terugbezorgen vóór 1 november 2012 met attest aan de financiële dienst op het gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

AANVRAAG TOELAGE VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN - DIENSTJAAR 2012

Ondergetekende vraagt een toelage aan als:
■■ school die gelegen is in de gemeente en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem
■■ vereniging die een eigen lokaal binnen de gemeente heeft of de permanente beschikking over een lokaal 

binnen de gemeente heeft en is ingestapt in het DIFTAR-systeem

Naam ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2310 RIJKEVORSEL
Voor scholen: aantal kinderen op 1/2/2012 :  ........................ Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1/1/2012 : ................... 

Handtekening en datum,
Terugbezorgen vóór 1 november 2012 aan de financiële dienst op het gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
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Van 10 tot 25 maart 2012 is het
weer jeugdboekenweek! 
Het thema van dit jaar is “Dieren”.
Veertien dagen lang zullen biblio-
theken, boekhandels, scholen en
culturele centra de mooiste 
boeken in de kijker zetten. 

In het kader van deze “week” zullen er ook in de Bib van
Rijkevorsel weer veel nieuwe  jeugd-, kinder- en kleuter-
boeken verschijnen! 

Zoals de voorbije jaren
vinden ook dit jaar
weer de Weken van het
Reisboek plaats, dit
jaar in de maanden
april, mei en juni in de
BeNeBib-bibliotheken
(Baarle-Hertog en 

-Nassau, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel). Eén
activiteit kost € 4,00 of je kunt ook een passe-partout
kopen van € 8,00 waarmee je naar elke activiteit in alle
bibliotheken van BeNeBib kunt gaan! Je kunt je best nu
al inschrijven om zeker te zijn van een zitplaats! 
In Rijkevorsel komt 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
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 con -
tinent Antarctica 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 eco-
loog-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 ver -
schenen 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 infor-
matiebron 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 rijkevor-
sel@bibliotheek.be of door te bellen naar 03/340 00 51
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 natuurgebied”, ook een aanrader,
zowel voor dierenliefhebbers als andere natuurfanaten! 

SCHRIJF JE NU AL IN VOOR DE LEZING
“WILD VAN AFRIKA!” DOOR 
CHRIS DUSAUCHOIT OP 24 APRIL 2012 
I.S.M. BENEBIB EN VZW VORMINGPLUS KEMPEN 

JEUGDBOEKENWEEK 2012 : DIEREN

MAARTNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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… “De klap” van Christos Tsiolkas
en bespreekt dit boek op maandag
5 maart om 20.00u in de parket-
zaal boven de bibliotheek.

Sommigen hebben het misschien al gemerkt: er is een
nieuw tijdschrift in de bibliotheek, Vrij Nederland. Het
verscheen voor het eerst in 1940, als verzetsblad. In de
jaren ’60 en ’70 stond het vol spraakmakende interviews,
columns, sociale reportages, bijzondere fotografie en een
maandelijkse boekenbijdrage. 
Vanaf de jaren negentig veranderde Vrij Nederland 
stilaan van een wekelijkse krant in een wekelijks maga-
zine. In 2001 kwam het accent van dit tijdschrift meer
te liggen op het opiniërende karakter ervan. Vanaf 2005
werd door de hoofdredacteur gekozen voor lange 
journalistieke verhalen, onderzoeksartikelen, fotorepor-
tages en literaire voorpublicaties. 
Op 7 oktober 2009 verscheen de vernieuwde Vrij Neder-
land, weer in een groter formaat met meer redactionele
pagina’s en een andere vormgeving. Het rode beeldmerk
VN maakte plaats voor een nieuw logo: Vrij Nederland,
schuin over de volle breedte van de voorpagina, gezet in
de letter die in de jaren tachtig en negentig karakteris-
tiek was voor het weekblad. Vrij Nederland voerde een

wervingscampagne met het
motto “Lang leve de inhoud”.
Hoofdredacteur Frits van
Exter schreef in een brief aan
de lezers dat de vernieuwing
een investering is in de over-
tuiging ‘dat de betekenis van
Vrij Nederland in deze tijd
alleen maar kan toenemen’.
Kom het dus zeker eens 
ontdekken in de Bib! 

JEUGD
Kijk- en Prentenboeken
- Hendriks spookjesboek [P3]
- Rapunzel: een sprookje voor 

kleine prinsen en prinsessen [P3]
- Circus! Een zoek- en ontdekboek [P4]
- Een heel jaar feest [P4]
- Stanneke sneeuwmanneke: misschien kunnen we

delen (GENECHTEN, Guido Van) [P4]
- De vraag van Olifant [P5]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Het geheim van de vergiftigde hond (PRIN niveau 7)

A-boeken (7-9 jaar)
- Elvis de draak en het ei van Zirzoel 

(BOONEN, Stefan)
- Waarom een aap een staart heeft: dierenverhalen van

over de hele wereld (FRANCK, Ed)
- De spokenjagers en het griezelkasteel 

(FUNKE, Cornelia)
- De spokenjagers en het vuurspook 

(FUNKE, Cornelia)
- De spokenjagers in groot gevaar (FUNKE, Cornelia)
- Voetbalmeiden (GEMERT, Gerard Van)
- Faiza is mijn held! (KAATHOVEN, Netty Van)
- BAT PAT: Het ware verhaal van Frankenstein

(PAVANELLO, Roberto)

B-boeken (9-12 jaar)
- Sam Smith vol. 1: Spion ontvoerd (BOETS, Jonas)
- Meiden zijn gek… op sterren 

(COOLWIJK, Marion Van de)
- Vampierzootje vol. 1: Het vampierelixir 

(EMBRECHTS, Luc)
- Vampierzootje vol. 2: De spiegel van Toetan-Thep

(EMBRECHTS, Luc)
- Kuifje. Storybook: de ontsnapping uit de Karaboud-

jan (HERGÉ)
- Z.E.S. vol. 5: De verboden bunker 

(HEUGTEN, Anneriek Van)
- De paardenmeiden vol. 1: SOS paard verdwenen 

(KAATHOVEN, Netty Van)
- Goud in gevaar! (STILTON, Geronimo)
- De schat van de duikelende dakhazen 

(STILTON, Geronimo)

DE LEESCLUB LEEST ...

NIEUW TIJDSCHRIFT IN DE BIB !

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN 
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C-boeken (12-16 jaar)
- Alex Rider vol. 9: Scorpia Rising 

(HOROWITZ, Anthony)
- Het raadsel van het vuur (MANKELL, Henning)
- Radio plug in (PIESSENS, Thomas) 
- De necromancer (SCOTT, Michael)
- De warlock (SCOTT, Michael)
- De saga van Larten Crepsley: Zee van bloed 

(SHAN, Darren)
- Robin Roover en het geheim van Lingerton castle

(VANDEVELDE, Johan)
- Uitgespeeld (VRIES, Mel Wallis de)

Voorleesverhalen
- Het grote Leentje en Beentje voorleesboek 

(KROMHOUT, Rindert)
- Woezel en Pip: Op vakantie! (NEDERHORST, Guusje)

Jeugd non-fictie
- Mijn allereerste experimentenboek: eenvoudige

proef jes stap voor stap uitgelegd voor kinderen vanaf
4 jaar [532.5]

- Het grote boek over grote dinosauriërs [576]
- Ontdek onze aarde [614.62]
- For girls only: Fashion time! [615.4]
- X-treem survivalgids: met tips van Bartel [617.73]
- Groeten uit 2030: van plastic soep tot allesmakers

[640.5]
- Aan boord van de Titanic: adembenemende nieuwe

beelden gemaakt met digitale technieken [658.36]
- Slaap nu, Ninette: Slaapliedjes van bij ons [788.2]
- Eragons gids tot Alagaësia [829.73]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Vurige tong: vertelling (CRAEMER, Ann De)
- Waanzin (DORN, Wulf)
- Bezoek van de knokploeg (EGAN, Jennifer)
- De Tinseltown-maffia (FULVIO, Luca Di)
- De oproep van de nar (HOBB, Robin)
- Kerewin (HULME, Keri)
- Het rad des tijds: De torens van middernacht 

(JORDAN, Robert)
- Duitse les: roman (LENZ, Siegfried)
- Een lied van ijs en vuur: Een dans met draken

(MARTIN, George R.R.)
- Oogcontact (NEWMAN, Ruth)
- De god van kleine dingen (ROY, Arundhati)
- Een speciaal soort voorzienigheid (YATES, Richard)

Volwassenen non-fictie
- De 99 beste tips om belastingen te besparen 

(D’Hoore, Paul) [346.3]
- De bende van Nijvel en de CIA 

(Bouten, Guy) [395.661]
- De elementen: een visuele verkenning van alle 

atomen in het heelal [541]
- Wild van Afrika (DUSAUCHOIT, Chris) [598.9]
- 500 slowcooker gerechten [629.32]
- Athene: het leven van de eerste democratie [923.1] 
- Het Koninklijke familiealbum: van Leopold I tot Bou-

dewijn [936.3]
- In de ban van Stempelstan: een reis door Centraal-

Azië (Van Rijn, Frank) [Azië 992]
- Te gast in Guatemala & Honduras [Guatemala 993]
- Italië: 24 autoroutes [Italië 993]
- Tenerife & La Gomera [Canarische Eilanden 995.3]
- Kastelen van de Loire [Frankrijk 995.3]
- Calabrië [Italië 995.3]
- Venetië & Veneto [Italië 995.3]

B I B L I O T H E E K
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Welke veranderingen gelden vanaf 1 februari 2012 ?
Een rit met de bus of tram van De Lijn wordt op 1 
februari 2012 gemiddeld 2,7% duurder. Alleen dag -
passen of abonnementen worden duurder, de prijs van
een biljet, sms-ticket, rittenkaart of meerdagenpas 
wijzigt niet.

Abonnementen Buzzy Pass Omnipas
6-24 jaar 25-64 jaar

1 maand € 23 € 30
3 maanden € 65 € 84
1 jaar € 178 € 232

De Omnipas 60+ verdwijnt en gaat op in de Omnipas.
Voor sociale abonnementen Omnio-WIGW en VG 
(Vervoersgarantie) betaalt de reiziger 2 euro meer (€ 32
voor één jaar).

De gemeente Rijkevorsel heeft met De Lijn een overeen-
komst gesloten voor haar inwoners van 60 tot en met 64
jaar. Zij krijgen 75% korting op een Omnipas. De 
korting wordt automatisch afgetrokken van de kostprijs.

De LijnInfo
Het infonummer van De Lijn (070 220 200) gaat vanaf 1
februari 2012 een uur vroeger dicht op weekdagen en
sluit op zon- en feestdagen. De LijnInfo is dus op week-
dagen bereikbaar van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 10
tot 18 uur.

In GLS De Wegwijzer hebben
alle leerlingen ter gelegenheid
van gedichtendag een gedicht
geschreven met als ‘thema
stroom’. Onze leerlingen zijn
in hun pen gekropen en 
hebben er een prachtig werkje
van gemaakt. 

Een kinderjury heeft per klas het mooiste gedicht uit -
gekozen. De knappe schrijvers ontvangen een mooie 
gedichtenbundel.
De kinderen van het eerste leerjaar hebben samen ‘een
woordenstroom’ gemaakt. Dat zie je op de foto’s. 
De gedichten van de winnaars vind je terug tussen de 
artikels in dit infoblad.

GEDICHTENDAG 26 JANUARI 2012

TARIEFWIJZIGING DE LIJN

M O B I L I T E I T - O N D E R W I J S
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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 maart kan
je dus op 11 en 25 maart van 13.00 uur tot 17.00 uur 
terecht in het bezoekerscentrum voor een gezellige 
babbel bij een fris drankje.

Baarmoederhalskanker
is de derde belangrijkste kanker bij vrouwen, na borst-
kanker en darmkanker. In België krijgt 1/1000 vrouwen
baarmoederhalskanker (zonder vroegopsporing zou dit
1/100 zijn). Het is de doodsoorzaak van 200 vrouwen per
jaar. 
Als de kanker tijdig opgespoord wordt (de voorstadia)
dan is de kans op genezing 100%. De kans op genezing
wordt kleiner als de kanker zich verder heeft kunnen
ontwikkelen. De opsporing gebeurt door het nemen van
een uitstrijkje. Dit is een eenvoudig onderzoek dat de
huisdokter of de gynaecoloog uitvoert.
Het onderzoek is niet gratis omdat je een formulier hebt
ontvangen. Je betaalt net als altijd remgeld voor de
dokter en voor het labo.

Oproep voor vrouwen van 25 tot 65 jaar

Is je laatste uitstrijkje langer dan 3 jaar geleden 
genomen of heb je nooit eerder een uitstrijkje laten
nemen, dan krijg je de komende maanden een brief van
de gemeente in de bus. Is je laatste uitstrijkje 3 jaar 
geleden genomen, dan krijg je een herinnering via het

PIH. We raden je aan om dit preventief kankeronderzoek
nu te laten doen. Neem het gele formulier mee naar je
huisarts of gynaecoloog en laat een uitstrijkje maken.

Heb je nu geen uitstrijkje nodig? 
Vul dan de achterzijde van het formulier in en deponeer
het in de speciale bus. Je kunt het ook opsturen of je
kunt je gegevens doorbellen. De informatie staat op het
gele formulier. Al deze formulieren worden op het
Provin ciaal Instituut voor Hygiëne ingezameld en ver-
werkt. Als het terug jouw beurt is voor een uitstrijkje,
na drie jaar, krijg je automatisch een uitnodiging.
Als je geen baarmoeder meer hebt, of je bent nog maagd,
of je bent zwanger, of je hebt minder dan 3 jaar geleden
een uitstrijkje laten nemen, hoef je geen uitstrijkje te
laten nemen. Je kunt dit aankruisen op het formulier.
Hou het PIH zeker op de hoogte. Anders zullen zij jou
onnodig opnieuw een briefje sturen.
Het doel van deze campagne is zoveel mogelijk vrouwen
te bereiken om het probleem baarmoederhalskanker uit
de wereld te helpen. Op tijd ontdekt = 100% kans op 
genezing. Dit kan enkel maar gerealiseerd worden als
alle vrouwen van 25 tot 65 jaar meewerken. 

Wij rekenen ook op jou.

BEZOEKERSCENTRUM AAN DE MOLEN

CAMPAGNE TER PREVENTIE 
VAN BAARMOEDERHALSKANKER



S P O R T

Op 17 februari werden de sportlaureaten van het sport-
jaar 2011 bekendgemaakt op het jaarlijks sportgala 
Rijkevorsel:
- Sportjongere 2011: Imke Peeters
- Sportman 2011: Lenz Bolckmans
- Sportvrouw 2011: Tanja De Backer
- Sportploeg 2011: Judoclub De Bres
- Sportverdienste 2011: Lucien Kivit

Het werd wederom een schitterend extra-sportief 
spektakel waar al de Rijkevorselse sporters die op één of
andere manier uitblonken in hun sport eens extra in de
picture werden gezet. Tussen de officiële gedeeltes door
waren er flitsende optredens van Cheerleader Academy
Rijkevorsel en gaven De Tijgers een spectaculaire Taek-
wondo 
Nadien werd er nog gezellig nagekaart bij een natje en
een droogje. Ondertussen kon ook iedereen genieten van
de mooiste sportfragmenten van het afgelopen jaar.

Een impressie van de avond vind je terug op de website
onder de rubriek sport of via de facebookpagina van de
Sportdienst Rijkevorsel.

In de week van maandag 5
maart starten we opnieuw
met de Sportacademie
Rijkevorsel en dit voor de 
kinderen van het 1ste en
2de leerjaar. 
Voor hen voorzien we een
gevarieerd aanbod van
sportlessen gedurende 8
weken. 

Gezien de paasvakantie en de vele verlofdagen in het
derde trimester, eindigt de sportacademie de week van
dinsdag 15 mei 2012. 

De inschrijvingspapieren werden reeds via de scholen
meegegeven. Gelieve deze ten laatste op vrijdag 2 maart
2012 binnen te brengen op de sportdienst. 

Op dinsdag 21 februari vond de lokale Jeugdolympiade
plaats in Rijkevorsel. Aldaar konden jongeren van Rijke-
vorsel een bronzen medaille behalen in verschillende
sporttakken.

Op 5 april 2012 vindt de zilveren fase plaats in het sport-
complex Breeven te Bornem. Aldaar kunnen jongeren
tussen 10 en 14 jaar van over de ganse provincie een 
zilveren medaille behalen in tien verschillende sporttak-
ken door het afleggen van eenvoudige sportproeven. Op
elke proef staan punten. Afhankelijk van je score krijg je
een medaille om de hals en een certificaat onder de arm.
Naast de verschillende sportproeven is er ook allerhande
randanimatie voorzien.

Vanuit de Sportregio Noorderkempen wordt er voor de
jongeren uit deze regio, en dus ook die van Rijkevorsel,
busvervoer voorzien.

De deelnameprijs bedraagt € 8,00. Inschrijvingen 
dienen binnen te zijn bij de sportdienst voor 20 maart
2012.

SPORTGALA 2011 RIJKEVORSEL

SPORTACADEMIE RIJKEVORSEL

JEUGDOLYMPIADE : ZILVEREN FASE

17



S P O R T

De fitbus van de provinciale sportdienst houdt, na 2010,
opnieuw halt in Rijkevorsel! Deze keer vinden de testen
plaats op zaterdag 21 april 2012 aan het GC Sint-Jozef
en op zaterdag 7 juli 2012 ter hoogte van de start van de
Memorial Fons Brydenbach (Garage Nawrot).
Op 21 april 2012 is het nu dus opnieuw de beurt aan 
Rijkevorsel. 

Het is slecht gesteld met de conditie van de gemiddelde
Vlaming. Dat is algemeen bekend. We bewegen te weinig
en dat heeft zo zijn gevolgen voor de gezondheid. Je 
conditie laten testen, een professioneel trainingsschema
opstellen en op basis daarvan in enkele weken je conditie
verbeteren. Dat is het concept van de FITbus die nu al
vanaf maart 2007 de volledige provincie Antwerpen
doorkruist. 
Met dit project wil de provincie Antwerpen de bewoners
motiveren om meer te gaan bewegen! En wat blijkt? De
FITbus werkt! Sinds 2007 vonden al 11.000 enthousiaste
sportievelingen de weg naar de FITbus. “Samen met het
Jeugdsportfonds Camille Paulus kiest de provincie 
Antwerpen met de FITbus voor de snelste weg naar ge-
zondheid” aldus een trotse gedeputeerde voor sport
Koen Helsen, die zich ondertussen ook al enkele keren
liet testen! “We zijn dan ook blij dat Rijkvorsel er ook
voor gezorgd heeft dat de FITbus hier een dagje mag 
parkeren”.

Mobiele teststudio!
De FITbus is een LIJNbus, die door de firma Van Hool
omgebouwd werd tot mobiele teststudio. Onder het
motto ‘meten is weten’ toert de FITbus al vanaf 2007
door de provincie Antwerpen. Jongeren en volwassenen
die ‘ooit wel eens iets aan hun conditie zouden willen
doen’ kunnen zich laten testen en krijgen beweegadvies
op maat. Een vetmeting en een fietsproef vormen de
basis van de testen in de FITbus. 

Te vet?
De vetmeting vertelt iets over het percentage lichaams-
vet in verhouding tot de vetvrije massa. Rekening 
houdend met het geslacht en de leeftijd, krijgen de 
geteste personen een score van één tot en met zeven
voor hun ‘lichaamssamenstelling’. Een lage score is een
te hoog vetpercentage en betekent dus een hoger risico
op hart- en vaatziekten. Door minder calorieën te eten
en meer te bewegen, daalt het percentage en dus ook het
risico. 

Op zoek naar het omslagpunt!
De andere test, de fietsproef, vertelt iets meer over het
uithoudingsvermogen van de deelnemers. De test die 
gebruikt wordt is een gemodificeerde Conconi-test. Bij
deze test verhogen we geleidelijk aan de belasting. Op
basis van het verloop van de hartslag berekenen we het
zogenaamde omslagpunt (punt van verzuring). Hoe
hoger dit punt ligt, hoe beter de conditie. Met deze 
resultaten krijgen de deelnemers opnieuw een score van
één tot en met zeven voor hun fitheid.

Gepersonaliseerd trainingsschema en hertesten!
Elke deelnemer krijgt op basis van de resultaten een per-
soonlijk trainingsschema. Zo kan de deelnemer 
gedurende de volgende tien à twaalf weken zijn/haar 
uithoudingsvermogen verbeteren en dat in zijn/haar 
favoriete sport. Wandelen, joggen, fietsen of een andere
sport: het hoort allemaal tot de mogelijkheden. Na 10-
12 weken is er een hertest. In Rijkevorsel is die gepland
7 juli 2012. Dan komt de deelnemer te weten of de 
inspanningen iets opgeleverd hebben. Deelnemen aan
de test en bijhorend advies duurt ongeveer een uur.

Deelnemen!
Deelnemen aan de test kost € 10. Voorinschrijven is de
boodschap, want er kunnen een maximum aantal deel-
nemers per dag getest worden. Inschrijven kan ook op
de sportdienst. 
Op www.Fitbus.be vindt elke geïnteresseerde een over-
zicht van de data, locaties en gegevens waar de FITbus
langskomt.

FITBUS : 
DE SNELSTE WEG NAAR GEZONDHEID
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Gratis oplaadbeurt voor je
vereniging
Als vrijwilliger van een plaat-
selijke 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 energie-
boost: een hele dag tips &
trucs voor jouw vereniging.

Deze BOOST is gericht naar zowel socio-culturele als
sportverenigingen uit de verschillende gemeenten! 

Welke onderwerpen komen aan bod
VOORMIDDAG:
- Op zoek naar vrijwilligers – werven en selecteren.
- Wettelijk kader van de vzw 
- BTW
- Promotie en pers 
- Werken met WEB2.0
- Kartrekkers0
- Richtlijnen voor archiveren 
- G.Sport
NAMIDDAG:
- Handicap en vrije tijd
- Hoe maak je een goed draaiboek voor je grote 

activiteiten? 
- Prettig en efficiënt vergaderen 
- Uitkalender: leren kennen en vertrouwen
- De veranderde vrijwilligerswetgeving
- Evenementenloket 
- Hartreanimatie 
Inschrijven kun je tot 13 april. 
Dat kan op verschillende manieren: 
- via internet: vul je inschrijfformulier in op DOEDE-

BOOST.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 

Sinds 1 februari 2012 is Jan Huybrechts de nieuwe cul-
tuur- en jeugdbeleidscoördinator van Rijkevorsel. De
voorbije tien jaar was hij werkzaam als regisseur en 
redacteur voor productiehuis deMENSEN. Hij werkte er
o.a. mee aan de realisatie van tv-programma’s als Dieren
in Nesten, Sportweekend en De Tabel van Mendelejev.
Als cultuur- en jeugdbeleidscoördinator staat hij vanaf
nu in voor het uitwerken, uitvoeren en opvolgen van het
gemeentelijk cultuur- en jeugdbeleid van Rijkevorsel.
We zijn ervan overtuigd dat hij zich met enthousiasme
zal wijden aan zijn nieuwe taak.

Jan Huybrechts is tijdens de openingsuren bereikbaar in
het Klooster naast het gemeentehuis.
Tel. 03/340.00.35 - Fax 03/340.00.70 
jeugddienst@rijkevorsel.be
cultuurdienst@rijkevorsel.be

BOOST 2012 ! NIEUWE CULTUUR- EN JEUGDBELEIDS -
COÖRDINATOR JAN HUYBRECHTS

C U L T U U R - J E U G D
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PAASVAKANTIE GRABBELPAS & KINDERCLUB

GRABBELPAS
De grabbelpas heeft een spetterend programma

vol afwisselende en verrassende activiteiten in elkaar gestoken. 

Maandag 2 april 
We vertoeven een namiddag aan de rand van de visvijver van vissersclub “De Aalscholver”.
Goed voor enkele uren gegarandeerd hengelplezier.

Dinsdag 3 april 
Schoenen en sokken zijn vandaag van ondergeschikt belang, want in Zutendaal maken we een wandeling over het
blotevoetenpad. Als extra is er nog een bezoek gepland aan het nabijgelegen insectenmuseum en de vlindertuin.

Woensdag 4 april
De sportievelingen leven zich uit op de Jeugdolympiade in Bornem. Voor meer uitleg, zie rubriek Sport.

Donderdag 5 april
De Oscars zijn dan wel al verdeeld, maar in Rijkevorsel wordt de volgende Belgische inzending voor de Oscars gefilmd!
Zin om te schitteren op het witte doek? Aarzel dan niet om je in te schrijven!

Vrijdag 6 april
De kinderen mogen op yogales en dat is geweldig leuk! We gaan op avontuur in het bos en zwemmen met dolfijnen.
We worden indianen of echte krijgers. We springen, dansen en zingen. En maken het daarna heel stil… 

Dinsdag 10 april
Wegens groot succes in de krokusvakantie organiseren we opnieuw een workshop pottendraaien. Jan van potterij
Het Rolleken leert ons hoe je een pot moet draaien, waarna iedereen zijn eigen creatie mee naar huis mag nemen.

Woensdag 11 april
Ready – Set – Go! Het starthek klapt neer en weg zijn ze. Met hun kleine BMX-fietsen vliegen ze letterlijk over de
kleine bultjes. Doorhangen in de kombochten en zoveel mogelijk snelheid nemen op de korte vlakke stukken. Terwijl
de ene groep de skills leert van het BMX-en, gaat de ander groep De Ketele en Keisse achterna en leer je hoe je op
een wielerpiste fietst! Halverwege de namiddag worden de rollen omgedraaid.

Donderdag 12 april
In Brussel brengen we een bezoek aan de Galerij van de Dinosauriërs, de grootste dino-
tentoonstelling van Europa. Nadien worden we echte paleontologen in het paleoLAB.
Onze zintuigen worden tenslotte op de proef gesteld in de tijdelijke interactieve tentoon-
stelling ‘Prikkels’.

Donderdag 12 & Vrijdag 13 april
12 G Noord is een tweedaagse survivalactiviteit. Meer info volgt.

EXTRA ACTIVITEIT
De kans is groot dat we ook gaan kijken naar een voetbalmatch van Play-off I van de Jupiler Pro League, waarin de
beste zes teams uit de competitie uitmaken wie kampioen wordt. Meer info volgt.
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KINDERCLUB
De begeleid(st)ers van de kinderclub hebben ook een keitof 
activiteiten programma voor de krokusvakantie in elkaar gestoken. 
Tijdens de paasvakantie gaat de kinderclub helemaal uit de bol gaan. 

Maandag 2 april 
Heb je zin om je creatief uit te leven?  We gaan de kinderclub omtoveren tot een knutselatelier waar we de mooiste,
origineelste paascreaties gaan ontwerpen.

Dinsdag 3 april 
Willen jullie graag weten wat de paashaas allemaal doet? Kom dan naar onze paashazenschool. De paashaas gaat de
kiddies zijn trucs en trics tonen.
De coolkids gaan een dagje spelen in de kinderclub van Merksplas (kolonie).

Woensdag 4 april
Vandaag mag je in je pyjama naar de Kinderclub komen. We gaan lekker de ganse dag spelen in onze pyjama. En als
er oma’s, bomma’s, moekes, opa’s,…. zijn die graag eens komen voorlezen voor onze guiten zijn zij van harte 
welkom!

Donderdag 5 april
De Kiddies stappen in het verhaal van het voorleesboek “Oliver en het ei”. De coolkids gaan met
schaar en stof aan de slag om zich om te toveren tot Miss en Mister Paashaas!

Vrijdag 6 april
We hopen dat de paashaas ook voor alle lieve guiten van de kinderclub eitjes heeft verstopt. Nadat
we een paasmandje hebben geknutseld trekken we erop uit om paaseitjes te zoeken.

Dinsdag 10 april
Trek je kookschort al maar aan want we gaan aan de slag om lekkere hapjes te maken. En nadien gaan we ze lekker
opsmullen. Dit belooft een lekkere paasbrunch te worden!

Woensdag 11 april
Na het succes van vorige jaren gaan we met de kinderen aan de slag om opnieuw een mini-moestuintje te creëren.

Donderdag 12 april
De begeleid(st)ers hebben een supertoffe fotozoektocht voor jullie in petto! En onder het motto wie zoekt die vindt
zal de beste ploeg winnen!

Vrijdag 13 april
We gaan een ganse dag spelen, stoeien, ravotten in binnen- en buitenspeeltuin Den Deugeniet te Ekeren. 
We vertrekken om 9.30 uur met de bus naar Den Deugeniet. Om 16.00 uur arriveren we vermoedelijk moe maar vol-
daan terug in de kinderclub.

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 12 maart om 6.45 uur in de kinderclub. Na de uiterste inschrijvingsdatum van 23 maart 2012 zullen er hoe dan
ook geen inschrijvingen meer worden aan genomen voor de paasvakantie. Deze maatregel hanteren we om een kwa-
liteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen. 

Folders met alle info over de paasvakantie zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen vanaf 2 maart.
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 PAASVAKANTIE  IS EEN MUST!!!!!
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Digidak geeft GRATIS computerinitiaties (3x3 uur) in
Rijkevorsel op 2 locaties:  
- in ’t Klooster in het centrum van Rijkevorsel en 
- in de bib van St.-Jozef.

Daarnaast organiseert digidak ook GRATIS vrije inlopen
- je kunt dus op bepaalde momenten met al je com puter-
en internetvragen binnenlopen op de 2 locaties,
openingsuren zie onderaan.

Naast de initiaties organiseren we ook diverse work-
shops. De workshops hieronder leren hoe je wenskaarten
en fotoboeken kunt maken, hoe je je GSM beter kunt
gebruiken en hoe je best alles opslaat op de computer en
hoe je opgeslagen informatie makkelijk terug kunt
vinden.
Het Klooster : 
- Wenskaarten maken met Word 2010

19 maart, vm (9u-12u)
- Werken met bestanden en USB-stick

26 maart, vm (9u-12u)
- Werken met bestanden en USB-stick

27 maart, vm (9u-12u)
St-Jozef :
- Fotoboeken maken, 21 maart, nm (13u30-16u30)
- GSM-gebruik, 28 maart, nm (13u30-16u30)

Aarzel niet want de plaatsen zijn beperkt en inschrijven
is verplicht tijdens de vrije inloop in de bib in St.-Jozef
elke maandag van 10 tot 12 uur en in ’t Klooster op 
donderdag van 9 tot 12 uur. Wij ontvangen jullie met
een gratis tasje koffie of thee tijdens de initiaties en
workshops.
Meer info: 014/ 71 11 33, www.digidak.be - www.spk.be. 

Een dringende oproep voor iedereen die kan werken met
de computer en internet en nog wat vrije tijd over heeft:
Digidak is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dit mo-
ment trekt een groepje vrijwilligers de digidakkar en zij
kunnen best nog wat nieuwe collega’s gebruiken. 

Digidak is een computer leeromgeving die bestaat uit
het geven van gratis computerinitiaties en vrije inloop,
momenten waarop iedereen kan komen werken met de
computer en waar vragen gesteld kunnen worden. De
vrijwilligers van digidak zijn hierbij de stuwende kracht
om alles in het werk te houden.

Een digidak in Rijkevorsel vind je op volgende locaties:  
- in ’t Klooster naast het gemeentehuis 
- in de bib van St. Jozef

Je hoeft geen computerfreak te zijn, ervaring en wat 
inlevingsvermogen is voldoende. 

Wat hebben we te bieden?
Ten eerste natuurlijk een gezellige groep mede-vrij -
willigers, opleidingmomenten, vrijwilligersactiviteiten
en zeker niet vergeten dankbare deelnemers. 
Wij organiseren een infomoment om meer uitleg te
geven op maandag 26 maart om 14 uur in zaal Roefel in
het gemeentehuis van Rijkevorsel. De koffie staat klaar.
Als je nog vragen hebt, stuur een mailtje naar rita.
lenaerts@digidak.be of bel ons op: 014 71 11 33. 
Alvast hartelijk bedankt!
Meer info: www.digidak.be – www.spk.be. 

GRATIS COMPUTERINITIATIES

GEZOCHT : VRIJWILLIGERS
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De overgang van winter- naar zomertijd
vindt plaats in de nacht van zaterdag op
zondag van het laatste weekend
van maart. 

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 maart 2012 gaat
het zomeruur in : 2 uur wordt 3 uur.
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Op vrijdag 16 maart 2012 om 14 uur zal er een 
optocht plaatsvinden van de leerlingen van De Weg -
wijzer. Er zal tijdelijk verkeershinder zijn in de om -
geving van de school en op het af te leggen parcours
zijnde : Leopoldstraat, Korte Molenweg, Banmolenweg,
E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp,
Bavelstraat, Bremstraat, Berkenlaan, Wilgenstraat en
Hoogstraatsesteenweg.
Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen van
de automobilisten een klein beetje geduld.

Op zondag 18 maart 2012 wordt door de Rijkevorselse
Rederijkers de jaarlijkse halfvastenstoet georganiseerd.
De feesttent zal opgesteld worden vooraan in de Doelen-
pad waardoor aldaar meerdere dagen verkeershinder zal
ontstaan.
Het parcours van de stoet is als volgt : vorming in de 
Bavelstraat, via de rotonde naar Dorp en vervolgens
Bochtenstraat, Merel- en Lijsterstraat, Looiweg, Bos -
hoevenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Hoek, Dorp en
via de rotonde naar de Bavelstraat waar de stoet zal 
ontbonden worden.
In de vermelde straten zal parkeerverbod zijn op zondag
18 maart 2012 en in de namiddag zullen deze straten
volledig verkeersvrij gemaakt worden. 
Gepaste omleidingen zullen ingesteld worden.
Zoals vorige jaren is er met de Rederijkers en de café-
uitbaters overeengekomen om geen frisdranken en 
alcohol te schenken in glas (ook niet op de wagens in de
stoet). Dit verbod geldt voor, tijdens en na de halfvasten-
stoet.
Het dorpscentrum zal verkeersvrij blijven tot 20.00 uur.
Beide maatregelen zullen ongetwijfeld bijdragen tot de
veiligheid van dit evenement. Gelieve de omleidingen te
volgen of laat de auto op 18 maart 2012 gewoon thuis
staan.

Toezicht en verkeersregeling zal gebeuren door de 
Politie, wijkpost Rijkevorsel.
Let op : zondag 18 maart 2012 (ook tijdens de dag) 
zullen er WODCAcontroles uitgevoerd worden op de 
invalswegen naar Rijkevorsel toe. 
Glaasje op ... niet achter het stuur !!

De lokale politie Noorderkempen heeft het Onthaal van
haar hoofdpost te Hoogstraten verhuisd. Voortaan kun
je terecht in het gebouw tegen de Vrijheid 13 (zie foto)
en niet meer zoals voorheen in het achterste gebouw.
Door de aparte toegang zal een grotere privacy
gegarandeerd zijn voor de burger.

Sinds 2006 hebben alle schoolkinderen van het lager 
onderwijs in Rijkevorsel centrum een fluovestje 
gekregen. Uit tellingen van de politie blijkt dat per dag
slechts een paar kinderen het vestje niet dragen. Dit is
dan meestal uit vergetelheid. Door deze zeer goede 
resultaten wordt de zichtbaarheid van de kinderen fel
verbeterd. Doe zo voort.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

KINDERCARNAVAL

HALFVASTENSTOET

VERHUIZING ONTHAAL HOOFDPOST

FLUORESCERENDE VESTJES
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Blijkt echter dat de ouders nog steeds een beetje in 
gebreke blijven wat het dragen van een fluovest betreft.
Voor eenieders veiligheid is het aan te bevelen om bij
elke wandel-, jogging- of fietstocht, zeker in het duister,
een retro-reflecterende veiligheidsvest te dragen. Draag
een steentje bij tot de verkeersveiligheid.

Vanaf 1 februari 2007 is elke bestuurder van een (pech)
voertuig verplicht een retro-reflecterende veiligheidsvest
te dragen zodra hij zijn voertuig verlaat.

Het Koninklijk Besluit van 7 januari 2007 voegt immers
artikel 54.4 toe, aan artikel 51 van het Algemeen 
verkeersreglement K.B. 1/12/75. Dit luidt als volgt :
Wanneer op autosnelwegen en autowegen de 
bestuurder van een pechvoertuig op een plek terecht-
komt waar hij niet mag stoppen of parkeren, MOET hij
een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij
zijn voertuig verlaat.

Door deze nieuwe wetgeving aan te nemen, volgt België
op de voet andere Europese landen waar deze maatregel
reeds van toepassing is.

Wie moet de veiligheidsvest dragen ?
Enkel de bestuurder van het pechvoertuig moet de 
nodige maatregelen treffen om de veiligheid van het
wegverkeer te waarborgen. Bijgevolg behoort enkel hij
of zij het veiligheidsjasje te dragen. Het verdient evenwel
aanbeveling dat de overige voertuigpassagiers uit veilig-
heid achter de vangrail plaatsnemen en eventueel ook
een vestje dragen.

Wat verstaat men onder pech ?
De bedoelde autopech heeft niet noodzakelijkerwijs te
maken met het slecht functioneren van het voertuig,
maar kan ook het gevolg zijn van een ongeval. Zodra de
bestuurder in staat is op eigen kracht het voertuig te ver-
laten en hij de nodige maatregelen kan treffen om 
(volgens art. 51.1) de veiligheid van het wegverkeer te
waarborgen, moet hij het veiligheidsjasje aantrekken.

Waar moet het vestje gedragen worden ?
Bij pech of ongeval wanneer men gebruik maakt van een
autoweg of een autosnelweg. Bijvoorbeeld op de pech-
strook. Het vestje moet uiteraard niet gebruikt worden
wanneer men pech heeft op een reglementaire parkeer-
plaats nabij de autosnelweg. Het is aangeraden om bij
pech op een gewone weg eveneens gebruik te maken van
het vestje. Je kunt het beter te veel dragen dan een keer
te weinig.

Wanneer moet het vestje gedragen worden ?
Bij pech of ongeval zowel overdag als ’s nachts.

Is het niet-aanwezig zijn van de vest in de wagen straf-
baar ?
Neen, het niet gebruiken ervan is strafbaar. De politie
gaat je voertuig niet tegenhouden om te controleren of
er al dan niet een jasje aanwezig is, maar de bestuurder
die zijn voertuig zou verlaten zonder deze vest, terwijl
hij wordt verondersteld deze te dragen, zou daarentegen
een onmiddellijke inning van 50 euro kunnen oplopen.
Aan alle bestuurders wordt natuurlijk wel sterk aan -
geraden om er één of meerdere te kopen en in de wagen
te leggen. Te meer daar een vest slechts enkele euro’s
kost.

Moet het vestje een speciale homologatie dragen ?
Neen, in tegenstelling tot andere landen, wordt geen
enkele norm opgelegd. Er wordt evenwel aangeraden om
een geel, oranje of rood vest te kopen met de norm EN
471 want deze norm is verplicht in bepaalde landen zoals
Spanje, Oostenrijk,...

Verdere info :
www.verkeerscode.be of www.ikbenvoor.be.

POLITIEZONE NOORDERKEMPEN
WIJK RIJKEVORSEL

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
T 03 340 00 40 - F 03 340 00 71

Aan de bewoners van Sint-Jozef Rijkevorsel

BRIEF VAN DE WIJKAGENTE :

Beste bewoners,
Aangezien Sint-Jozef de laatste tijd geteisterd wordt door
vandalisme, zou ik u vriendelijk willen vragen om mee een
oogje in het zeil te houden.
Indien u merkt dat er hangjongeren samentroepen op een 
bepaalde plaats mag u hiervan steeds de politie in kennis stel-
len. Deze zal dan de identiteiten noteren van desbetreffende
personen (telefoon 101). U kan beter een keer teveel de politie
bellen dan helemaal niet. Onlangs werden er 2 graven gevan-
daliseerd op het kerkhof. Dit getuigt van complete respectloos-
heid tegenover de nabestaanden. Hier moet tegen opgetreden
worden en jullie hulp zou hier veel bij helpen.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Vriendelijke groeten,
Inspecteur Cabanier Nicole
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Wat ?
De provincie kent een toelage toe die 300 euro bedraagt
voor de kinderen die thuis verblijven en 150 euro voor
kinderen die een school, een semi-internaat of een dag-
centrum bezoeken.

Voor wie ?
Ouders van gehandicapte kinderen. Ouders en kind 
dienen wel op hetzelfde adres in de provincie Antwerpen
ingeschreven te staan.

Hoe ?
De toelage wordt toegekend voor een kind dat minimum
66 procent lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt is,
met een maximum leeftijd van 21 jaar. Het netto belast-
baar inkomen van 2010 van de aanvrager én diens 
partner mag niet hoger zijn dan 23.000 euro (nog te
indexeren) en te verhogen met 10 procent voor elke 
persoon fiscaal ten laste.

Het aanvraagformulier moet voor 1 juli 2012 op de 
provincie toekomen.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij de sociale
dienst van het OCMW. Volgende documenten moeten
dan meegebracht worden :
- een attest van het kinderbijslagfonds waaruit blijkt

dat het kind de verhoogde kinderbijslag geniet;
- een attest van het gemeentebestuur betreffende de

gezinssamenstelling, waaruit moet blijken dat het
kind in 2011 op hetzelfde adres woonde als de 
aanvrager;

- een kopie van het aanslagbiljet personenbelasting 
inkomsten 2010.

De provincie geeft een toelage aan de man of vrouw die
thuis een zorgbehoevende verzorgt. De toelage bedraagt
€ 450,00 per jaar binnen de perken van het krediet op
de begroting van de provincie. Er kan slechts één toelage
aangevraagd worden voor zorgbehoevenden die elkaar
verzorgen.

Voor wie ?
- De aanvraag kan gebeuren door de man of vrouw die

thuis een zorgbehoevende verzorgt en die op het-
zelfde adres staat ingeschreven als de zorg -
behoevende. Het netto belastbaar inkomen van 2010
van de aanvrager en van zijn/haar partner mag niet
hoger zijn dan € 23.780,00.

- De zorgbehoevende moet :
- minimaal 75 jaar oud zijn;
- in het bezit zijn van het WIGW- of OMNIO-statuut;
- niet in aanmerking komen voor een uitkering van

de zorgverzekering.

Welke bewijsstukken moeten bij de aanvraag gevoegd
worden ?
1. Een kleefvignet van het ziekenfonds van de zorg -

behoevende;
2. Een recent attest van de gezinssamenstelling dat je

kunt verkrijgen bij het gemeentebestuur en waaruit
moet blijken dat de verzorger en de verzorgende op
hetzelfde adres woonachtig zijn;

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 22 MAART 2012
- 20.00 UUR

PROVINCIALE TOELAGE 
TER ONDERSTEUNING VAN DE
THUISVERZORGING VAN KINDEREN 
MET EEN HANDICAP 2012

PROVINCIALE TOELAGE TER 
ONDERSTEUNING VAN DE 
THUISVERZORGING VAN OUDEREN 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
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3. Een doktersattest waaruit blijkt dat men inderdaad
zorgbehoevend is;

4. Een attest van de zorgkas waaruit blijkt dat men niet
in aanmerking komt voor een vergoeding van de
Vlaamse Zorgverzekering;

5. Een kopie van het aanslagbiljet in de personen -
belasting betreffende de inkomsten van de aanvrager
en zijn/haar partner van 2 jaar voor de aanvraag 
(inkomsten 2010).

Indien je niet onmiddellijk over alle stukken beschikt,
kun je die tot drie maanden na de aanvraag nog 
indienen.

Verdere informatie en aanvraagformulieren kun je
bekomen op de sociale dienst van het OCMW, Prinsen-
pad 27 te 2310 Rijkevorsel (03/340.39.65). Ook het
model voor het doktersattest kun je hier bekomen.

Opgelet : zonder bovengenoemde bewijsstukken kom je
niet in aanmerking voor deze uitkering, zodat het 
belangrijk is dat je vooraf deze gegevens bijeen zoekt.

Wat zijn dienstencheques ?
Dienstencheques zijn een federaal initiatief om enerzijds
extra jobs in de dienstverlenende sector te creëren en
anderzijds zwartwerk tegen te gaan. Het systeem is 
vergelijkbaar met de PWA-cheques, met dit verschil dat
het OCMW Rijkevorsel een erkenning heeft om met
dienstencheques te werken.

Hoe werkt het systeem ?
Dienstencheques dienen te worden aangevraagd bij 
Sodexo - Cel dienstencheques, Charles Lemairestraat 1
in 1160 Brussel. Je ontvangt een inschrijvingsformulier
waarmee je (minimaal 10) dienstencheques kunt 
bestellen. Je betaalt het overeenstemmende bedrag per
overschrijving aan Sodexo en enkele dagen later krijg je
de gevraagde cheques thuisgestuurd. De prijs van één
dienstencheque is vastgelegd op 7,50 EUR.

Aan de persoon, die in opdracht van het OCMW, bij jou
komt werken, geef je per gewerkt uur één diensten-
cheque.

Hij/Zij vult de datum in, de cheque wordt ondertekend,
en hij/zij geeft de dienstencheque door aan de admini-
stratieve dienst op het OCMW.

Voordelen voor de gebruiker, maar ook voordelen voor
de werknemer !

Het maximum aantal dienstencheques per gebruiker per
jaar is beperkt tot 500.
Als gebruiker zijn er een aantal concrete voordelen :
- de kostprijs per cheque : voor 7,50 EUR ontvang je

poetshulp aan huis.
- het fiscale voordeel : je mag het bedrag dat je betaald

hebt aan dienstencheques in je belastingaangifte op-
nemen.

- Het systeem is ook gunstig voor de werknemer :
hij/zij ontvangt van de werkgever immers niet het
bedrag van de dienstencheques, maar is als werk -
nemer gerechtigd op een contractueel salaris, en is
bovendien sociaal verzekerd.

Wens je beroep te doen op deze dienst ?
Heb je vragen, aarzel niet om contact op te nemen met
het OCMW, 03/340.39.65.

POETSHULP VIA DIENSTENCHEQUES 
BIJ OCMW 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 6 MAART 2012
CHOCOLADEBISCUIT EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO
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IOK bestaat in 2012 50 jaar. Ter gelegenheid van dit 
jubeljaar organiseert IOK een grote fotowedstrijd 
‘Kempen in beeld’. ‘We zijn op zoek naar foto’s die de
mooie Kempen anno 2012 in beeld brengen.’ 
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan willen IOK en
IOK Afvalbeheer niet stilstaan bij het verleden, maar de
Kempense gemeenten en hun inwoners op een blijvend
mooi beeld geven van onze prachtige streek. Heb je een
passie voor de Kempen en fotografie? Breng de Kempen
digitaal in beeld en maak kans op een prachtige prijs.
Zoek inspiratie in thema’s zoals ‘groene Kempen’ en
‘wonen, werken en mensen in de Kempen’. Fotografeer
oude, nieuwe, moderne, klassieke, grote of kleine 
gebouwen. Leg je dorps- of stadskern vast op de 
gevoelige plaat. Of kiek de Kempense flora en fauna. De
mogelijkheden zijn eindeloos, voorwaarde is wel dat de
foto’s in de Kempen genomen zijn. Meer bepaald in het
werkingsgebied van IOK, de gemeenten van het 
arrondissement Turnhout en de gemeenten Heist-op-
den-Berg en Nijlen van het arrondissement Mechelen. 

Je kunt je foto’s insturen tussen 1 februari en 31 
augustus 2012. Het uploaden van de foto’s kan via
www.iok.be, ook het reglement is online beschikbaar.
Een professionele jury selecteert de mooiste foto’s. De
winnaars ontvangen een aantrekkelijke geldprijs. 
Speciale aandacht gaat uit naar jongeren. Voor deel -
nemers jonger dan 18 jaar is er een extra prijzenpot
voorzien. Een selectie van de ingezonden foto’s wordt
tentoongesteld in de oude bibliotheek van de Warande
in Turnhout van 12 oktober tot en met 1 november
2012. De ingezonden foto’s komen ook terecht in een
Kempense fotodatabank, zodat ze een blijvend beeld 
vormen van onze mooie streek anno 2012. 

Meer info : www.iok.be.

KEMPEN IN BEELD
Vaderdagmenu

19 maart 2012

Broccolisoep met kruidenkaas

Gevulde courgette met gehakt
en een fijne tomatensaus

Pomme Duchesses

Gebak

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

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS VOOR 10 MAART.

11,50 €

Paasmenu
8 april 2012

Paprikasoep met garnalen

Kalfsgebraad met pestosaus

Stoofpotje van lentegroenten

Gratin

Paasgebak

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

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS VOOR 31 MAART.

16€
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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 Slovakije, Kroatië en Bosnië &
Herzegovina.

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 
duizenden 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 vaststaand feit dat het aantal kankergevallen bij
de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schild-
klierkanker 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 onze website 
www.eurochildren.be.

Vergeet de kinderen uit het
nieuwe Europa niet !

www.eurochildren.be

Je hebt een arbeidsongeval gehad ? Je hebt vragen of je
hebt hulp nodig ? Je kunt zich moeilijk verplaatsen ?
Een sociaal assistent van het Fonds voor Arbeids -
ongevallen staat tot je dienst :

- Turnhout : De Warande, Warandestraat 42, tel.
014/41.94.94.
Elke 1ste vrijdag van de maand van 9.00 uur tot 12.00
uur, gaat niet door in juli en augustus.

40 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN 
GRAAG HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN
DOORBRENGEN

ZITDAGEN ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN
Troonstraat 100
1050 Brussel

KLEUTERSCHOOL 
HET MOLEKE 

EN KLEINE MOLEKE

INFOMOMENT SCHOOLJAAR 2011-2012

Dinsdag 13 maart 2012 – 19.30 uur              
Refter van Het Moleke (Banmolenweg 9) 

Instapdagen : 16 april - 21 mei - 3 september

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

voor een infomoment. Wij starten om 19.30 uur in de refter 
van Het Moleke (Banmolenweg 9).

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

Graag inschrijven voor dit infomoment vóór woensdag 7 maart 2012, 
bij mevr. Ilse Geerts , Directie  ☎ 03 314 12 69

directie@het-moleke.be
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De leukste spullen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 vind je dan
in De Kringwinkels.
Op zaterdag 10 maart verkopen alle Kringwinkels in
Vlaanderen originele retrospullen en nostalgische 
vintage uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Vanzelfsprekend kun
je die dag in De Kringwinkels WEB allemaal unieke 
spullen op de kop tikken : meubelen, verlichting, 
kleding en accessoires, affiches of elpees,... Je doet daar-
mee ook een goede zaak. Want winkelen in De Kring-
winkel is spullen en mensen nieuwe kansen bieden.

Nieuws van

Woensdag 21 maart 2012 presenteert Oxfam Wereld -
winkel Rijkevorsel, in samenwerking met de cultuur-
dienst, de Bib en Open Doek, de prachtige film 
The King’s Speech.
De film gaat over de onzekere prins George die, nadat
zijn broer aftreedt, de nieuwe koning van Engeland
wordt als George VI. Probleem is echter dat de nieuwe
koning een spraakprobleem heeft, wat hem niet echt 
koninklijk doet overkomen. Daarom schakelt hij de hulp
in van de spraaktherapeut Lionel Logue, wat resulteert
in een ongewone vriendschap...
Deze bijzondere film van regisseur Tom Hooper, met
Colin Firth in de hoofdrol, is bekroond met 4 Oscars.

Woensdag 21 maart
om 20.00 uur 
in het Klooster
Inkom is gratis

Inschrijven bij 
de Cultuurdienst of 
in de Wereldwinkel

voor en na de film
Klein-Café

Binnenkort kun je bij 
Oxfam Wereldwinkel 
ook met bancontact betalen.

ZATERDAG 10 MAART 
GAAN DE KRINGWINKELS RETRO

DE CINEMA KOMT NAAR U TOE
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Cultuurgroep Achtel vzw

ZONDAG 11 MAART 2012

HANEKAP
13.30 uur : vertrek stoet aan de kapel van Achtel naar 
koning 2011 met fanfare ’Vermaak na Arbeid’

14.15 uur : Titelstrijd koning 2012 op de Achtelse 
kapelberg

15.30 uur : Viering nieuwe koning met een hapje en
een drankje op de Achtelse kapelberg

Alle Achtelse jongeren geboren in 1998 en ouder op
post evenals supporters en sympathisanten vanaf
13.00 uur. Iedereen van harte welkom.

KONINKLIJKE HARMONIE BROEDERBAND
RIJKEVORSEL

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

47STE JAARCONCERT
op vrijdag 30 maart 2012 om 20 uur

en zaterdag 31 maart 2012 om 20 uur

in zaal ’t Centrum te Rijkevorsel

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

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

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

Contact : tel. 03/314.62.48
e-mail khbroederband@telenet.be
(voor meer info over Broederband, 

bekijk onze site : www.khbroederband.be)

VAN HARTE WELKOM !

1922                   201290
jaar

Q
U
I
Z

2
0
1
2

De 32ste editie van de Gemeenschapsquiz 
van Sint-Jozef Rijkevorsel komt eraan.

ZATERDAG 24 MAART 2012
start om 19.30 uur

Vorm een ploeg van max 10 personen : mensen
die een relatie hebben met Sint-Jozef Rijkevorsel :
geburen, vrienden, familiekring, oud-inwoners,... 
Doe mee. Schrijf je in bij Kris Van Gompel (Kerkdreef 8),
Wim Vervoort (Hoge Heideweg 100), in het Kompas of
via e-mail directie@het-kompas.be
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W A A R  &  W A N N E E R

M A A R T  

2 maart • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom, 
gratis. Meer info : 0474/31.25.67.

• Rijkevorsel Leeft : Kaartprijskamp Rikken & Jokken. Meer info : zie rubriek Diversen.

3 maart • Ouderraad Het Kompas : Kompasfuif met cocktailbar, Parochiezaal Sint-Jozef, aanvang 20.30 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

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

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

• Jokprijskamp t.v.v. de Missiewerking in lokaal Sint-Jorisgilde. Begin stipt om 20.00 uur.

11 maart • Cultuurgroep Achtel vzw : Hanekap, Achtel. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

18 maart • Rijkevorselse Rederijkers vzw : Halfvastenstoet, vertrek om 14.30 uur. 
Meer info : zie www.halfvastenstoet.be.

21 maart • Oxfam Wereldwinkel : Filmvoorstelling, Klooster, 20.00 uur, inkom gratis.
Meer info : zie rubriek Diversen.

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

24 maart • Opening ’Sint-Jozef, dorp aan de vaart’.
• Het Kompas : Gemeenschapsquiz van Sint-Jozef Rijkevorsel. Meer info : zie rubriek Diversen.

25 maart • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur. 
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.

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

• Koninklijke Harmonie Broederband : Jaarconcert, ’t Centrum, 20.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

31 maart • Koninklijke Harmonie Broederband : Jaarconcert, ’t Centrum, 20.00 uur. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Earth Hour : zie rubriek Duurzaamheid.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in april 2012 moet u uiterlijk op 2 MAART 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


