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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

Openbare zitting
• OCMW-bestuur dient bezwaar in tegen de

begrotings wijziging 2011 nr. 4.
Het agendapunt wordt besproken ter zitting.

• Geldigheid zitting OCMW-raadslid Haesendonckx
Francois in het overlegcomité.
Het agendapunt wordt besproken ter zitting.

• Getekende verslagen overlegcomité gemeente/
OCMW.
Goedkeuring wordt gehecht aan het verzoek de 
ontbrekende verslagen zo snel mogelijk ter kennis te
brengen van de gemeenteraad.

• Visieplan voor Banmolenweg-Molenakkers-Merret.
De raad geeft geen goedkeuring aan het voorstel van
beslissing om over te gaan tot opmaak RUP Molen-
straat /Banmolenweg /Merret.

• Jaarplannen/jaarverslagen bib op de gemeenteraad
aub.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel
om de jaarverslagen van de bibliotheek ter kennis -
geving voor te leggen aan de gemeenteraad.

• Erfgoed : beleid is zoek.
De gemeenteraad geeft geen goedkeuring aan het
verzoek om criteria of krijtlijnen vast te stellen voor
het erfgoedbeleid.

• Steenfabriek SAS : chaos vermijden.
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om 
onmiddellijk bewarende maatregelen te doen treffen
voor het beheer van Sas, alsook om met de
gemeente raadsleden zo spoedig mogelijk een plaats-
bezoek te brengen aan de site Sas. 

KORTE SAMENVATTING VAN DE 
GEMEENTERAADSZITTING VAN 
23 FEBRUARI 2012
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Beste inwoners,

Deze maand staat in het teken van verkeersveiligheid.
Als we lezen dat het aantal dodelijke en zwaargewonde verkeersslachtoffers blijft stijgen, moeten we conclusies trekken.
Deze gevolgtrekkingen moeten ons aanzetten tot een veilig rijgedrag. Te snel rijden, de gordel niet dragen, met een glas
teveel op achter het stuur kruipen, zijn nog steeds de voornaamste oorzaken van ongevallen. Als uit de cijfers blijkt dat
één chauffeur op de twee te snel rijdt dan moeten we er iets aan doen. Wij pleiten voor drastische maatregelen om de 
verkeersveiligheid te verbeteren zoals politiecontroles, camera’s, wegversmallingen en asverschuivingen.
Ook in Rijkevorsel zijn we de afgelopen maand niet gespaard gebleven van verkeersongevallen. We hadden op de avond
van de sportkampioenenviering een dodelijk ongeval. Waar op het moment van gebeuren niets liet vermoeden dat snelheid
aan de basis lag en waar na getuigenissen is gebleken dat de snelheid de hoofdoorzaak was van dit fatale gebeuren, dan
zijn mijn haren rechtop komen staan. Daarom mijn oproep aan alle chauffeurs : “Pas uw rijstijl aan”. Wij allen die 
bekommerd zijn om veilig verkeer hebben vol onbegrip en geschokt gereageerd op dit droeve nieuws en als later blijkt
dat roekeloos rijgedrag dit gezin heeft uiteengerukt dan kan ik als burgemeester mijn ongenoegen niet onder stoelen of
banken steken.
Ik doe nog eens een oproep aan alle inwoners van ons dorp en niet alleen aan de chauffeurs maar ook aan de fietsers en
voetgangers “Houd u aan de verkeersreglementen”. 
Het fietspad naar Merksplas is nog maar pas afgewerkt of ik zie dagelijks fietsers in tegengestelde richting fietsen. Ik zie
dagelijks aan Breebos auto’s aan Blokker op- en afrijden terwijl het verkeersbord duidelijk aangeeft dat daar enkel nog
mag afgereden worden.  
Als iedereen doet wat hij moet doen en laat wat hij moet laten, blijven we van heel wat verkeersellende gespaard. Iedereen
moet beseffen wat een drama het is voor een familie om een ouder of kind af te geven in een dwaas verkeersongeval.
Het “zwartpunt” Breebos is aangepast en afgewerkt. Er is heel wat werk verricht om die plek verkeersveilig te maken en
toch kan iedereen er dagelijks zware verkeersovertredingen vaststellen. Hier is zeker een taak weggelegd voor onze politie
om een oogje in het zeil te houden.

                                                                                           Ik wens iedereen een veilige verkeersmaand en tot volgende maand
                                                                                           De burgemeester,
                                                                                           Gust Van De Mierop



B E S T U U R

• De Lijn moet besparen. Wordt de 400 afgeschaft?
Het agendapunt wordt besproken ter zitting.

• Wellwind en ontwikkeling Looi.
Kennis wordt genomen van de ontwikkelingen 
betreffende windmolens langs het kanaal.

• Gunning meerwerk aan Adams van 67.739 EURO
voor drie rioolaansluitingen.
Het schepencollege verschaft ter zitting duidelijkheid
over dit dossier.

• Kunstwerk rotonde dorp : hoeveel gaat het nu uit-
eindelijk kosten? En hoe gaat het er uitzien?
Kennis wordt genomen van de gevraagde toe -
lichtingen in het dossier.

• Ringweg in Rijkevorsel langs de Houtelweg?
Kennis wordt genomen van de gevraagde toe -
lichtingen in het dossier.

• Bemiddelt onze burgemeester bij PV’s ?
Het agendapunt wordt besproken ter zitting.

• Notulen gemeenteraadszitting d.d. 30/01/2012.
Goedkeuring.
De raad keurt de notulen van de gemeenteraads -
zitting d.d. 30/01/2012 goed.

• Gratis grondafstand Elst - De Gruyter - Lijsterstraat.
Goedkeuring.
De grond gelegen te Rijkevorsel, Lijsterstraat, eigen-
dom van de heer en mevrouw Elst-De Gruyter met
de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, kadastraal
gekend sectie E  deel van nummers 255Y en 255B2,
met een oppervlakte van 126 m² wordt kosteloos aan-
vaard door de gemeente voor openbaar nut om 
opgenomen te worden in het openbaar domein van
de gemeente.

• Aankoop grond “Molenakkers” - erven Van Den 
Kinschot. Goedkeuring.
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop van
twee percelen grond, gelegen te Rijkevorsel, ter
streke ‘Molenakkers’, met een gezamenlijke opper-
vlakte van 44a 68ca, tegen de prijs van 187.656,00
EUR en overeenkomstig  de voorwaarden 
opgenomen in de ontwerpakte van aankoop van on-
roerend goed.

• Verkaveling Paul Van Tornout namens de consoor-
ten Van Den Kinschot Molenstraat. Goedkeuring
lastvoorwaarden en kostenraming.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek met nr.
R120113 van 09 februari 2012 en de kostenraming
voor de opdracht met als voorwerp “Riolerings- en
wegeniswerken ten behoeve van de verkaveling
Erven Van Den Kinschot inbegrepen de uitbreiding
tot woning nr. 63 ter streke Molenstraat”. De kosten-
raming bedraagt € 191.077,91 incl. 21 % btw (deel
verkavelaars, gemeentebestuur en Hidrorio) en
wordt verdeeld onder deze partijen.

• IOK - Oprichting Interlokale Vereniging Milieuhand-
having Kempen. Participatie.
De gemeenteraad beslist deel te nemen aan de Inter-
lokale Vereniging Milieuhandhaving Kempen en
hecht goedkeuring aan de oprichtingsovereenkomst,
die de statuten en het huishoudelijk reglement van
deze vereniging omvat.  

• Beslissing betreffende het elektronisch stemmen op
14/10/2012. Goedkeuring.
Bij de organisatie van de verkiezingen zal de 
gemeente gebruik maken van het digitale stem -
systeem dat door de Vlaamse Overheid in bruikleen
wordt aangeboden.

• Goedkeuring meerwerk houdende riolerings- en 
wegeniswerken in de Merksplassesteenweg (nrs.68-
76, zijstraat).
Goedkeuring wordt gehecht aan dit agendapunt. 

Besloten zitting
• Bespreking klachten OCMW bij Gouverneur Berx.

Het agendapunt wordt besproken in besloten zitting.
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IN MEMORIAM 

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel betreurt het
overlijden van ereburgemeester, dhr. August Stoffels,
en is dankbaar voor zijn vele realisaties ten dienste van
onze bevolking. 

Dhr. Stoffels zette de eerste stappen in de gemeente-
politiek in 1977, eerst als schepen (1977-1982) daarna
als burgemeester (1983-1994) voor de CD (Christen-
Democraten), de huidige CD&V-partij.
Hij was ook jarenlang lid van de Provincieraad van 
Antwerpen.

Zelf landbouwer zijnde, zette hij zich ook in voor 
de solidariteit tussen landbouwers, engageerde zich
onder meer in de Landelijke Gilde. Hij was een tijdlang
ondervoorzitter van de Veiling in Hoogstraten.

Wij denken met zeer veel respect aan onze ere -
burgemeester terug en aan zijn inzet voor onze 
gemeente.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken
van dit verlies.



B U R G E R Z A K E N

Op zondag 14 oktober trekken we naar de stembus. 
Op die dag zijn er in Vlaanderen verkiezingen voor 
-  Gemeenteraden
-  Provincieraden
-  Stadsdistrictsraden (in de stad Antwerpen)
- Schepenen, OCMW-raadsleden en leden van het vast

bureau in de zes Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel en in Voeren

De Vlaamse randgemeenten rond Brussel zijn: Drogen-
bos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wezem-
beek-Oppem, Wemmel.
De districten in Antwerpen zijn: Antwerpen, Berchem,
Berendrecht - Zandvliet - Lillo, Borgerhout, Deurne, 
Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk

Wie mag stemmen?
Ben je Belg en ouder dan 18 dan stem je voor alle
verkiezingen die plaatsvinden in je gemeente.
Ben je geen Belg maar EU-onderdaan of afkomstig van
buiten de EU dan kun je stemmen voor de stads -
districtsraad (Antwerpen) en de gemeenteraad van de
gemeente waar je de hoofdverblijfplaats hebt.

Moet ik stemmen?
Ja. In België is er stemplicht.
Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese
Unie heeft de keuze al dan niet zijn aanvraag om te
mogen stemmen in te dienen. 
Eenmaal hij echter dit stemrecht bekomen heeft is hij
eveneens verplicht te stemmen. 
Meer gedetailleerde informatie vind je alvast op de web-
site www.vlaanderenkiest.be

Binnen Europa 
circuleren er op 
dit moment 110 
verschillende rij -
bewijs modellen.
Het uniforme Eu-
ropese bankkaart-

model moet daar verandering in brengen. De Europese
richtlijn 2006/126/EG legt de lidstaten de invoering van
een rijbewijs bankkaartmodel op tegen 19 januari 2013.
Vanaf die datum zullen de oude papieren rijbewijzen
geleidelijk aan vervangen worden door het nieuwe
bankkaartmodel. Het instapmoment voor de gemeente
Rijkevorsel is gepland tussen 30 september 2012 en 19
januari 2013.Het nieuwe model heeft een geldigheid van
tien jaar, Bovendien zal de foto van uw eID 
gerecupereerd worden voor het rijbewijs, dit leidt tot een
betere gelijkenis tussen eID en rijbewijs legitimatie. 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 NIEUW MODEL RIJBEWIJS
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel gaat over tot de aanwerving voor on-
bepaalde duur in gesubsidieerd contractueel dienstverband van een (m/v) :

POLYVALENT METSER -
VAKMAN (D1-D3)

Functie en profiel 
- Functie : als polyvalent metser - vakman verricht u voornamelijk metsel-,

siermetsel-, voeg-, vloer- en chapewerken binnen het gemeentelijk 
patrimonium.

- Profiel : U bent een veelzijdig vakman die in staat is zijn opgelegde taken
met veel verantwoordelijkheidszin uit te voeren. U beschikt overduidelijk
aantoonbare beroepsvaardigheden. U bent in staat uw collega’s aan te
sturen en te begeleiden in hun taken.

Verdere informatie en kandidaatstellingen
U hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie. Er
zijn geen diplomavereisten. Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.
Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde,
een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d.
kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst via de tel.nrs.
03/340.00.13 / 03/340.00.14 of via e-mail personeel@rijkevorsel.be.

Interesse in deze functie ?
De kandidaturen, sollicitatiebrief en CV, moeten aangetekend worden 
verzonden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op de personeels-
dienst t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5 te
2310 Rijkevorsel en dit uiterlijk op 20 april 2012.



D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Je stopt het afval in zakken (ongeveer
dezelfde grootte als de oude afval -
zakken, maar niet groter dan de 
inhoud van jouw container).

Je telt het aantal zakken en belt naar de DIFTAR-
informatielijn (0800 97 687). Je geeft door waar je
woont, hoeveel zakken je buiten zal zetten en wanneer je
dat zal doen. Uiteraard kan dit enkel op de voorziene 
ophaaldata voor restafval.

Op de afgesproken datum zet je de zakken naast jouw
restafvalcontainer. De zakken worden alleen mee -
genomen als het aantal overeenkomt met wat je hebt
doorgegeven. Anders bestaat de kans dat een passant een
extra zak heeft bijgezet en jij zijn kilo's moet betalen. De
zakken worden in jouw restafvalcontainer gestopt en dan
gewogen, zoals de rest van jouw afval. Op die manier
wordt het gewicht van de extra zakken geregistreerd op
de chip van je DIFTAR- container. Het extra gewicht zal
verrekend worden op je DIFTAR- factuur.

Over heel Vlaanderen gaan
stemmen op over een stijgende
problematiek rond de vos.
Steeds meer klachten betref-
fende schade aan pluimvee wor-
den geregistreerd.  
Misschien sloop de vos bij jou
ook al eens het kippenhok 

binnen?  Om de schadeproblematiek binnen onze 
gemeente op te volgen en tevens beter inzicht te krijgen
op Vlaams niveau organiseert onze gemeente in samen-
werking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een
meldpunt waarop je elk schadegeval kunt noteren.  Dit
meldpunt kun je bereiken op volgende website
www.hvv.be (HVV-Vossenschade).  Door dit meldpunt
aan te vullen draag je als burger bij tot een beter inzicht
in de aard en de omvang van de Vossenproblematiek. 
Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan 
betekenen!

Feest en fiets mee met Belgerinkel!
Op 5 mei 2012 vindt de plechtige inhuldiging plaats van
het nagelnieuwe fietspad langs de Merksplassesteenweg.
De inhuldiging zal bijgewoond worden door provinciaal 
gedeputeerde Inga Verhaert. Dit fietspad betekent een
prima vooruitgang van de verkeersveiligheid langs deze
weg. 

Feest!
De gemeente Rijkevorsel promoot al jaren het gebruik
van de fiets via de campagne ‘Met Belgerinkel naar de
Winkel’. Ook dit jaar nemen weer heel wat handelaars
deel van 5 mei tot en met 9 juni 2012. Om de actie extra
te promoten zullen er bij de inhuldiging van het fietspad
langs de Merksplassesteenweg dan ook diverse 
festiviteiten plaatsvinden. Noteer deze datum dus alvast
met stip in je agenda. In het volgende informatieblad zal
je de gedetailleerde informatie kunnen terugvinden.

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 03 09.

VOSSENSCHADE

MIJN CONTAINER IS OVERVOL INHULDIGING FIETSPAD
MERKSPLASSESTEENWEG
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



R . O R D E N I N G - W E R K E N

Minister van Wonen en Energie Freya Van den Bossche
heeft op 2 maart een aantal bijkomende maatregelen
aangekondigd om energiebesparing in woningen te 
stimuleren.

Verhoogde renovatiepremie voor isolerende ramen
Op de renovatiepremie kun je beroep doen indien je 
renovatiewerkzaamheden verricht aan een woning die
minstens 25 jaar oud is. Werken aan de centrale 
verwarming, het sanitair, de elektriciteit, de binnentrap,
het buitenschrijnwerk, het dak, draagvloeren,... kunnen
in aanmerking komen voor deze premie. De renovatie-
premie bedraagt nooit meer dan 10.000 euro, en nooit
meer dan een bepaald percentage van de goedgekeurde
facturen. Binnen deze bestaande renovatiepremie wordt
de procentuele tegemoetkoming verhoogd voor wie in
2012 zijn oude ramen vervangt.

- Is je gezamenlijk belastbaar inkomen in het 3de jaar
voor aanvraag niet hoger dan 28.030 euro, dan 
bedraagt deze verhoging 10% extra voor facturen
voor buitenschrijnwerk en beglazing, dus 40% in
plaats van 30%;

- Als je gezamenlijk belastbaar inkomen in het 3de jaar
voor aanvraag meer bedraagt dan 28.030 euro wordt
ook een verhoging van 10% voorzien voor het 
vervangen van oude ramen. Voor deze bewoners
stijgt de premie van 20% naar 30%;

- Het maximuminkomen dat hierboven wordt vermeld
wordt enkel gebruikt om te bepalen welk subsidie-
percentage op je aanvraag van toepassing is. Daar-
naast moet je ook nog altijd voldoen aan de algemene
voorwaarden van de renovatiepremie. Er wordt
gekeken naar het gezamenlijk belastbaar inkomen
van het 3de jaar voor aanvraag. Dit houdt in dat voor
aanvragen in 2012 je inkomen in 2009 niet hoger
mocht liggen dan :
- 39.250 euro voor alleenstaanden zonder persoon

ten laste;
- 56.060 euro voor alleenstaanden met één persoon

ten laste, te verhogen met 3.140 euro per persoon
ten laste vanaf de tweede;

- 56.060 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk
samenwonenden, te verhogen met 3.140 euro per
persoon ten laste.

Meer informatie : www.bouwenenwonen.be

Verhoogde premie voor zonneboilers
Als je een zonneboiler installeert in een bestaande 
woning zal je netbeheerder je 550 euro per m2 collec -
toren toekennen in plaats van de oorspronkelijke 200
euro per m2. Het premieplafond wordt ook verhoogd van
1.500 euro naar 4.125 euro. Op deze manier wordt de 
terugverdientijd van een zonneboiler teruggebracht tot
10 jaar tijd.
Meer informatie : www.eandis.be

Renteloze leningen voor energiebesparende maat -
regelen voor mensen met een laag inkomen
Als mensen met een zeer laag inkomen, een invaliditeits-
uitkering of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
en mensen in schuldbemiddeling of in OCMW-
begeleiding energiebesparende maatregelen willen uit-
voeren, komen ze in aanmerking voor een renteloze 
lening via energieK. EnergieK is de goedkope energie-
lening Kempen.
Elke burger kan trouwens een energieK-lening aangaan
voor energiebesparende investeringen. Als je niet tot 
bovenstaande doelgroep behoort kun je nog steeds aan
een gunstige rente van 2% lenen.
Meer informatie : www.iok.be (energieK vind je via het
tabblad ’milieu en energie’)

De gemeente gaat over tot een openbare verkoop van
fietsen en loten hout.
Deze verkoop vindt plaats op zaterdag 31 maart 2012 
om 10.00 uur in de gemeentelijke werkplaats (Vijvers -
weg 12).
Bezichtiging van de fietsen is mogelijk op zaterdag
31 maart vanaf 9.30 uur op het bovenvermelde adres.
Voor de loten hout kun je een bod doen onder gesloten
omslag. Dit bod dient voor woensdag 11 april 2012 
toe te komen bij de Technische Dienst, Molenstraat 5,
2310 Rijkevorsel. De loten zijn te bezichtigen in de 
Vijversweg 12 aan het gemeentemagazijn op dinsdag en
donderdag tussen 8h30 en 15h30.

BIJKOMENDE ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN

OPENBARE VERKOOP
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Elk jaar opnieuw is het nuttig om eens na te denken over
de aanwending van alle gelden die in onze gemeentekas
toekomen. De gemeenterekening wordt opgedeeld in
een gewone en een buitengewone dienst. In de gewone
dienst zijn de normale dagelijkse uitgaven voorzien; in
de buitengewone dienst neemt men investeringen op.
- Waar komen deze middelen vandaan?
- Waarvoor worden ze gebruikt?

GEWONE DIENST
In 2012 hebben we een bedrag van 11.159.475,00 euro
dat we als inkomsten beschouwen.
Deze som van 11.159.475,00 euro kunnen we opsplitsen
in drie delen :
- Prestaties: 396.811,00 euro wordt ontvangen door

onze verschillende diensten. Hieronder verstaan we
de gelden van de kinderopvang, terugbetaling van
verzekeringen, werknemersbijdrage maaltijd-
cheques, verhuring van gemeente-eigendommen,
kosten van elektriciteit en gas die werden betaald
door de leveranciers als compensatie voor her -
stellingen, uitleengelden bib, bijdragen jeugd -
activiteiten, ontvangsten Pidpa en verkoop van ijzer
en papier.

- Overdrachten: 10.083.489,00 euro wordt ontvangen
uit overschrijvingen door verschillende instanties.
Het grootste gedeelte van deze ontvangst zijn onze
belastingen die we ontvangen en de bijdrage die we
ontvangen van het gemeentefonds. Uit het gemeente -
fonds ontvangen we 2.096.758,00 euro en als 
belasting (personenbelasting, belasting op het 
kadastraal inkomen en gemeentebelasting) bekomen
we 5.234.243,00 euro. Voor het tewerkgesteld
personeel ontvangen we van de overheid ook een 
ondersteuning. Een bijdrage voor onze jeugd -
werking, onze samenwerkingsovereenkomst met 
betrekking tot duurzaamheid en onze bib hebben we
ook vanuit de hogere overheid. Verder is er ook een
terugbetaling vanuit het OCMW van overschotten
van de gestorte gemeentelijke bijdrage. Om de wedde
van het onderwijzend personeel te kunnen betalen
ontvangen we van de Vlaamse regering een bedrag
van 478.214,00 euro.

- Vorderingen: 679.175,00 euro zijn geïnd.
Een bedrag van 100.000,00 euro hopen we te innen
als intresten van gelden die uitstaan bij de banken.
Het grootste deel namelijk 572.340 euro ontvangen
we als dividenden uit deelnemingen aan IKA, 
HIDRORIO, TELENET en IVEKA .

Voor de uitgaven van de gewone dienst bekomen we een
bedrag van 11.169.447 euro.
Deze som is opgesplitst in vier delen :
- Personeel: het grootste pakket van de uitgaven van

de dienst gaat naar personeel namelijk  4.289.426,00
euro. Onze administratie en politici nemen hiervan
1.557.550,00 euro af, terwijl onze dienst openbare
werken een bedrag van 1.389.200,00 euro voor zijn
rekening neemt. Verder gaat er een bedrag van
327.350,00 euro naar onderwijs. Voor de bib, de
jeugd en de sociale voorzieningen zijn er nog eens
bedragen uitgetrokken van 156.450,00 euro,
186.280,00 euro en 358.650,00 euro. De 
vergoedingen voor onze brandweermensen ramen
we op 150.696,00 euro.

- Werkingskosten: 2.859.959,00 euro is hier nodig. Dit
zijn kosten die voor de normale werkzaamheden
nodig zijn. Voor algemene administratie is er
537.000,00 euro nodig. Dit zijn vooral uitgaven voor
pc’s, bureaumaterieel, papier, kopieerwerken en 
elektriciteit voor de administratie. Verder gaat er een
bedrag van 659.850,00 euro naar materiaal, kledij en
brandstof voor onze openbare werken. Ook de open-
bare verlichting en het ruimen van waterlopen 
worden hiervan betaald. Bedragen van 194.309,00
euro en 222.470,00 euro gaan naar de werking van
de school en naar onze jeugdwerking. Het belang-
rijkste deel van deze werkingskosten is hier naar de
afvalverwerking gegaan; namelijk 829.900,00 euro.

- Overdrachten: een bedrag van 2.399.671,00 euro
werd hiervoor uitgetrokken. Een bedrag van
34.792,00 euro betalen we aan de overheid om onze
belastingen te innen. Naar de politiezone gaat een
bedrag van 699.646 euro. We trekken voor de onder-
steuning van ons onderwijs en het schoolzwemmen
78.750,00 euro uit. Een bedrag van 242.268,00 euro
gaat als subsidie naar jeugd, sport, muziekacademie
en verenigingen. Tevens zal er 1.137.013,00 euro
doorgestort worden naar het OCMW, de thuiszorg
voor onze bejaarden, geboortepremies en de onder-
steuning van andersvaliden. 

- Schulden: Om onze schulden af te lossen en hierop
de intresten te betalen moeten we 1.620.191,00 euro
voorzien; namelijk 597.834,00 euro voor de intresten
en de rest voor de aflossing van onze leningen.

WAARVOOR WORDEN UW
BELASTINGSGELDEN GEBRUIKT 
IN ONZE RIJKEVORSELSE GEMEENTE ?
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BUITENGEWONE DIENST

De investeringen in onze buitengewone dienst zijn in
2012 beperkt gebleven. De inkomsten bedragen
1.645.750,00 euro.
- Overdrachten: 476.250,00 euro ontvangen we door

overschrijvingen vanuit de overheid naar onze
brandweer als subsidie voor een ladderwagen, voor
de aanschaf van stemcomputers ontvangen we
65.000,00 euro en een bedrag van 70.000,00 euro
ontvangen we voor de aanschaf van een veegwagen.

- Schulden: 1.000.000,00 euro is afkomstig van een
nieuwe lening die we zijn aangegaan.

Onze uitgaven voor de buitengewone dienst bedragen in
2012 4.422.703,00 euro.
- Overdrachten: Beperkte bedragen zijn betaald naar

de politiezone; 70.527,00 euro.
- Investeringen: 4.352.162,00 euro wordt hier uit -

gegeven. Het grootste deel van deze gelden gaat naar
investeringen in wegen; namelijk 2.120.800,00 euro.
Een ander deel gebruiken we voor de bouw van een
nieuwe bibliotheek, het bouwen van een jeugdhuis
en voor de vernieuwing van de voorzieningen voor
onze buitenschoolse kinderopvang en voor de huis-
vesting van de diensten van Kind en Gezin. Een 
beperkt bedrag is hier ook gebruikt voor de aankoop
van kleinere machines en straatmeubilair. Een 
bedrag van 664.362,00 euro gaat naar de aanschaf
van een ladderwagen voor onze brandweer.

Wanneer we nu dit resultaat samenvoegen met de 
gegevens van de vorige jaren bekomen we de huidige
toestand van onze gemeentefinanciën.
Voor onze gewone dienst hebben we nog een overschot
van 876.433,00 euro.
Voor de buitengewone dienst hebben we een evenwicht
na een overboeking van 1.951.953,00 euro van de 
gewone naar de buitengewone dienst.
Uit deze gegevens blijkt dat we de volgende jaren zeer
voorzichtig zullen moeten zijn en sterk op onze uitgaven
zullen moeten letten.

Voor projecten die reeds in de meerjarenplanning zijn
vastgelegd zullen echter ook nog belangrijke bedragen
nodig zijn. Volgend jaar zal gestart worden met de bouw
van een dienstencentrum door het OCMW.

In de zeer nabije toekomst zullen we echter ook 
middelen nodig hebben voor de reeds geplande brand-
weerhervorming. 
Interessant om weten is zeker dat ons momenteel vanuit
verschillende kanalen signalen gegeven worden dat we
in de toekomst voor een aantal uitdagingen staan.

• Het behoud van de pensioenopbouw en uitkeringen
zullen in de toekomst belangrijke inspanningen
vragen.

• Dividenden vanuit de energiesector zullen in de 
nabije toekomst nogmaals dalen.

• De bankencrisis zorgt ervoor dat middelen in de 
nabije toekomst schaarser zullen zijn; banken zullen
enkel nog leningen toestaan op korte termijn wat een
verhoging van de kosten voor onze gemeente zal 
veroorzaken.

• Door de schuldencrisis verwachten we ook dat we in
het OCMW meer uitgaven zullen moeten voorzien
voor gezinnen die in de problemen geraken ten 
gevolge van de huidige crisis.

• Mogelijk zullen ook nog bijkomende middelen 
gevraagd worden voor een versnelde investering in
onze waterzuiveringen en dit op vraag van Europa.

Voor bijkomende informatie ku  n je altijd terecht bij onze
schepenen of de ontvanger van onze gemeente.
Spaarzaamheid en een strakke financiële controle 
moeten we steeds voor ogen blijven houden.

Jos Boeckx
Schepen van financiën.

9



B I B L I O T H E E K

in samenwerking met Vormingplus Kempen vzw, 
Provincie Antwerpen en de bibliotheken van BeNeBib

Zoals de voorbije jaren vinden ook dit jaar weer de
Weken van het Reisboek plaats in de BeNeBib-biblio -
theken (Baarle-Hertog en -Nassau, Hoogstraten, 
Merksplas en Rijkevorsel). Toegangskaarten kunnen
gekocht worden aan de balie in je bibliotheek. 
Eén activiteit kost 4,00 euro of je kunt ook een passe-
partout kopen van 8,00 euro waarmee je naar elke 
activiteit in alle bibliotheken van BeNeBib kunt gaan! 
Je kunt je best zo vlug mogelijk inschrijven als je zeker
wil zijn van een (zit)plaats! 
De kalender met de data van alle activiteiten in het kader
van de Weken van het Reisboek ziet eruit als volgt:
- Op dinsdag 24 april geeft de Bib van Rijkevorsel het

startschot van de Weken van het Reisboek met de 
lezing “Wild van Afrika!” door niemand minder dan
Chris Dusauchoit in de Raadzaal van het gemeente-
huis te Rijkevorsel (i.s.m. Oxfam Wereldwinkel 
Rijkevorsel). Je kent hem ongetwijfeld van radio of
TV. Op televisie is hij het bekendst als presentator van
“Dieren in Nesten” en diverse praatprogramma’s. 
Zie het artikel na deze kalender voor meer info. 

- Op dinsdag 8 mei geeft Frank van Rijn zijn lezing
“Verhalen van een wereldfietser” in de Bib van
Baarle-Hertog. De globetrotter gaat altijd alleen op
pad op zijn lange afstandsfietstochten, kampeert in
het wild en houdt zich verre van toeristische streken
waardoor hij contacten legt met de plaatselijke 
bevolking in uithoeken van de wereld. Hij zal dus
zeker boeiende verhalen te vertellen hebben!   

- Op dinsdag 15 mei geeft archeologe Sonia Busselen
een lezing rond Castilië en Sicilië in de Bib van
Hoogstraten. Ze neemt je mee naar het Spaanse 
binnenland en laat je zien wat er achter de mooie
façades in Castilië schuilgaat. Verder toont ze de 
magische pracht van het grootste eiland van de 
Middellandse Zee: Sicilië. Een zeer boeiende lezing
voor levensgenieters!   

- Op dinsdag 22 mei organiseert de Bib van Rijkevorsel
naar jaarlijkse gewoonte een dansavond in de Parket-
zaal boven de bibliotheek (i.s.m. Oxfam Wereldwinkel
Rijkevorsel). Dit jaar gaan we de Amerikaanse toer
op met een initiatieles “Line Dance” onder de profes-
sionele begeleiding van Emiel Verhoeven. Meer info
over deze workshop vind je verder in dit blad! 

- Op dinsdag 6 juni sluit de Bib van Merksplas de
Weken van het Reisboek af met de lezing “Weg naar
Compostela” door Arnout Hauben, genoemd naar
zijn gelijknamige boek. Deze jonge auteur-cineast  is
bekend van zijn reportages voor het televisie -
programma “Man bijt hond” waarin hij zijn tocht
naar Santiago de Compostela in beeld heeft gebracht.
100 dagen lang was hij op pelgrimstocht (tussen
Schaarbeek en Compostela). Hij heeft veel aandacht
voor ontmoetingen met onbekenden en de couleur
locale onderweg. Zeker de moeite waard dus!  

Lezing ’Wild van Afrika!’ door Chris Dusauchoit 
op 24 april i.s.m. Vormingplus Kempen 

en Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

Op dinsdagavond 24 april
neemt Chris Dusauchoit, 
bekende Vlaming, TV-
presentator en auteur, je mee
naar het tot de verbeelding
sprekende Afrikaanse dieren-
rijk! Gewapend met zelfge-
maakte foto’s, geluids-
 fragmenten, pittige verhalen,
hilarische anekdotes en 
weetjes vertelt hij op een
boeiende manier over het
Zwarte Continent. Na het ijs-

koude continent Antarctica vorig jaar, gaan we dit jaar
dus “op reis” naar het warme Afrika!  

WEKEN VAN HET REISBOEK 2012 

MET DE BIB 
VAN RIJKEVORSEL NAAR AFRIKA !
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Chris Dusauchoit leerde de afgelopen jaren het leven in
de Zuid-Afrikaanse parken van zeer nabij kennen. Zo
ontdekte hij dat veel van onze opvattingen over het wild
life in Afrika fout zijn. Wanneer we op natuur -
documentaires vreselijke gevechten op leven en dood
zien tussen allerlei roofdieren, vergeten we dat bijvoor-
beeld de leeuw in hoofdzaak een heel lui en saai beest is!
Of dat het zoogdier dat de meeste mensen doodt in
Afrika geen roofdier is, maar het nijlpaard! 
Na een flink aantal safari’s en met behulp van een 
bevriende ecoloog-beheerder van een wildpark in Afrika
heeft Chris Dusauchoit een vrolijk, maar goed onder-
bouwd geheel weten neer te zetten in zijn gelijknamige
boek “Wild van Afrika” dat uitleenbaar is in de Bib! Voor
lezers die op safari gaan, maar ook voor alle andere 
liefhebbers een aangename informatiebron vol 
interessante feiten. Zeker eens lezen dus! 
In de lezing zal hij ook antwoorden geven op enkele
merkwaardige vragen. Hoe komt het bijvoorbeeld 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?
Wist je 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 watermeloen
eten om voldoende vocht binnen te krijgen?  
Met zijn jarenlange ervaring en veel zelfgenomen foto’s
op zak, vertelt Chris Dusauchoit honderduit over het
leven in de Zuid-Afrikaanse parken. Het belooft een
adembenemende reis te worden door één van de meest
intrigerende gebieden ter wereld! 
Schrijf je dus zeker in als je deze lezing, die een leerrijke
ervaring is voor zowel jong als oud, voor wie er niets van
kent én voor wie denkt er niets meer over te kunnen 
bijleren, wil bijwonen! 
De Oxfam Wereldwinkel van Rijkevorsel zal drinken
voorzien voor de aanwezigen aan uiterst democratische
prijzen. Het eerste drankje (Worldshake, met ingre -
diënten uit de hele wereld) is bovendien volledig gratis!
Wist je trouwens dat we ook een ander boek van deze 
auteur hebben in de Bib? “Dieren in nesten in je tuin:
bouw rond je huis een stukje diervriendelijk natuur -
gebied”, ook een aanrader, zowel voor dierenliefhebbers
als andere natuurfanaten! 

De lezing start om 20.00u in de Raadzaal van het 
gemeentehuis. Kom best op tijd als je zeker wilt zijn van
een goed plaatsje! 

Workshop ’Line Dance’ door Emiel Verhoeven
op 22 mei i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

en Vormingplus Kempen 

Op 22 mei gaan we, na de Afrikaanse, Egyptische, Ierse,
Latin en Bollywood dansen van vorige jaren, dit keer de
Amerikaanse toer op met “Line Dance”! 
Eerst een kort woordje uitleg over deze dansstijl: Een 
linedance is een formatiedans waarbij een groep mensen
danst in één of meer “lijnen” of rijen, waarbij ze dezelfde
bewegingen uitvoeren op dezelfde maat. Linedance is
een dansvorm die in de Verenigde Staten van Amerika
ontstaan is. In het begin werd het alleen op country -
muziek gedanst. Tegenwoordig kun je linedance op 
verschillende genres van muziek beoefenen, zoals pop,
rock, salsamuziek, Iers, enz. 
Ondertussen is er ook een nieuwe hype ontstaan:
“newline”. De linedancers dansen steeds vaker op top 40-
muziek en er zijn links met streetdance en jumpstyle,
wat eigenlijk ook vormen van linedance zijn. 
In deze workshop zal Emiel Verhoeven, een professio-
nele dansleraar van de Chrissy’s Line Dancers ons een
initiatieles “Line Dance” komen geven. Je hoeft geen
partner mee te brengen en je moet ook geen cowboy-
laarzen of westernkledij hebben om deze dansvorm te
kunnen beoefenen! Draag gewoon comfortabele kledij. 
Wil je eens proberen of linedansen iets voor jou is? Kom
dan zeker langs op 22 mei! We starten om 20.00u in de
Parketzaal (boven de hoofdbibliotheek). 
De Oxfam Wereldwinkel van Rijkevorsel zorgt voor 
drinken aan zeer democratische prijzen. Het eerste
drankje (Worldshake) is gratis!

Gelieve voor de beide activiteiten te Rijkevorsel vooraf
in te schrijven in de bibliotheek of telefonisch op het
nummer 03/340.00.51 of via e-mail naar rijkevorsel@
bibliotheek.be. Kostprijs per activiteit bedraagt 4,00 euro

MET DE BIB 
VAN RIJKEVORSEL NAAR AMERIKA !
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of 8,00 euro voor een passe-partout voor alle activiteiten
(in de BeNeBib–bibliotheken). Inkomkaarten zijn te 
verkrijgen in de bib!
Iedereen is van harte welkom op deze ongetwijfeld 
plezante avonden! Allen daarheen dus! Tot dan?! 

in samenwerking met Digidak 
in het kader van de Digitale Week 2012

Van zaterdag 21 april tot en met
vrijdag 27 april is het weer Digitale
Week, met als thema dit jaar “Word
een held in multimedia!”
Daarom organiseert Digidak allerlei
leuke demonstraties (zo kan je bijv.
op donderdag 26 april komen 
oefenen op de Wii-spelconsole in

het voormalige klooster in de Molenstraat). 
Ook de Bib wilde graag iets doen in het kader van deze
Week en daarom slaan we samen met de vrijwilligers van
Digidak de handen in elkaar om eens een demonstratie
te geven over “e-readers” (leestoestellen voor digitale
boeken of “e-books”),  omdat deze vorm van (elektro-
nisch) lezen toch stilaan in opmars is in België. 
Wil je graag weten hoe een e-reader precies werkt? En
vraag jij je af hoe je e-boeken kan vinden op het internet
en deze op je e-reader kunt (om)zetten (want voor
sommige merken is conversie nodig en niet elk merk
werkt op dezelfde manier)? 
Kom dan zeker langs op maandag 23 april 2012! Je zal
met een 5-tal types demo-exemplaren kennis kunnen
maken. In de uitleenpost Aster Berkhof in de Kerkdreef
te Sint-Jozef zal de demonstratie plaatsvinden van 10u
tot 12u. 
In de hoofdbibliotheek in het centrum in de Molenstraat
zullen de e-readers gedemonstreerd worden van 13u tot
15u. 
Zie voor meer info het artikel van Digidak over de 
Digitale week bij de rubriek “Sociale Zaken” in dit blad.  

Sommigen zullen het al wel gemerkt hebben: er zijn 8
spiksplinternieuwe computers in de bibliotheek voor
onze bezoekers! Het gemeentebestuur heeft hierin 
geïnvesteerd omdat het belangrijk is dat alle inwoners
gebruik kunnen maken van een (goed werkende) 
computer; en waar kan dat beter dan in de bibliotheek?!
Kom dus zeker eens langs om er bijvoorbeeld je huis-
werk op te maken, boeken op te zoeken in onze online
catalogus http://rijkevorsel.bibliotheek.be, artikels of 
foto’s op te zoeken via een zoekmachine op het internet,
of gewoon om er spelletjes op te spelen! Ze zijn er 
namelijk speciaal voor jullie, dus aarzel niet langer en
kom gewoon naar de Bib!

Omdat we gemerkt hebben dat (nog)
niet iedereen het juiste telefoon -
nummer kent van de bibliotheek, leek
het ons een goed idee om de contact-
gegevens eens duidelijk te vermelden
in het gemeentelijk infoblad:

- Hoofdbibliotheek (Molenstraat 20 te Rijkevorsel):
03/340 00 51 of Rijkevorsel@bibliotheek.be. 

- Uitleenpost Aster Berkhof (Kerkdreef 61A te Sint-
Jozef): 03/340 00 90 of may.vermeiren@rijkevorsel.be.  

DEMONSTRATIE E-READERS IN DE
TWEE BIBLIOTHEKEN OP 23 APRIL

KOM DE NIEUWE COMPUTERS 
IN DE BIB EENS UITPROBEREN !

CONTACTGEGEVENS DE BIB
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JEUGD
Kijk- en Prentenboeken
- Karel viert Sinterklaas [P2]
- Kikker verveelt zich [P3]
- Het cijferwinkeltje [P5]
- Raaf, ree, lees je mee? [P5]
- Siebe Schaap wil ook een mensje [P5]
- Zwaan laat het waaien [P5]
- De duif die niet kon duiken [P6]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Hip en Pip (HAZE niveau 3)
- Job en de duif (VLIE niveau 3)
- De piratenschool deel 5 : Ten aanval! 

(PASQ niveau 5)
- De piratenschool deel 6 : De verrassingsaanval 

(PASQ niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
- De grote hamster massamoord (DAVIES, Katie)
- Witte Wolf (DIELTIENS, Kristien)
- Gijsje (DUIN, Lieke Van)
- Mikis de ezeljongen (DUMON TAK, Bibi)
- Mijn opa en ik en het varken oma (HOF, Marjolijn)
- Een vink zegt sus: speelse dierengedichten 

(KOCKERE, Geert De)
- Superjuffie! (SCHOTVELD, Janneke)
- Fluit zoals je bent (VENDEL, Edward Van de)

B-boeken (9-12 jaar)
- De elfenheuvel deel 1 : De elfenprins 

(GOOVAERTS, Gert)
- Kulanjango: mijn vogelvriend (LEWIS, Gill)
- Kind van de wildernis (MORPURGO, Michael)
- Warhorse (MORPURGO, Michael)
- Diefstal op de Oriënt Express (STILTON, Thea)
- Wolfling deel 3 : De aanval van de woeste wolf 

(TOFT, Di)

C-boeken (12-16 jaar)
- Hotel Aphrodite (BRACKE, Dirk)
- De kracht van zes (LORE, Pittacus)
- Academicus Vampyrus deel 5 : Geestesband 

(MEAD, Richelle) 
- The Vampire Diaries deel 4 : Schaduwzielen 

(SMITH, L.J.)
- Voor altijd (STIEFVATER, Maggie) 

Voorleesverhalen
- Het Blinkende Binken Boek (BLIN)

Jeugd non-fictie
- Waarom barsten vulkanen uit? [567.2]
- Girlzz fashion guide (VtmKzoom) [615.4]
- Origami: Basistechnieken [624.3]
- Origami: Niet zo gemakkelijk [624.3]
- Origami: Beetje moeilijker [624.3]
- Origami: Best wel moeilijk [624.3]
- Koken met Nellie & Cezar: 

recepten voor en door kleuters [629.2]
- Piraten (Navigators) [658.2]
- Cultuur in actie : Graffiti: tags, sjablonen, 

3D-effecten [739.9]
- Cultuur in actie : Hiphop: rap, MC, breakdance [785.72]
- Cultuur in actie : 

Punk: muziek, mode, levenshouding! [785.72]
- Dansen: Jazzballet [791]
- Dansen: Klassiek ballet [791.4]
- Dansen: Tapdansen [791.9]
- Cultuur in actie : Filmeffecten: stunts, make-up,

computeranimatie [798.75]

VOLWASSENEN Volwassenen fictie
- Gebroken (BAUWELEERS, Greet)
- De bandiet (BRUSCHINI, Vito)
- De hoed van de heer Briggs: het sensationele verslag

van de eerste treinmoord in Engeland 
(COLQUHOUN, Kate) 

- Het recht om te zwijgen (CONNELLY, Michael)
- Brandmerk (FREEMAN, Brian)
- De kunst van het veldspel (HARBACH, Chad)
- De wolven deel 2 : De geheimen van de wolven

(HEARST, Dorothy)
- De trage wals van de schildpadden 

(PANCOL, Katherine)
- Het zwarte vuur (SANSOM, C.J.)
- Zonnestralen (VRIENS, José)

Volwassenen non-fictie
- Je pensioen goed geregeld: een helder antwoord op de

meest gestelde vragen [396.84]
- Het 9 maanden boek voor papa: alles wat je als

aanstaande vader moet weten over zwangerschap, 
geboorte en een baby in huis [615.7]

-  Mijn droomjaar (GILBERT, Philippe) [618.54]
- Is het misschien vitamine B12 tekort?: een epidemie

van verkeerde diagnoses [628.41]
- Vegetarisch koken met een Zuiders smaakje [629.4]
- Stap voor stap gezond koken: Weight Watchers

[629.55]
- The art of pasta: 160 familierecepten en pastagehei-

men uit het hart van de Italiaanse keuken [629.73]
- Goe gebakken: nog meer lekkere bakrecepten voor

thuis. Boek 2 (DUMONT, Sofie) [629.77]
- Decoreren met Tilly Cambré [637.9]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN 
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Op zondag 29 april gooien de infokantoren en attracties
in de Antwerpse Kempen hun deuren weer open en krijg
je een voorproefje van al het leuks en nieuws dat voor
de lente en zomer op til staat!
In Rijkevorsel moet je in het bezoekerscentrum op het
molenterrein zijn. VVV-Toerisme Rijkevorsel stelt hier
de nieuwste toeristische brochures voor.  
Ook zal die dag “het mopperstraatje” in de kijker worden
gezet. Dit weggetje wordt door jong en oud, te voet en
met de fiets, gebruikt om het drukke kruispunt Hoek-
Looiweg-Vinkenpad te vermijden.
Symbolisch zal een bordje aan de gevel van de aan -
palende woning worden aangebracht.

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 april kun
je dus op 8 en 29 april van 13.00 uur tot 17.00 uur 
terecht in het bezoekerscentrum voor een gezellige 
babbel bij een fris drankje.

Hieronder een overzicht van de publicaties :  

Volg de Gids - Wegwijzer editie 2012
Deze handige bijna 200 pagina’s tellende pocket
bevat weer tal van tips voor leuke uitjes, wandelin-
gen, fietstochten, ongerepte stukjes   natuur, adresjes
voor streeklekkers in de Antwerpse Kempen.

Kamperen in de Kempen
Overzicht van alle campings en nuttige info over
kamperen in de Kempen.

Logeren in Vlaanderen
136 pagina’s tellende 
brochure met overzicht van 
logiesadressen over heel
Vlaanderen, opgedeeld per
Vlaamse provincie in B&B,
hotels en vakantie woningen.

OPENING TOERISTISCH SEIZOEN
IN DE ANTWERPSE KEMPEN :
ZONDAG 29 APRIL 2012

BEZOEKERSCENTRUM AAN DE MOLEN

NIEUWE TOERISTISCHE BROCHURES
2012

O N D E R W I J S - V V V
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Toeristische kaart
Brochure Vlaanderen 
Vakantieland

In dit nieuwe Vlaanderen
Vakantieboek vind je maar
liefst 400 zorgvuldig gese-
lecteerde arrangementen.
Zin in een avontuurlijke
fietsvakantie? Kies dan
voor een doe-arrangement
per fiets! Wil je zalig ont -
spannen? Ga dan voor een
arrangement in een kuur-
oord. Romantisch met z'n
tweetjes of gezellig met de
kinderen ...

Evenementenkalender Grensland 2012
Als je op de hoogte wil blijven van de meest uiteen-
lopende evenementen en activiteiten die in de loop
van 2012 in Grensland worden georganiseerd, loop
dan even binnen bij de dienst voor toerisme of in het
bezoekerscentrum aan de molen waar je een gratis
exemplaar van deze kalender kunt afhalen.

JEUGDOLYMPIADE : OLYMPISCHE DAG
RIJKEVORSEL

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

Deelnemen aan de testen kost €10. Voorinschrijven is
de boodschap want er kunnen maximum 60 deelnemers
per dag getest worden. Inschrijven kan op www.deel -
nemen.be en ook op de gemeentelijke sportdienst van
Rijkevorsel. Op www.Fitbus.be vindt elke geïnteres-
seerde een overzicht van de data, locaties en gegevens
waar de FITbus langskomt.

De gratis oplaad-
beurt voor je
ver eniging. 
Inschrijven kan
nog 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 kleinste centrumstad van het land
viert feest, want Turnhout draagt in
2012 de titel ‘Cultuurstad van 
Vlaanderen’. Tegelijk viert cultuurhuis
de Warande in 2012 haar 40-jarig 
bestaan. Eén van de activiteiten die zij
in dit kader organiseren is het project
‘Tweespoor’, een samenwerking tussen
de Warande en Erfgoedcel Noorder-

kempen. Het is een wandelparcours langs verschillende
binnen- en buitenlocaties in Turnhout, waarbij het 
eerste spoor langs werken leidt van zeventien kunste-
naars (duo’s). Eén van deze uitverkorenen is de Rijke-
vorselse kunstenaar Luk Van Soom. Er is ook een tweede
spoor dat langsheen enkele buurthuizen en sociale 
instellingen in de stad loopt. 

Tweespoor loopt van 17 maart tot en met 20 mei 2012
en dit telkens van donderdag tot zondag, van 10u tot
17u. 
De folder met extra informatie is te verkrijgen bij de
cultuurdienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, 
03 340 00 37, cultuurdienst@rijkevorsel.be 

’FITBUS : DE SNELSTE WEG
NAAR GEZONDHEID’ : 21 APRIL 2012

BOOST 2012

TURNHOUT 2012 - TWEESPOOR
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Naar aanleiding van Erfgoeddag 2012 organiseert de cul-
tuurdienst een fotowedstrijd rond het thema “Helden”.
Deelnemers maken kans op een mooie prijs. Bovendien
worden de winnende foto’s gepubliceerd en/of tentoon-
gesteld. De fotowedstrijd loopt van 1 april t.e.m. 30 juni
2012. Hieronder vind je alvast het reglement:

Art.1 De fotowedstrijd wordt georganiseerd door de 
Gemeente Rijkevorsel, dienst Cultuur. Door deel te
nemen gaat de fotograaf akkoord met het reglement van
de fotowedstrijd “Helden”. De deelname aan deze 
wedstrijd is gratis. Enkel inwoners van de Gemeente Rij-
kevorsel kunnen deelnemen.
Art.2 De foto’s moeten betrekking hebben op het thema:
‘Helden’, welke zeer breed kan geïnterpreteerd worden.
Foto’s die niet met dit thema gerelateerd zijn, of on -
gepaste foto’s worden uit de selectie genomen. 
Art. 3 De wedstrijd loopt van 1 april 2012 tem 30 juni
2012. Alle foto’s moeten ten laatste ingezonden zijn
tegen 30 juni  2012.  Om geldig deel te nemen moet bij
elke foto naam, e-mailadres en een korte titel toe -
gevoegd worden.
Art.4 Iedere fotograaf mag maximaal een fotoreeks van
maximaal 3 foto’s inzenden per categorie. 
Art.5 De wedstrijd bestaat uit 1 categorie, waarin 
telkens zowel kleur- als zwart-witfoto’s zijn toegelaten.
Art.6 Bij deelname aan de wedstrijd staat de auteur 
automatisch de rechten af voor het gebruik van de foto.
Dit impliceert dat de auteur zich akkoord verklaart dat
de foto’s zullen tentoongesteld en/of gepubliceerd 

worden. De fotografen verlenen aan de inrichtende
organisatie (Gemeente Rijkevorsel-Dienst Cultuur) de
toelating om hun werken aan te wenden voor voor -
lichting of promotie mits vermelding van de naam van
de fotograaf. De eerste 3 in elke categorie kunnen 
worden gevraagd om hun foto’s in originele resolutie ter
beschikking te stellen. 
Art.7 Het betreft digitale foto’s in voldoende kwaliteit
jpeg-formaat (tot max. 3MB). Deze dienen ingezonden
te worden naar cultuurdienst@rijkevorsel.be met 
vermelding “fotowedstrijd Helden”.
Art.8 De jury voor de beoordeling bestaat uit een vak-
jury van twee professionele fotografen. De leden van de
vakjury, werknemers van de Dienst Cultuur en hun
rechtstreekse familie zijn uitgesloten van de wedstrijd.
Art.9 Er zijn in totaal 3 prijzen voorzien: 
Prijzen 
1ste prijs:Aankoopbon Studio Bild twv 50,00 euro
2de prijs: Geschenkmand VVV twv 30,00 euro
3de prijs: Waardebon fotoshoot Foto Els twv 20,00 euro
Art.10 De deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle
kosten verbonden aan de wedstrijd.
Art.11 De winnaars zullen bekend gemaakt worden 
gedurende een receptie.
Art.12 De deelnemers dienen over de exclusieve rechten
te beschikken van elke ingediende foto en dragen de 
verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken,
zowel op het vlak van het recht op de privacy als op vlak
van auteursrechten. Door zijn inzending verklaart de
fotograaf dat de personen die op de foto’s staan geen 
bezwaar hebben tegen publicatie. De foto’s dienen ook
door de fotograaf zelf genomen te zijn, dus de fotografen
hebben het auteursrecht op elke door hem/haar 
ingezonden foto.
Art.13 Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of
de uitslag wordt geen correspondentie of discussie 
gevoerd.

FOTOWEDSTRIJD ’HELDEN’
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Op donderdag 18 april 2012 wordt er een filmvoor -
stelling georganiseerd in het kader van de 20ste editie
van het Open Doek Filmfestival. In het Klooster vertoont
het Davidsfonds Rijkevorsel er in samenwerking met de
cultuurdienst, de Bib en Open Doek, de Duitse film The
Kebab Connection. 

De hoofdrol in deze hilarische komedie is weggelegd
voor de jonge Duits-Turkse Ibo. Hij is een grote fan van
Bruce Lee en heeft de vurige wens om ooit de allereerste
Duitse Kung Fu-film te maken. Om te oefenen maakt hij
eerst een reclamespotje voor de kebabzaak van zijn oom.
Het filmpje kent een groot succes en Ibo wordt 
plotseling de ster van zijn buurt. Maar dan raakt zijn
vriendin Titzi zwanger en staat zijn hele wereld op zijn
kop… Zijn twijfels over het vaderschap en ruzie met zijn
Turkse familie gooien zijn plannen in de war. 
Gefrustreerd biedt hij de buurman en concurrerende
Griekse restauranthouder zijn diensten aan. Wanneer
dan ook nog eens de maffia uit de buurt zich mengt in
de affaire, lijkt het echte leven ineens op de Kung Fu film
die hij zou willen maken...

Woensdag 18 april om 20.00u in het Klooster
Inkom is gratis
Inschrijven bij de Cultuurdienst (cultuurdienst@rijke-
vorsel.be of 03/340.00.35) 
De deuren gaan open om 19.30 uur en vanaf dan kun je
al een drankje verkrijgen tegen een democratische prijs.
Ook na de filmvoorstelling wordt dit voorzien.

Het weekend van  28 en 29 april 2012 organiseren de 
Rijkevorselse jeugdverenigingen i.s.m. de Jeugdraad een
activiteitenweekend rond armoede onder de noemer
‘mAAk kAbAAl’.

Zo organiseert JH De Wauwel een tentoonstellings -
weekend in het Klooster. Op zaterdag worden er work-
shops ingericht, waarvan de werkjes op zondag
tentoongesteld worden.
Chiro Sint-Jozef speelt voor de -12 jarigen het 
“Ontknoop de zakdoek”-spel. Hierin worden de kinderen
opgeroepen om de familie Kabaal te helpen. Ook de 
+12 jarigen worden niet vergeten met het actieve spel
“Platzak”. De deelnemers zullen tijdens het spel aan -
voelen dat armoede meer is dan een gebrek aan geld.

Ook de plussers en chiro Rijkevorsel organiseren dit
weekend allerlei activiteiten.

Inschrijven kan bij de sportdienst, jeugddienst of de 
Kinderclub van de gemeente Rijke vorsel!

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE :
THE KEBAB CONNECTION

MAAK KABAAL 28 & 29 APRIL 2012

SPORTACTIVITEITEN TIJDENS 
DE PAASVAKANTIE

C U L T U U R - J E U G D
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Digidak Rijkevorsel start na
de paasvakantie met een
nieuwe reeks van GRATIS
computerlessen. 
Ben jij al ingeschreven?
Sinds 2010 is digidak actief in
Rijkevorsel op 2 locaties. 

Digidak organiseert voor beginnende computer -
gebruikers korte kennismakingslessen over ondermeer
de computer, internet en email, Word,  … . Deze lessen
zijn GRATIS. Je moet wel vooraf inschrijven. Dit kan 
tijdens de vrije inloop bij de begeleider ter plaatse. Aarzel
niet want de plaatsen zijn beperkt.

Tijdens de vrije inloop kun je ook GRATIS terecht om 
gebruik te maken van de computer en het internet. Onze
begeleiders staan altijd klaar om je verder te helpen met
jouw computervragen. Loop zeker eens binnen om 
kennis te maken: In de bibliotheek Aster Berkhof in 
St.-Jozef elke maandag van 10 tot 12u en in ’t Klooster
op donderdag van 9 tot 12u.

Digidak Rijkevorsel doet mee aan de digitale week 
(van 21-27 april 2012).
Graag nodigen wij jullie uit tijdens deze digitale week.
- In digidak bibliotheek Aster Berkhof St.-Jozef 

Rijkevorsel
op maandag 23 april 2012 van 10 tot 12u kun je
kennis maken met digidak en worden er demon -
straties gegeven met verschillende e-readers (digitaal
lezen). Nieuwsgierig hoe een e-reader werkt of waar
je gratis boeken kunt downloaden? Kom het daar 
ontdekken!

- In digidak ’t Klooster Rijkevorsel
Kom op donderdag 26 april 2012 van 9 tot 12u langs
en verneem meteen hoe digidak je kan helpen in het
overwinnen van jouw angsten voor computers. 
Bovendien kun  je ook de held uithangen op de Wii-
spelconsole. Digidak zorgt voor een toestel en leuke
spelletjes, jij voor het plezier? Breng gerust vrienden
en kennissen mee!

- In de bibliotheek van Rijkevorsel
op maandag 23 april 2012 van 13 tot 15u worden er
demonstraties gegeven met verschillende e-readers
(digitaal lezen). Nieuwsgierig hoe een e-reader werkt
of waar je gratis boeken kunt down loaden? Kom het
daar ontdekken! 

Op woensdag 4 april 2012 is er te Rijkevorsel een door-
tocht van een wielerwedstrijd gepland. Het betreft de
klassieke wedstrijd voor beroepsrenners “Scheldeprijs
Vlaanderen”.
De renners komen op 4 april 2012 omstreeks 13.45u
vanuit Wortel en rijden via Bolk, Bolksedijk, Eekhof-
straat, Doelenpad, Dorp, Hoek en Oostmalsesteenweg
naar Malle toe. Het traject Oostmalsesteenweg is “onder
voorbehoud.”
Dit jaar wordt er waarschijnlijk NIET gereden via
Beerse baan vanwege de geplande werken aan het kruis-
punt met de Hoge Heideweg.
Gedurende een twintigtal minuten zal er geen verkeer
tegen de rijrichting van de renners toegelaten worden.
Volg de aanwijzigen van de signaalgevers en de bevelen
van de begeleidende politie zodat de verkeershinder tot
een minimum beperkt blijft.

In de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rommelmarkt (dit is
telkens op 1 mei) georganiseerd. Dit gaat door vanaf
6.00u tot 17.00u. Hierdoor zal er verkeershinder 
ontstaan in de Zuiderdijk vanaf huisnummer 10 tot het
kruispunt met de Kievitsheide. Enkel de wagens van de
deelnemende marktkramers verkrijgen alsnog door-
gang.
Weggebruikers en bewoners van Klundert en Kievits-
heide gelieve die dag de Zuiderdijk links te laten liggen
en uw tocht aan te vatten via de Gemeentebossen en
Vlimmersebaan.

GRATIS COMPUTERLESSEN

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

DOORTOCHT WIELERWEDSTRIJD
’SCHELDEPRIJS VLAANDEREN’

ROMMELMARKT



Herhaaldelijk stelt de politie vast dat er spookrijders 
opduiken in éénrichtingsstraten.
Vooral in de Bavelstraat zijn er talrijke bestuurders die
al dan niet opzettelijk de verkeersregels aan hun of haar
laars lappen. Vele autobestuurders verlaten parking
noord, draaien linksaf de Bavelstraat in richting rotonde.
Ondanks het feit dat er slechts over een korte afstand in
de verboden rijrichting wordt ingereden is dit toch een
inbreuk op het verkeersreglement graad 3 met als geld-
boete 150 euro.
Het oprijden van de rotonde vanuit de Bavelstraat is niet
zonder risico en daarom zal de politie in de toekomst
controles verrichten en inbreuken beboeten. Kijk uit en
rij een blokje om.

Ingevolge nieuwe Ministeriële richtlijnen kan er bij de
politiediensten enkel door de titularis van het voertuig
een aangifte verricht worden van verlies of diefstal van
een inschrijvingsbewijs.
Let er daarom op dat je bij de aankoop van een 2dehands
voertuig steeds in bezit bent van de vereiste boord -
documenten. Indien je het betreffende voertuig wil laten
inschrijven en je beschikt niet over de vereiste boord -
documenten kun je het voertuig niet aanbieden ter 
keuring en kan het ook niet ingeschreven worden. Aan-
gezien jezelf geen titularis bent van het voertuig kun je
geen aangifte van verlies of diefstal doen. Dit moet ge-
beuren door de laatste titularis en/of eigenaar !!! 
Deze opgelegde regels zijn er gekomen om fraude met
gestolen voertuigen tegen te gaan.

Elke week krijgen wij op het politiebureau in Rijkevorsel
meerdere aangiftes van verlies of diefstal van een porte-
feuille. Verlies is te wijten aan de benadeelde zelf maar
bijna dagelijks worden er meerdere mensen slachtoffer
van zakkenrollers.
Om dit misdrijf te proberen te voorkomen (alleszins 
drastisch te verminderen) zijn er een aantal eenvoudige
preventieve maatregelen voorhanden.

“ WAAR DE PORTEMONNEE OPBERGEN.”
Het is namelijk zo dat een zakkenroller niet geïnteres-
seerd is in pas aangekochte schoenen of broek. Nee, de
zakkenroller wil het liefst je portemonnee. Iedereen weet
dat een portemonnee meestal gevuld is met geld, bank-
kaarten en andere waardevolle voorwerpen. Indien dit
niet kan zal hij zich tevreden stellen met  een camera of
een GSM. 

Een portemonnee hoort thuis in een jaszak of broekzak,
liefst afgesloten met een ritssluiting. Vele vrouwen (en
sommige mannen) schaffen zich een tas aan met draag-
riem. De draagtas belandt (met daarin de portemonnee)
op de heup of zelfs op de rug. Sommigen leggen zelfs de
hele draagtas in het winkelwagentje. Dit is gewoon 
vragen om bestolen te worden.
De zakkenrollers (meestal met 2) zijn meesters in het
observeren van gewillige slachtoffers. De ene leidt je
even af en de portemonnee is verdwenen. Ook zijn er
zakkenrollers die gebruik maken van vlijmscherpe 
mesjes waarbij zelfs een achterzak wordt opengesneden
en de portemonnee valt als een cadeau in hun handen.

Tien geboden tegen zakkenrollers

1. Berg je portefeuille veilig weg. Liefst achter een rits-
sluiting en zeker niet in een achterbroekzak of op de
rug in een draagtas.

2. Tijdens wandelingen je draagtas nooit dragen aan de
straatzijde maar aan de kant van de huizen.

3. Leg je portemonnee of draagtas nooit in een 
winkelwagentje.

4. Laat je auto tijdens het wegbrengen van het winkel-
wagentje niet onbeheerd achter.

5. Tijdens uitstappen enkel meenemen wat strikt nood-
zakelijk is. 

6. Neem zo weinig mogelijk sleutels mee en vermeld
persoonlijke gegevens niet op de sleutelhangers.

7. Bewaar je pincode nooit bij je bankkaarten (sla de
code op in je geheugen). Bij verlies of diefstal bank-
kaart onmiddellijk card stop bellen 070/344344.

8. Bij betaling met bankkaart : Scherm je code af zodat
“anderen” je code zeker niet over je schouder
kunnen meelezen.

9. Laat je niet afleiden in het gedrum naar de kassa toe.
Een onoplettendheid en je geld is weg.

10. Stap af van het principe “mij zal het niet overkomen”

Indien je ondanks deze tips toch slachtoffer wordt : 
Doe aangifte bij de politie ! 

POLITIECONTROLE

NOGMAALS VERLIES OF DIEFSTAL

ZAKKENROLLERS

P O L I T I E
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Bejaarde personen die omwille van medische redenen
beperkt zijn in hun mogelijkheden, kunnen mogelijk
aanspraak maken op een ’tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden’. Het gaat hier dus wel duidelijk over een
financiële tegemoetkoming voor personen die ouder zijn
dan 65 jaar. Deze tegemoetkoming hangt enerzijds af
van de graad van zelfredzaamheid (wat kan de bejaarde
nog zelf en wat niet ?) en van een onderzoek naar de 
bestaansmiddelen.

Voor de berekening van de graad van zelfredzaamheid
wordt rekening gehouden met volgende factoren :
- de mogelijkheid om zich te verplaatsen;
- de mogelijkheid om zijn voeding te nuttigen of te 

bereiden;
- de mogelijkheid om in te staan voor zijn persoonlijke

hygiëne en zich te kleden;
- de mogelijkheid om de woning te onderhouden en

huishoudelijk werk te verrichten;
- de mogelijkheid te leven zonder toezicht en bewust

te zijn van gevaar;
- de mogelijkheid tot communicatie;
- de mogelijkheid tot sociaal contact.

Elk van deze factoren wordt door een geneesheer beoor-
deeld op een schaal van 0 punten (geen moeilijkheden)
tot 3 punten (onmogelijk zonder hulp van derden). Deze
punten worden dan opgeteld. Om mogelijk in aan -
merking te komen, dien je minimaal aan 7 punten te
komen.

Voor de berekening van de tegemoetkoming waarop men
eventueel recht heeft, wordt ook rekening gehouden met
o.a. :
- de pensioeninkomsten (90% hiervan wordt wel in

mindering gebracht);
- met eventuele eigendommen (ook hier wordt een

vermindering toegekend van 1.500 euro op het totale
kadastrale inkomen);

- met eventuele spaargelden (ook hier weer een 
berekening met een bepaald percentage);

- met de opbrengsten van een verkoop de afgelopen 10
jaar (met weerom een vrijstelling van een bepaald 
bedrag en een berekening met een bepaald percen-
tage).

De ervaring leert ons dat het toch vaak de moeite loont
om een aanvraag te doen, ondanks het feit dat er op het
eerste zicht een hele procedure moet doorlopen worden.
Eventueel kun je vooraf contact opnemen met je huis-
dokter of met de sociale dienst om dit eerst te
bespreken.

Aanvraagformulieren zijn enkel te bekomen bij het 
gemeentebestuur. Je huisdokter dient nadien de 
medische formulieren verder aan te vullen, de bejaarde
zelf dient ook een formulier betreffende zijn gezins -
situatie en zijn inkomsten in te vullen. Om je hierbij te
helpen kun je ten alle tijden beroep doen op de hulp van
de sociale dienst van het OCMW om dit formulier in te
vullen.

Nadien worden al deze documenten opgestuurd naar de
Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. Soms wordt de
bejaarde nadien uitgenodigd voor een medisch onder-
zoek bij de wetsdokter, en nog later wordt dan een 
beslissing benomen of men recht heeft op deze uit -
kering.

Verdere informatie hierover kun je bekomen bij de
sociale dienst van het OCMW of bij de sociale dienst van
je mutualiteit of bij de sociale dienst van het gemeente -
bestuur.

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

DE (FINANCIËLE) TEGEMOETKOMING
VOOR HULP AAN BEJAARDEN

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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Hoewel we hopen dat de komende lente voor zachter
weer gaat zorgen, en we niet meer te veel meer moeten
verwarmen, zijn er toch nog steeds mensen en gezinnen
die van deze periode gebruik maken om hun mazout-
tank of propaantank te laten bijvullen.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kun je ook nu nog
een tussenkomst bekomen. Belangrijk is om de aanvraag
te doen binnen de 60 dagen na levering.

Je dient zeker volgende documenten mee te brengen :
- de leveringsfactuur
- de identiteitskaart van jezelf en van al de inwonende

meerderjarige gezinsleden
- een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
- je laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

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

Verdere inlichtingen en aanvraag :
OCMW sociale dienst, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel,
tel. 03/340.39.65.

Op woensdag 7 maart jl. werden alle vrijwilligers waarop
het OCMW beroep kan doen, door de raadsleden van het
OCMW uitgenodigd op een etentje om hen te danken
voor hun belangeloze inzet.

Voor de Minder Mobiele Centrale werd dhr. Eduard De
Cordt gehuldigd omdat hij al meer dan 10 jaar als vrij-
williger-chauffeur actief is. Dhr. Frans Fleerakkers
neemt afscheid als vrijwilliger, maar ook hij werd nog-
maals bedankt voor de vele jaren dat hij actief is geweest
voor de Minder Mobiele Centrale.

DE VERWARMINGSTOELAGE IN 2012

HULDIGING VRIJWILLIGERS 
VAN HET OCMW

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 3 APRIL 2012
IJSROOM MET WARME KRIEKEN EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

14 mei 2012

Karolien Verschueren (Tandem)
Marleen Mesure (mantelzorger)

Altijd opnieuw afscheid nemen

Mantelzorgen weegt emotioneel zwaar. Je ziet langzaamaan je
geliefde veranderen. Je moet afscheid nemen van een echt -
genoot die niet meer die van vroeger is. Het is een rouwproces
dat nooit echt begint en dat jarenlang duurt. Eén van de pijnlijkste
momenten is wanneer hij of zij jou niet meer bij naam kan 
noemen of zelfs niet meer herkent. Maar ook de voor de persoon
met dementie is het steeds weer afscheid nemen.
Tijdens deze middag neemt Marleen Mesure (mantelzorger) je
mee in een herkenbare getuigenis en legt Karolien Verschueren,
consulente van Tandem, je uit hoe je met dat afscheid nemen als
mantelzorger kan omgaan, opdat je er zelf niet aan ten onder
gaat.



24

D I V E R S E N

TUINBEURS
Vanaf zaterdag 14 april verwelkomen we je graag op onze
grootse tuinbeurs. In onze Kringwinkels vind je dan
tuinstoelen -en tafels, zetelkussens, parasols, en zo veel
meer voor gezellige, lange terrasavonden. Voor zwem-
baden, zandbakken, enzovoort is het nog even wachten
op de zomerbeurs vanaf zaterdag 02/06. 
BRENGERSACTIE APRIL 2012
De Kringwinkels WEB zamelen herbruikbare spullen in
om ze van de afvalberg te redden en creëren jobs voor
mensen binnen de sociale economie. In de maand april
willen De Kringwinkels WEB alle mensen bedanken die
hun afgedankte spullen een tweede leven geven in het
Kringwinkelcentrum. Elke brenger wordt beloond en
ontvangt per keer een geluksmagneet. Verzamel zo de
tien verschillende magneten en breng je herbruikbare
spullen naar De Kringwinkels WEB. Want kiezen voor
De Kringwinkels is spullen en mensen nieuwe kansen
bieden. Bedankt! 

Ons documentatiecentrum is 
steeds te bezoeken :
- elke dinsdag van 14.00u 

tot 16.00u
- elke laatste zondag van de maand van 14.00u tot

17.00u
Er bestaat een ’collectie’ en een ’nieuw archief’ 
betreffende oorlog, ambachten, landbouw, gemeente,
geestelijken, muziek, verenigingen, onderwijs, toerisme,
molens, milieu, literatuur, folklore, verkiezingen, 
gebouwen, bouwbedrijf Van Roey, OCMW, middenstand,
kunst, sport, Kempen, gehuchten, feesten, kerk - 
kappelekens, nijverheid, families, krantenknipsels, 
devotie, zeden en gebruiken, nutsvoorziening, veiligheid
- verschillende familiegeschiedenissen
- kerk - bevolkingsregisters D.H.O. 1600-1945
- oud archief - schepenbrieven
Alles is digitaal bewerkt en opgeslagen. Geïnteresseerd?
Onze medewerkers staan steeds ter uwe beschikking.    

DE KRINGWINKEL DOCUMENTATIECENTRUM
HEEMKUNDIGE KRING

In 2012 vieren de R.W.T. hun 40-jarig bestaan.
Eén van de hoogtepunten van het jaar zijn de jaarlijkse
fietsreizen. 
Zij fietsten o.a. naar Rome (10dagen, 1850km), naar
Santiago de Compostela (2100km). Ook heen en terug
naar Lourdes (2500km), heen en weer naar Praag en 
Lüdenscheid. Ook het Alpenbrevet in Frankrijk, de tocht
over de Pyreneeën van de Atlantische Oceaan naar de
Middellandse Zee. En nog vele andere vakantietochten.

Het ledenaantal voor 2012 bedraagt 120 wielertoeristen
en 5 ereleden. De R.W.T. rijden in verschillende ploegen
met aangepaste snelheden : A,B,C,D en E en dit naar
eigen kunnen en keuze.
Hun moto is : samen uit, samen thuis en niemand wordt
achtergelaten en daarna een gezellige luidruchtige 
babbel in clublokaal Café Sport. 
Iedereen welkom.

RIJKEVORSELSE WIELERTOERISTEN (R.W.T.) 40-JARIG BESTAAN



De Singer, Bavelstraat in Rijkevorsel stelt voor 
Marleen Merckx (Simonneke van Thuis) met 

’Leven in een krabbenmand’
op zaterdag 28 april 2012 om 20.00 uur

In dit stuk kruipt Marleen Merckx in de huid van een
vrouw van rond de veertig. Zij vertelt over haar leven in
armoede in ons land. Het is een beklijvend, soms 
humoristisch, soms hard relaas. Daarnaast komt haar
kracht en doorzettingsvermogen sterk aan bod. Het is
ook een liefdesgeschiedenis van een koppel dat door dik
en dun elkaar blijft steunen.
Het stuk wordt opgevoerd op zaterdag 28 april 2012 om
20.00u in De Singer in Rijkevorsel. Er zijn geen 
genummerde plaatsen. Enkele kaarten in voorverkoop,
kostprijs 7 euro. Er zijn slechts 80 kaarten, wees er dus
snel bij.

Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij :
- Lisette Keysers, Banmolenweg 46, 2310 Rijkevorsel
- Eddy Wijnants, Elzenweg 4, 2310 Rijkevorsel

LEVEN IN EEN KRABBENMAND

D I V E R S E N
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VIERINGEN 
TIJDENS GOEDE WEEK

De parochies St.-Jozef en St.-Willibrordus nodigen u hartelijk
uit op de vieringen tijdens de Goede Week en wensen u een
zalige Paastijd toe.

Zaterdag 31 maart                
Sint-Jozef               17.00u       Viering met palmwijding
                                             samen met instapviering
                                             eerste communicanten
Sint-Willibrordus     18.30u      Viering met palmwijding

Palmzondag 1 april                 
Sint-Jozef               9.00u        Viering met palmwijding
Sint-Willibrordus     11.00u      Viering met palmwijding

Dinsdag 3 april      
Sint-Willibrordus     19.00u      Boeteviering

Witte Donderdag 5 april
Sint-Willibrordus     19.00u      Eucharistieviering 

Goede Vrijdag 6 april
Sint-Jozef               15.00u      Kruisweg
                             19.00u      Goede Vrijdagviering met
                                             uitbeelding van lijdensverhaal
                                             door leerlingen 6de leerjaar
Sint-Willibrordus     15.00u      Kruisweg

Stille Zaterdag 7 april
Sint-Jozef               19.30u      Paaswake
Sint-Willibrordus     21.00u      Paaswake

Pasen 8 april
Sint-Jozef               9.00u        Paasdagviering
Sint-Willibrordus     11.00u      Paasdagviering (gezinsviering)
Achtel                     10.00u      Paasdagviering

Volleybalclub Rijkevoc presenteert

SPAGHETTIDAG
DESSERTEN T.V.V. DE JEUGD

Wanneer ? Zondag 1 april 2012
tussen 11.30u en 20.00u

Waar ? Sporthal De Valk
Kruispad 2, 2310 Rijkevorsel

Kostprijs ? Slechts 7 euro (voor spaghetti à volonté)

Kaarten te verkrijgen in De Valk of bij de leden van de volleybal
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Op zondag 8 april is er op 
hondenschool Kemphosch, Poelberg 5, een grote

INTERNATIONALE 
AGILITY WEDSTRIJD

Start 10.00 uur - Einde 16.00 uur. Er nemen meer dan 
300 honden deel uit verschillende landen. Inkom is gratis

FOTOVRIENDEN RIJKEVORSEL vzw

nodigt u uit op hun

TENTOONSTELLING 
& PROJECTIE

ZATERDAG 14 APRIL & ZONDAG 15 APRIL 2012

Openingsuren :
zaterdag van 15.00 uur tot 22.00 uur
zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur

zaterdagavond : prijsuitreiking
SFNK bekerwedstrijd om 20.00 uur

Projecties :
zaterdag : 16.00u en 18.00u
zondag : 11.00u, 13.00u, 15.00u en 17.00u

Welkom - Vrije toegang

KLOOSTER EN GEMEENTEHUIS
Molenstraat 5  -  Rijkevorsel

Met de steun van gemeente Rijkevorsel en

BRASS BAND CONDOR

38STE LENTE-
CONCERT

ZATERDAG 28 APRIL 2012 
GEMEENSCHAPSCENTRUM 
SINT - JOZEF RIJKEVORSEL

BEGIN 20.00 UUR
INKOM : € 5 (kinderen gratis) - VVK : € 5 (incl. Trappist tijdens Trappistenstand)

Kaarten in voorverkoop te bekomen : e-mail: brassbandcondor@telenet.be of tel. 03 311 68 86 - 03 314 39 02

VRIJDAG 11 MEI - 20.00u
Feestzaal Den Bakker

nu inschrijven !

Culturele Vereniging De Brug organiseert op vrijdag 11 mei
e.k. de Brugquiz 2012. Deze quizavond gaat door in Feestzaal
Den Bakker, Bochtenstraat 2 te Rijkevorsel.

Zoals elk jaar stellen we de deelnemers een hoop vragen ’over
van alles en nog wat’. Bovendien proberen we u te vermaken
met een aantal gevarieerde rondes en wie weet wat nog 
allemaal !

Inschrijven doe je best zo vlug mogelijk : het aantal plaatsen
bij ’Den Bakker’ is immers beperkt.

WELKOM !

PRAKTISCH
6 deelnemers / ploeg

Deelname : 20 euro per ploeg
Meer info en inschrijven op het Brugsecretariaat :

tel. 03 314 33 10 of gsm 0486 83 08 78
per e-mail debrug.rijkevorsel@telenet.be
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A P R I L  

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

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

7 april • B-Reserven Sint-Jozef : April kwis, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, aanvang 20.00 uur.
Meer info : www.breservensintjozef.be of rubriek Diversen.

8 april • Hondenschool Kemphosch : Agilitywedstrijd, Poelberg 5, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

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

14 april • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Tentoonstelling & projectie, Klooster en Gemeentehuis,
van 10.00 uur tot 18.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

15 april • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Tentoonstelling & projectie, Klooster en Gemeentehuis,
van 15.00 uur tot 22.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

18 april • Davidsfonds : Film ’The Kebab Connection’, Het Klooster, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Cultuur.

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

21 april • Bingonamiddag t.v.v. de missiewerking, Parochiecentrum, 13.30 uur, geldprijzen in de bingo.

24 april • Bib Rijkevorsel : Lezing ’Wild van Afrika’ door Chris Dusauchoit, Raadzaal gemeentehuis.
Meer info : zie rubriek Bib.

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

28 april • Rijkevorselse jeugdverenigingen : mAAk kAbAAl, activiteitenweekend. Meer info : zie rubriek Jeugd.
• ACW Rijkevorsel : ’Leven in een krabbenmand’, De Singer, 20.00 uur. 

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Brass Band Condor : Lenteconcert, Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, begin te 20.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

29 april • 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.
• Rijkevorselse jeugdverenigingen : mAAk kAbAAl, activiteitenweekend. Meer info : zie rubriek Jeugd.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opening toeristisch seizoen. Meer info : zie rubriek VVV.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in mei 2012 moet u uiterlijk op 6 APRIL 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


