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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 23 februari 2012 goed.

Kennis en akte wordt genomen van het verslag d.d. 
16 februari 2012 van de schoolraad van GLS De Weg -
wijzer. Bijhorende protocols worden goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan het retributie -
reglement voor het afleveren van adresetiketten.

In het kader van het Trage Wegenproject is de gemeente -
raad akkoord om de documenten tot het bekomen van
Module 15 ter ondertekening in te dienen bij de 
bevoegde minister.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
met nr. 12/12 en de raming voor de opdracht “Aankoop
vrachtwagen met containeroptreksysteem”. De last -
voorwaarden worden vastgesteld 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 € 95.041,32 excl. btw of 
€ 115.000,00 incl. 21% btw.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 26 MAART 2012
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Beste inwoners,

Maartse buien, aprilse grillen. We kunnen er van meespreken.
De restauratiewerken aan het dak van onze Sint-Willibrorduskerk waren nog maar pas gestart of de weergoden kwamen
al roet in het eten gooien. Op tweede paasdag zijn de dekzeilen op het schip van de kerk weggewaaid met wateroverlast
in de kerk tot gevolg. Er stond enkele centimeters water op de parketvloer en in de preekstoel. Onze gemeentearbeiders
hebben onmiddellijk ingegrepen en ze hebben al het water en modder verwijderd. Maar maart en begin april brachten
ook enkele mooie lentedagen die de mensen naar buiten hebben gelokt. Velen kregen tuinkriebels : er werd niet alleen
geplant en gezaaid maar ook bevrozen struiken, na de korte maar venijnige winter, werden weggehaald. Ook de 
plantsoenen en de perken van de gemeente hebben hun eerste opknapbeurt gekregen en al ons groen ziet nu verlangend
uit naar de zomer en de warmte. Onze straten en pleinen zullen er binnenkort weer fraai bijliggen want wij willen een
mooie en fleurige gemeente blijven.

Van 19 tot 27 mei vindt er in Rijkevorsel een actie plaats rond reuma met als slogan “Samen tegen reuma”. De bedoeling
van deze actie is deze vaak erfelijke ziekte in de kijker te zetten. Verschillende personen van ons dorp worden geconfron-
teerd met reuma, met de ziekte van Bechterew en de ziekte van Crohn die dikwijls gecombineerd voorkomen. Eindelijk
zijn er mensen van Rijkevorsel die deze vaak onderschatte ziekte in de schijnwerper durven te brengen. Deze initiatief-
nemers starten vanaf 19 mei met een try-out en ze zullen met hun infomobiel een paar dagen in Rijkevorsel en in Sint-
Jozef staan om de mensen te woord te staan met hun vragen rond reuma en zijn nevenverschijnselen. Wij wensen die
voortrekkers alle succes toe.

De “week van de opvoeding 2012” gaat door van 14 mei tot 24 mei en wij weten uit ervaring dat er geen enkele brochure
bestaat die een antwoord kan bieden op alle opvoedkundige situaties. Alle kinderen  zijn verschillend. Elk kind heeft zijn
eigen vitaliteit en persoonlijkheid en elke gezinssituatie is verschillend wat werk, woonplaats en levensstandaard betreft.
Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning organiseren in het kader van deze week en als afsluiting
hiervan op donderdag 24 mei een info-avond in de raadzaal van het gemeentehuis waar de gastspreker Pia Leurs alle 
opvoedingsthema’s gaat aansnijden en op alle opvoedingsvragen zal antwoorden. Iedereen is van harte welkom.

                                                                                           Tot volgende maand
                                                                                           De burgemeester,
                                                                                           Gust Van De Mierop



B E S T U U R

De grond gelegen te Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg, 
eigendom van de vennootschap bvba “INM” met de erop
uitgevoerde infrastructuurwerken met een oppervlakte
van respectievelijk 12m² en 50m² wordt kosteloos aan-
vaard door de gemeente voor openbaar nut om 
opgenomen te worden in het openbaar domein van de
gemeente.

De gemeenteraad beslist om verder deel te nemen aan
het project Kempens Woonplatform rekening houdend
met 5 verplichte activiteiten en een facultatieve activiteit
voor elk van de deelnemende gemeenten. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk aflopend politiereglement in de Hoge Heideweg
d.d. 07/03/2012, door de Burgemeester uitgevaardigd, en
bekrachtigen dit.

Naar aanleiding van de herinrichting van de Kerkdreef
te Sint-Jozef wordt een permanent verboden toegang
voor gemotoriseerd verkeer goedgekeurd vanaf de Pas-
toor Lambrechtsstraat tot het kruispunt met de Kerk-
dreef.

Goedkeuring wordt verleend aan de agendapunten van
de buitengewone algemene vergadering van De Ark d.d.
8 mei 2012, alsook aan de statutenwijziging.

De raad neemt kennis van het besluit d.d. 23 februari
2012 genomen door de Gouverneur van de Provincie
Antwerpen houdende de goedkeuring van de financiële
bijdrage 2012 aan de politiezone Noorderkempen.

Op verzoek van de Groot Rijkevorsel-fractie werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze
gemeenteraad :
- Geheime stemming rond het vertrouwen in de bur-

gemeester.
Er wordt beslist om dit agendapunt niet te behandelen.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
dinsdag 29 mei 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.

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op 
volgende data :

Administratie : dinsdag 1 mei
donderdag 17 mei
vrijdag 18 mei 
maandag 28 mei

Bibliotheek : dinsdag 1 mei
donderdag 17 mei
maandag 28 mei

Kinderclub : dinsdag 1 mei
donderdag 17 mei
vrijdag 18 mei
maandag 28 mei

Gemeentemagazijn : dinsdag 1 mei
donderdag 17 mei
vrijdag 18 mei
maandag 28 mei

Containerpark : dinsdag 1 mei
donderdag 17 mei
maandag 28 mei

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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BIJLAGE 1
Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers van de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben
gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de 
kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ik, ondergetekende,

naam en voornamen: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

geboortedatum: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nationaliteit : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

vraag hierbij, overeenkomstig artikel 1bis, § 2, van de gemeentekieswet, daarin ingevoegd bij de wet van 27 januari 1999,
mijn inschrijving op de kiezerslijst die om de zes jaar opgesteld wordt, voor de gewone vernieuwing van de gemeenteraden,
op 1 augustus van het jaar waarin deze vernieuwing plaatsvindt.

Ik verklaar te weten:

- dat ik, indien mijn aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst erkend wordt (1), mij voor de stemming moet aanmelden,
op straffe van de sancties waarin de Belgische kieswet voorziet en die bedoeld worden in de artikelen 207 tot 210 van
het Kieswetboek, en die van toepassing zijn op de gemeenteraadsverkiezingen krachtens artikel 62 van de gemeente-
kieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932;

- dat mijn aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst geweigerd kan worden als blijkt:
- dat ik de volle leeftijd van achttien jaar niet bereikt heb op de datum van de eerste gemeenteraadsverkiezingen die

volgen op de ondertekening van deze aanvraag;
- dat ik, op die datum, onder de toepassing van de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek zou vallen omwille van

een veroordeling of een beslissing die in België uitgesproken is;

- dat zelfs ingeval mijn aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst erkend wordt, die erkenning ingetrokken kan worden
als na de toekenning ervan,
- ik een veroordeling oploop of het voorwerp word van een beslissing die in België uitgesproken wordt, en die voor

mij, krachtens de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek, leidt tot ofwel de definitieve uitsluiting van de kiesrechten,
ofwel de schorsing, op de dag van de verkiezingen, van diezelfde rechten;

- blijkt dat ik niet langer de nationaliteit van een Lidstaat van de Europese Unie bezit, of ik definitief uit de 
bevolkingsregisters geschrapt ben in België, hetzij omdat ik nagelaten heb mijn verandering van verblijfplaats aan te
geven zonder dat mijn nieuwe verblijfplaats ontdekt werd, hetzij omdat ik mijn verblijfplaats naar het buitenland
overgebracht heb;

- dat ik, als mijn aanvraag tot inschrijving geweigerd wordt, gebruik kan maken van de bezwaarschrift - en beroeps -
procedure waarin voorzien wordt in artikel 1bis, § 3, van de gemeentekieswet, daarin ingevoegd bij de wet van 27 
januari 1999 (2).

Gedaan te …………...................…… op …………...................…… (3)

(Handtekening)

- visum van de dienst die verantwoordelijk is voor het gemeentelijk strafregister
- visum van de dienst bevolking (controle van de inschrijving)

Ontvangstbewijs (4)
De aanvraag tot inschrijving van de heer (mevrouw) …………….............................………………… (naam en voornamen) werd door de dienst
bevolking in ontvangst genomen op …………….............................………………… (datum).

Gemeentestempel Handtekening van de beambte
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Eindnoten bijlage 1

(1) Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de aanvrager de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult en 
wanneer dat het geval is, betekent het per bij de post aangetekende brief, zijn beslissing om hem in te schrijven op de 
kiezerslijst. Deze inschrijving wordt tevens vermeld in de bevolkingsregisters.

De kiesbevoegdheidsvoorwaarden zijn de volgende : de nationaliteit van een Lidstaat van de Europese Unie bezitten, de
volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente waarbij de
aanvraag ingediend is, en zich niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van de kiesrechten bevinden waarin
voorzien wordt door de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.

Aan de voorwaarden inzake leeftijd en niet-schorsing of niet-uitsluiting van de kiesrechten moet ten laatste op de dag van
de verkiezing voldaan zijn.

(2) Wanneer de aanvrager één van de kiesbevoegdheidsvoorwaarden niet vervult, betekent het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente van verblijfplaats hem, per bij de post aangetekende brief, de gemotiveerde weigering
hem in te schrijven op de kiezerslijst.

In dat geval kan de aanvrager binnen tien dagen na die betekening, zijn eventuele bezwaren per bij de post aangetekende
brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, meedelen. Het college doet binnen acht dagen na de 
ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per bij de post aangetekende brief mee-
gedeeld aan de betrokkene.

Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing tot weigering blijft, kan de aanvrager beroep aantekenen
tegen deze beslissing voor het Hof van Beroep, binnen een termijn van acht dagen na de in het vorige lid bedoelde 
betekening.

Het beroep wordt ingediend door middel van een verzoekschrift dat bezorgd wordt aan de procureur-generaal van het
Hof van Beroep. Hij brengt het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente daarvan zo snel 
mogelijk op de hoogte.

De partijen beschikken over een termijn van tien dagen vanaf de indiening van het verzoekschrift, om nieuwe conclusies
in te dienen. Van zodra die termijn verstreken is, stuurt de procureur-generaal het dossier met de nieuwe stukken of 
conclusies, binnen twee dagen naar de hoofdgriffier van het Hof van Beroep, die daarvan ontvangst bericht.

Voor het overige wordt de procedure voor het Hof van Beroep geregeld door de artikelen 28 tot 39 van het Kieswetboek.

Het dispositief van het arrest dat gewezen wordt door het Hof van Beroep, wordt onverwijld en met alle middelen, door
het openbaar ministerie betekend aan het college van burgemeester en schepenen dat de beslissing genomen heeft waar-
tegen het beroep ingesteld is, en aan de andere partijen.

Het arrest wordt onmiddellijk uitgevoerd ingeval het leidt tot de erkenning van de hoedanigheid van kiezer voor de eiser.

Er wordt uitspraak gedaan over het beroep, zowel bij afwezigheid als bij aanwezigheid van de partijen. De arresten die
door het Hof van Beroep gewezen worden in die aangelegenheid, zijn geacht op tegenspraak te zijn gewezen, en er kan
geen enkel beroep tegen ingesteld worden.

(3) De aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen op
elk moment ingediend worden, behalve tijdens de periode tussen de opstelling van die lijst (1 augustus van het jaar waarin
de gewone vernieuwing van de gemeenteraden plaatsvindt) en de dag van de verkiezing waarvoor de lijst opgesteld is.
Vanaf de dag na de verkiezingen mogen er opnieuw aanvragen ingediend worden.

Op gelijkaardige manier kan iedere persoon die erkend is als kiezer, op elk moment behalve tijdens de in het vorige lid 
bedoelde periode, schriftelijk bij de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, verklaren dat hij afziet van
die hoedanigheid.

De erkenning als kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en hij niet
afgezien heeft van zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente van zijn verblijfplaats in België. 

Als de niet-Belgische burger van de Europese Unie, na erkend te zijn als kiezer, bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats
schriftelijk verklaard heeft dat hij afziet van die hoedanigheid, kan hij pas na de gemeenteraadsverkiezingen waarvoor hij
in die hoedanigheid ingeschreven was, een nieuwe aanvraag tot erkenning als kiezer indienen.

(4) Het ontvangstbewijs van de aanvraag wordt losgemaakt door de beambte van het gemeentebestuur en bezorgd aan
de aanvrager, nadat het naar behoren gedagtekend en ondertekend is, en afgestempeld is met het zegel van de gemeente.
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BIJLAGE 2
Model van de aanvraag die de niet-Belgische burgers buiten de Europese Unie die hun hoofdverblijfplaats in België hebben
gevestigd, moeten indienen bij de gemeente van die hoofdverblijfplaats als zij wensen ingeschreven te worden op de kie-
zerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ik, ondergetekende,

naam en voornamen: .....................................................................................................................................................................................................................................................................

geboortedatum: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nationaliteit : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

vraag hierbij, overeenkomstig artikel 1ter, eerste lid, van de gemeentekieswet, daarin ingevoegd bij de wet van 19 maart
2004, mijn inschrijving op de kiezerslijst die om de zes jaar opgesteld wordt, voor de gewone vernieuwing van de gemeente -
raden, op 1 augustus van het jaar waarin deze vernieuwing plaatsvindt.
Ik verklaar mij ertoe te verbinden de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Ik verklaar te weten:

- dat ik, indien mijn aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst erkend wordt (1), mij voor de stemming moet aanmelden,
op straffe van de sancties waarin de Belgische kieswet voorziet en die bedoeld worden in de artikelen 207 tot 210 van
het Kieswetboek, en die van toepassing zijn op de gemeenteraadsverkiezingen krachtens artikel 62 van de gemeente-
kieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932;

- dat mijn aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst geweigerd kan worden als blijkt:
- dat ik niet gedurende vijf jaar voor de indiening van mijn aanvraag mijn hoofdverblijfplaats ononderbroken in België

heb gevestigd (2);
- dat ik de volle leeftijd van achttien jaar niet bereikt heb op de datum van de eerste gemeenteraadsverkiezingen die

volgen op de ondertekening van deze aanvraag;
- dat ik, op die datum, onder de toepassing van de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek zou vallen omwille van

een veroordeling of een beslissing die in België uitgesproken is;

- dat zelfs ingeval mijn aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst erkend wordt, die erkenning ingetrokken kan worden
als na de toekenning ervan,
- ik een veroordeling oploop of het voorwerp word van een beslissing die in België uitgesproken wordt, en die voor

mij, krachtens de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek, leidt tot ofwel de definitieve uitsluiting van de kiesrechten,
ofwel de schorsing, op de dag van de verkiezingen, van diezelfde rechten;

- blijkt dat ik definitief uit de bevolkingsregisters geschrapt ben in België, hetzij omdat ik nagelaten heb mijn 
verandering van verblijfplaats aan te geven zonder dat mijn nieuwe verblijfplaats ontdekt werd, hetzij omdat ik mijn
verblijfplaats naar het buitenland overgebracht heb;

- dat ik, als mijn aanvraag tot inschrijving geweigerd wordt, gebruik kan maken van de bezwaarschrift- en beroeps -
procedure waarin voorzien wordt in artikel 1bis, § 3, van de gemeentekieswet, daarin ingevoegd bij de wet van 27 
januari 1999, dat voor mij van toepassing is overeenkomstig artikel 1ter, tweede lid, van de gemeentekieswet, daarin
ingevoegd bij de wet van 19 maart 2004 (3).

Gedaan te …………...................…… op …………...................…… (4)

(Handtekening)

- visum van de dienst die verantwoordelijk is voor het gemeentelijk strafregister
- visum van de dienst bevolking (controle van de inschrijving)

Ontvangstbewijs (5)
De aanvraag tot inschrijving van de heer (mevrouw) …………….............................………………… (naam en voornamen) werd door de dienst
bevolking in ontvangst genomen op …………….............................………………… (datum).

Gemeentestempel Handtekening van de beambte
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Eindnoten bijlage 2

(1) Het college van burgemeester en schepenen gaat na of de aanvrager de kiesbevoegdheidsvoorwaarden vervult en wanneer dat het
geval is, betekent het per bij de post aangetekende brief, zijn beslissing om hem in te schrijven op de kiezerslijst. Deze inschrijving wordt
tevens vermeld in de bevolkingsregisters.

De kiesbevoegdheidsvoorwaarden zijn de volgende : gedurende vijf jaar voor de indiening van de aanvraag zijn hoofdverblijfplaats 
ononderbroken in België gevestigd hebben, op volle leeftijd van achttien jaar bereikt hebben, ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters
van de gemeente waarbij de aanvraag ingediend is, zich niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van de kiesrechten bevinden
waarin voorzien wordt door de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek en verklaren zich ertoe te verbinden de Grondwet, de wetten van
het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

De inschrijving in de bevolkingsregisters moet geïnterpreteerd worden in de zin van artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet van 19 juli 1991
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister
van de natuurlijke personen, namelijk een inschrijving in de bevolkingsregisters of in de vreemdelingenregisters.

Aan de voorwaarden inzake leeftijd en niet-schorsing of niet-uitsluiting van de kiesrechten moet ten laatste op de dag van de verkiezing
voldaan zijn.

(2) De belanghebbende moet op het ogenblik van de indiening van zijn aanvraag vijf jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België 
gedekt door een wettelijk verblijf kunnen laten gelden.

(3) Wanneer de aanvrager één van de kiesbevoegdheidsvoorwaarden niet vervult, betekent het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente van verblijfplaats hem, per bij de post aangetekende brief, de gemotiveerde weigering hem in te schrijven op de kiezers-
lijst.

In dat geval kan de aanvrager binnen tien dagen na die betekening, zijn eventuele bezwaren per bij de post aangetekende brief gericht
aan het college van burgemeester en schepenen, meedelen. Het college doet binnen acht dagen na de ontvangst van het bezwaarschrift
uitspraak, en zijn beslissing wordt onmiddellijk per bij de post aangetekende brief meegedeeld aan de betrokkene.

Als het college van burgemeester en schepenen bij zijn beslissing tot weigering blijft, kan de aanvrager beroep aantekenen tegen deze 
beslissing voor het Hof van Beroep, binnen een termijn van acht dagen na de in het vorige lid bedoelde betekening.

Het beroep wordt ingediend door middel van een verzoekschrift dat bezorgd wordt aan de procureur-generaal van het Hof van Beroep.
Hij brengt het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

De partijen beschikken over een termijn van tien dagen vanaf de indiening van het verzoekschrift, om nieuwe conclusies in te dienen. Van
zodra die termijn verstreken is, stuurt de procureur-generaal het dossier met de nieuwe stukken of conclusies, binnen twee dagen naar de
hoofdgriffier van het Hof van Beroep, die daarvan ontvangst bericht.

Voor het overige wordt de procedure voor het Hof van Beroep geregeld door de artikelen 28 tot 39 van het Kieswetboek.

Het dispositief van het arrest dat gewezen wordt door het Hof van Beroep, wordt onverwijld en met alle middelen, door het openbaar 
ministerie betekend aan het college van burgemeester en schepenen dat de beslissing genomen heeft waartegen het beroep ingesteld is,
en aan de andere partijen.

Het arrest wordt onmiddellijk uitgevoerd ingeval het leidt tot de erkenning van de hoedanigheid van kiezer voor de eiser.

Er wordt uitspraak gedaan over het beroep, zowel bij afwezigheid als bij aanwezigheid van de partijen. De arresten die door het Hof van
Beroep gewezen worden in die aangelegenheid, zijn geacht op tegenspraak te zijn gewezen, en er kan geen enkel beroep tegen ingesteld
worden.

(4) De aanvragen tot inschrijving op de kiezerslijst die opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen, kunnen op elk moment in -
gediend worden, behalve tijdens de periode tussen de opstelling van die lijst (1 augustus van het jaar waarin de gewone vernieuwing van
de gemeenteraden plaatsvindt) en de dag van de verkiezing waarvoor de lijst opgesteld is. Vanaf de dag na de verkiezingen mogen er 
opnieuw aanvragen ingediend worden.

Op gelijkaardige manier kan iedere persoon die erkend is als kiezer, op elk moment behalve tijdens de in het vorige lid bedoelde periode,
schriftelijk bij de gemeente waar hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft, verklaren dat hij afziet van die hoedanigheid.

De erkenning als kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden en hij niet afgezien heeft
van zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente van zijn verblijfplaats in België. Als de niet-Belgische burger buiten de Europese
Unie zijn verblijfplaats naar een andere Belgische gemeente overbrengt, kan de nieuwe gemeente hem verzoeken het attest van de 
verklaring over te leggen waarmee hij zich ertoe heeft verbonden de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Als de niet-Belgische burger buiten de Europese Unie, na erkend te zijn als kiezer, bij de gemeente van zijn hoofdverblijfplaats schriftelijk
verklaard heeft dat hij afziet van die hoedanigheid, kan hij pas na de gemeenteraadsverkiezingen waarvoor hij in die hoedanigheid 
ingeschreven was, een nieuwe aanvraag tot erkenning als kiezer indienen.

(5) Het ontvangstbewijs van de aanvraag wordt losgemaakt door de beambte van het gemeentebestuur en bezorgd aan de aanvrager,
nadat het naar behoren gedagtekend en ondertekend is, en afgestempeld is met het zegel van de gemeente.
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Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14
oktober 2012 kunnen de burgers van vreemde origine
die in België verblijven, zich onder bepaalde voor -
waarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen.

Om te mogen stemmen als niet-Belgische burger van
buiten de Europese Unie moet men voldoen aan 
volgende voorwaarden :
- Op het ogenblik van de indiening van de aanvraag vijf

jaar ononderbroken de hoofdverblijfplaats hebben in
België gedekt door een wettelijk verblijf;

- Op 1 augustus 2012 in de bevolkingsregisters van de
gemeente ingeschreven zijn;

- Op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar
bereikt hebben;

- Op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of
geschorst zijn van het stemrecht.

Om te mogen stemmen als niet-Belgische burger van de
Europese Unie moet men voldoen aan volgende voor -
waarden :
- Op 1 augustus 2012 in de bevolkingsregisters van de

gemeente ingeschreven zijn;
- Op de dag van de verkiezingen de leeftijd van 18 jaar

bereikt hebben;
- Op de dag van de verkiezingen niet uitgesloten of

geschorst zijn van het stemrecht.

Om te kunnen stemmen moet de niet-Belgische burger
een schriftelijke aanvraag indienen voor 1 augustus 2012
bij het gemeentebestuur waar zijn hoofdverblijfplaats is
gevestigd. Vervolgens zal het College van Burgemeester
en Schepenen controleren of betrokkene de kies -
voorwaarden vervult en indien dit het geval is, geeft het
College door middel van een schrijven aan betrokkene
kennis van zijn beslissing om de aanvrager in te 
schrijven op de kiezerslijst. Wanneer de aanvrager echter
één of andere kies voorwaarde niet vervult, ontvangt 
betrokkene een gemotiveerde beslissing van niet-in-
schrijving op de kiezerslijst.

Eenmaal de niet-Belgische burger erkend is als kiezer
moet hij stemmen, dwz dat de stemming dan verplicht
is voor hem. De erkenning in de hoedanigdheid van
kiezer blijft geldig zolang betrokkene blijft voldoen aan
de kies voorwaarden of zolang hij niet heeft afgezien van
zijn hoedanigheid van kiezer, ongeacht de gemeente
waar hij zich in België heeft gevestigd.

Diegenen die reeds de hoedanigheid van kiezer hadden
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006
worden automatisch opgenomen op de kiezerslijst die
opgesteld wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen van
14 oktober 2012, evenals zij die pas later een aanvraag
tot inschrijving op de kiezerslijst hebben ingediend, op
voorwaarde dat zij nog aan alle kiesbevoegdheidsvoor-
waarden voldoen en geen schriftelijke afstand hebben
gedaan van hun hoedanigheid als kiezer. Zij moeten hun
aanvraag dus niet hernieuwen.

De jaarlijkse landbouwenquête in mei en groentetelling
in september zullen vanaf 2012 niet meer via het
gemeentebestuur verlopen. Er zal een sterk vereen-
voudigde vragenlijst rechtstreeks naar 75 % van alle
landbouwers worden gestuurd. Sommige gegevens zal
men voortaan uit andere databanken halen.

De Federale Overheidsdienst Economie zorgt voor de
communicatie over deze vereenvoudigingen.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
VAN 14 OKTOBER 2012 : INSCHRIJVING
VAN BURGERS VAN VREEMDE ORIGINE

LANDBOUWENQUÊTES 
EN GROENTETELLINGEN NIET MEER 
VIA HET GEMEENTEBESTUUR
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Als je container verdwenen is, zijn er
verschillende mogelijkheden:
- de buurman of -vrouw heeft hem
per ongeluk meegenomen;
- de container is in de ophaalwagen
gevallen;
- de container is gestolen

Vraag daarom altijd eerst even bij de buren of zij de 
container hebben gezien.
Als de container in de ophaalwagen is gevallen, heb je
een briefje in de brievenbus gekregen. Het kan ook 
gebeuren dat dit briefje per ongeluk bij de buren is 
terechtgekomen. Vraag dit steeds even na. Je krijgt 
sowieso automatisch een nieuwe container.

Bij diefstal bel je naar de DIFTAR-informatielijn 
(0800 97 687) om het containernummer van de 
container te vragen (dit nummer kun je ook terugvinden
op de betalingsfactuur).
Nadien doe je aangifte bij de politie. Deze stelt hiervan
een proces-verbaal op en geeft je een attest. Hierop staan
het PV-nummer, het type van de gestolen container (GFT
of restafval) en het containernummer.
De politie faxt het attest door naar de DIFTAR-
informatielijn, zodat de gestolen container wordt 
geblokkeerd. Na enkele dagen wordt je een nieuwe 
container bezorgd.

Er bestaan verschillende systemen om te composteren,
zoals een compostbak en een compostvat. Afhankelijk
van de grootte van je tuin en van je aanbod aan je GFT-
afval kun je het juiste systeem kiezen.

1. Het compostvat
Een compostvat is ideaal als je over een
kleinere tuin beschikt. Je plaatst het
vat best op een zonnige plaats (in de
buurt van de keuken) op enkele tegels.
Hierdoor voorkom je dat de bodem-
plaat in de grond zakt en/of scheurt.

Door natuurlijke opwarming en de zon verteert het 
materiaal in de ton. In een compostvat verwerk je voor-
namelijk keukenafval. De geperforeerde bodem zorgt
voor de natuurlijke luchtstroming langs de onderkant.
Bij het vat wordt ook een stok geleverd, zodat je het ma-
teriaal ook minstens 1 à 2 keer per week langs de boven-
kant kunt verluchten.

2. De compostbak
De compostbak is bedoeld voor
mensen met een grote tuin. Je
kunt hem op een eenvoudige 
manier timmeren van paletten (of
draad). Ook compostbakken uit

gerecycleerde plastic worden via de gemeente aan -
geboden. Het aantal bakken dat je maakt, is afhankelijk
van de hoeveelheid tuinafval die je hebt. In bak 1
verzamel je al het organische keuken- en tuinafval.
Daarna breng je regelmatig dit (halfverteerde) materiaal
in de volgende bak. Zo meng je dit en breng je er lucht
in. De wormen doen de rest en na ongeveer 6 tot 9
maanden is de compost klaar.

3. De composthoop
Heb je heel veel tuinafval, werk je het beste met een
composthoop. Je bouwt dagelijks een laagje keuken- en
tuin afval tot een hoogte van ongeveer 1,5 m. Meng
zoveel mogelijk verschillende materialen onder elkaar.
Na een paar dagen stijgt de temperatuur in de hoop. 
Na enkele weken zet je de composthoop dan helemaal
om. Daarna kunnen de wormen hun werk komen doen.
Na ongeveer 6 tot 9 maanden is de compost klaar.

4. De wormenbak
De wormenbak biedt een oplossing voor mensen zonder
tuin. In deze gesloten bak breng je zelf compostwormen
in (een compostmeester zal je die graag ter beschikking
stellen). Keukenafval is zeer nat, daarom is een geperfo-
reerde bodem noodzakelijk. Zo vang je
onderaan het wegsijpelend lekvocht
(percolaat) op. Tien keer verdund met
water levert dit uitstekend planten-
voedsel op. De wormenbak produceert
natuurlijk ook prima compost. 

Tip
Inwoners van Rijkevorsel kunnen 3 composteer -
systemen aankopen tegen een voordelige prijs :
- compostvaten : 17,50 euro per vat
- compostbakken : 42,00 euro per bak
- wormenbakken : 12,50 euro per bak
Deze systemen zijn te bestellen via de receptie van het
gemeentehuis of via het gemeentemagazijn tijdens de
openingsuren.

4 SYSTEMEN OM ZELF 
TE COMPOSTEREN

MIJN CONTAINER IS VERDWENEN
WAT MOET IK DOEN ?
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Geen mooi gazon... zonder grasmaaisel!
Een mooi gazon: dat is natuurlijk de trots van jouw tuin.
Maar het brengt ook heel wat werk met zich mee. 
Zowat elke week maaien, en dan moet je ook nog blijf
weten met het grasmaaisel. Gelukkig kun je dankzij een
aantal kringlooptechnieken heel wat tijd besparen! Gras-
maaisel voorkomen en thuis verwerken is immers 
makkelijker dan je denkt.

- Zaai een traaggroeiend grasmengsel. Voordeel is dat
je minder vaak moet maaien en dus ook de berg gras-
maaisel die verwerkt moet worden, verkleint. Boven-
dien moeten deze grassen minder vaak bemest
worden.

- Kies voor een grasmaaier met mulchfunctie en laat
het grasmaaisel fijn versnipperd tussen de gras -
sprietjes vallen. Je hoeft tijdens het mulchmaaien
niet te stoppen om de opvangzak te ledigen. De gras-
mat wordt natuurlijk bemest en is beter bestand
tegen uitdroging. 

- Bemest je gazon met mate. Geef bij voorkeur enkele
keren een kleine dosis meststoffen. Zo kun je tijdens
het groeiseizoen bepalen of extra bemesting echt
nodig is. Overbemesting kan tot ziektes of explosieve
grasgroei leiden. Wie regelmatig mulchmaait of een
zeer rijke tuingrond heeft, mag de aanbevolen doses
verminderen.

- Je kunt met grasmaaisel ook mulchen. Strooi een
dun laagje tussen de struiken en vaste planten. Voeg
vers grasmaaisel toe naarmate dat laagje verdroogt
of verteert.

Heb je reeds concrete plannen
op papier, maar vraag je je af
of je bouw ook duur zamer en
energievriende lijker kan? 
Of ga je binnenkort een 
architect zoeken en heb je
voor jezelf de eerste schetsen

al op papier gezet? Misschien wil je gewoon je bestaande
woning energiezuiniger maken, maar weet je niet goed
hoe hieraan te beginnen? 

In al deze gevallen kun je een afspraak maken voor het
planadvies duurzaam bouwen.

Het planadvies wordt gegeven door een expert van Kamp
C, het centrum voor duurzaam bouwen in de Provincie
Antwerpen. In ongeveer 45 minuten worden je
(ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste 
principes van duurzaam bouwen en wonen. 
Je krijgt verbetertips mee over compactheid, materiaal-
gebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enzovoort.
Het planadvies zal zich niet mengen in de taak van de
architect. Meer nog, ook je architect is welkom.

Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk.
Wel wordt een beperkte voorbereiding of bespreekbaar
document gevraagd waarmee de expert aan de slag kan.
Houd er ook rekening mee dat wanneer de bouw -
aanvraag reeds is ingediend, veel aspecten definitief zijn.

Het stadsbestuur van Hoogstraten biedt dit planadvies
gratis aan op zaterdag 12 mei 2012 in het stadhuis van
Hoogstraten. Op andere dagen kan iedereen steeds 
terecht bij de thuisbasis van Kamp C in Westerlo. Er is
een samenwerking opgezet met de gemeenten Merksplas
en Rijkevorsel waardoor inwoners van deze gemeenten
ook welkom zijn voor het planadvies in Hoogstraten.
Omdat de plaatsen beperkt zijn, moet je wel reserveren.
Stuur een mailtje naar wonen@hoogstraten.be of bel
naar 03 340 19 11 en vraag naar het Woonloket.

Het gaat niet goed met de zwaluw in
Vlaanderen. In vergelijking met de
jaren 70 is er een terugval van maar
liefst 70%. Aangezien de soort in
Vlaanderen weinig natuurlijke nest-
plaatsen heeft en liefst nesten bouwt

tegen gebouwen en bruggen, is ze voor haar voort -
bestaan afhankelijk van de mens. 

Vanuit dit perspectief wil onze gemeente mensen onder-
steunen die een bijdrage willen leveren aan het voort -
bestaan van de zwaluw. Er zijn gesubsi dieerde
zwaluw nesten en de gemeente verleent daarnaast ook
een premie voor bestaande zwaluwnesten.

LAAT JE (VER)BOUWPLANNEN GRATIS
NAKIJKEN DOOR EEN ADVISEUR
DUURZAAM BOUWEN !

GRAS : ENKELE TIPS

EEN ZWALUWNEST AAN JE WONING ?
VRAAG NU JE PREMIE AAN !
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Hoeveel bedraagt de premie?
Afhankelijk van het aantal bewoonde huis-, en/of 
boerenzwaluwnesten bedraagt de premie 25 tot 50 euro
per jaar. De aanvragen kunnen worden ingediend tussen
1 mei en 15 juni en zullen ook dan gecontroleerd 
worden. Voor bewoonde nesten van gierzwaluwen 
bedraagt de premie 30 tot 50 euro per jaar. De aanvragen
kunnen worden ingediend tussen 1 mei en 15 juni en
worden gecontroleerd tijdens een avondtelling tussen 
1 juni en 1 juli.

Wil je graag (extra) kunstnesten voor zwaluwen? 
Dit om bijvoorbeeld de kolonies uit te breiden of om na
renovatiewerken de zwaluwen terug aan te trekken.
Zwaluwen zijn immers zeer honkvast voor hun nesten!
Neem dan even contact op met de milieudienst 
(zie onder). De gemeente verkoopt door de gemeente 
gesubsidieerde kunstnesten voor zwaluwen (4 - 7 euro,
afhankelijk van het type).
De premieformulieren en meer info kun je vinden op de
website www.rijkevorsel.be > Diensten > Milieu > 
Subsidies > Zwaluwpremie. Heb je geen internet of wil
je graag meer info? Neem even contact op met de 
milieudienst via 03 340 00 28 of jasmine.jacobs@rijke-
vorsel.be. Alle informatie over het behoud en het aan-
trekken van zwaluwen kun je vinden via www.natuur -
punt.be/zwaluwen 

De grootste fietscampagne van Vlaanderen dompelt zich
dit jaar onder in nostalgie. De campagne ademt de sfeer
uit van de good old days toen iedereen nog de fiets nam. 
Vandaag is fietsen nog altijd de beste manier om je da-
gelijkse inkopen te doen. Dat is wat Met Belgerinkel naar
de Winkel iedereen wil laten ervaren. Fiets van 5 mei tot
9 juni naar de winkel en maak kans op een mooie retro-
fiets van Achielle. Of spaar voor een fleurige fietsmand
van Who’s That Girl om je boodschappen in te doen. Zo
zet je jezelf en het milieu in de bloemetjes! 

Met Belgerinkel naar de Winkel? 
Het is de grootste fietspromotiecampagne in Vlaanderen,
georganiseerd door Bond Beter Leefmilieu, UNIZO, CM
en 200 Vlaamse gemeenten. Elk jaar fietsen duizenden
Vlamingen mee en ze worden ervoor beloond. 
Wie van 5 mei tot 9 juni 2012 boodschappen doet met
de fiets, krijgt in elke deelnemende winkel een stempel
op de spaarkaart. Met een volle spaarkaart maak je in
elke gemeente kans op een unieke Belgerinkel-fiets en
andere mooie prijzen. Dit jaar kozen we voor Achielle-
retrofietsen. 

Win prachtige retrofiets van
Achielle 
De gemeente Rijkevorsel zal net als
de voorgaande jaren onder de deel-
nemers de Belgerinkel-fiets verloten
samen met tien toffe rieten mandjes
en een aantal VVV-bonnen. 

De Achielle-fiets is afkomstig van een klein en karakter -
vol familiebedrijf in West-Vlaanderen, waar het klassieke
ambacht hoog in het vaandel wordt gedragen. Vader
Oosterlinck en zijn twee zonen maken er prachtige fiet-
sen, volgens het model dat hun grootvader Achiel vroe-
ger bouwde.
Dit Vlaamse merk van retrofietsen maakt zelfs furore tot
in Amerika waar de New Yorkse jetset - onder andere Sex
& The City-actrice Sarah Jessica Parker - er zich graag
mee laat zien. 

Zet jezelf en het milieu in de bloeme-
tjes met dit fleurige fietsmandje 
Helemaal weer terug van weggeweest
zijn de rieten fietsmandjes om vooraan
aan je fietsstuur te hangen. Dit mandje
krijgt een retrotouche: de stof binnenin heeft een aan-
gepast motiefje van Who’s That Girl, een hip Belgisch
retrokledingmerk. Deel nemers aan Bel gerinkel die 7
keer naar de winkel fietsen, kunnen dit mandje tegen
een speciale voordelige prijs (17 euro) aankopen.

Kom jij ook naar het startmoment op 5 mei?
Op zaterdag 5 mei vindt de plechtige inhuldiging van het
nieuwe fietspad langs de Merksplassesteenweg plaats. De
gemeente zal op dit evenement ook het startschot geven
voor de Belgerinkel-campagne. 
Er zullen toffe activiteiten worden georganiseerd voor
jong en oud:
- officieel het fietspad voor het eerst infietsen;
- een testritje op een elektrische fiets (i.s.m. CM/ 

De Volksmacht);
- gratis een fitheidstest (met BMI-berekening en 

vetheidstest) (i.s.m. CM/De Volksmacht);
- de uitreiking van ‘Pimp My Bike’ (i.s.m. circusatelier

Loco Rotondo);
- info over Belgerinkel, duurzame mobiliteit en 

verkeersveiligheid;
- nakeuvelen bij een hapje en een drankje;
- … en nog enkele leuke verrassingen!
Alle praktische informatie over het evenement kun je 
terugvinden op de website www.rijkevorsel.be Op de
website www.belgerinkel.be vind je meer infor matie over
de Belgerinkel-campagne. Heb je geen internet? Neem
dan even contact op met het gemeentehuis: 03 340 00
00 en we bezorgen je alle info. Kom zeker langs, want
fietsen is helemaal terug van nooit weggeweest! 

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
GOES RETRO
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Heb je karweien in huis of tuin die je zelf niet meer aan-
kunt of waar je simpelweg geen tijd voor hebt ? Dan
biedt Assist Klusdienst de oplossing.
Als onderdeel van vzw WEB en in samenwerking met het
OCMW, biedt Assist Klusdienst een antwoord op de 
stijgende vraag naar hulp in en rond het huis van
55+’ers. Voor alle kleine klussen, hoe klein ook 
(repareren kranen, kleine schilderwerken, tuinonder-
houd, opruimen van kelders en zolders,...) steekt Assist
Klusdienst graag de handen uit de mouwen.
Iedere 55+’er uit de Noorderkempen en uit onze 
gemeente kan beroep doen op de Klusdienst. Voor de 
schappelijke prijs van 10 €/uur (exclusief 21% btw) 
worden je klussen op een professionele manier 
opgeknapt.

Voor meer info contacteer :
vzw Web, Assist Klusdienst, Steenweg op Tielen 70,
2300 Turnhout, 014 46 27 15, assist@websweb.be,
www.websweb.be. Dit project wordt ondersteund door
de Vlaamse Minister van Energie, Wonen, Steden en 
Sociale Economie.

Met meerdere generaties samenwonen in één huis was
vroeger heel gebruikelijk. De laatste 50 jaar worden 
woningen echter meer en meer bewoond door één gezin.
Onze wetgeving is dan ook zo geëvolueerd dat dit op vele
plaatsen niet anders meer kan. Op zich stelt er zich geen
probleem als grootouders gewoon komen inwonen, dan
wordt de woning nog steeds als een eengezinswoning 
gezien. Een gehandicapt familielid opvangen in je 
woning kan ook, de woning wordt nog steeds beschouwd
als één wooneenheid. Toch kunnen er problemen 
op duiken, bijvoorbeeld op financieel vlak. Lange tijd
werden personen die aan zorgwonen wilden doen,

financieel bestraft. Het wonen op één huisnummer heeft
immers belangrijke financiële gevolgen, bijvoorbeeld
voor ziekte vergoedingen, uitkeringen, studietoelagen …
. Alle mensen die op dit adres wonen, worden dan im-
mers gezien als samenwonend en de inkomsten worden
samengeteld.

Hoe kan zorgwonen hier een oplossing bieden?
Om tegemoet te komen aan bovenstaand probleem werd
de wetgeving bijgestuurd en is het sinds eind 2010 
mogelijk om de specifieke gevallen van zorgwonen in
het bevolkingsregister aan te duiden. Concreet betekent
dit dat het nu mogelijk is om twee gezinnen in te 
schrijven op één adres. Het tweede gezin (dit kan ook
één persoon zijn) kan dan ook worden ingeschreven op
hetzelfde huis nummer.

Aan welke voorwaarden dient te worden voldaan?
- In de bestaande woning wordt een deel voor de zorg-

behoevende(n) voorbehouden of gecreëerd. Dit deel
vormt een fysiek geheel met de hoofdwooneenheid.
Het voorbehouden deel, gemeenschappelijke delen
niet meegerekend, mag ten hoogste 1/3e uitmaken
van het totale bouwvolume van de woning;

- De eigendom van de woning (zowel de hoofdwoon-
eenheid als het voorbehouden deel) moet bij dezelfde
eigenaar(s) liggen. Het geheel kan dus of van de zorg-
verstrekker of van de zorgbehoevende zijn, ge-
mengde eigendomsconstructies zijn niet toegelaten;

- Het creëren van zo’n voorbehouden deel dient te 
gebeuren met het oog op het huisvesten van ofwel
ten hoogste twee personen van minimum 60 jaar of 
twee hulpbehoevende personen (personen met een
handicap, personen die in aanmerking komen voor
een vergoeding van de Vlaamse Zorgverzekering of 
personen met een nood aan ondersteuning om zich
in het thuismilieu te kunnen handhaven). Een
familie band is dus niet noodzakelijk, er wordt 
gekeken naar de hulpbehoevendheid en/of de leeftijd;

- Het maken van een zorgwoning is vrijgesteld van 
stedenbouwkundige vergunning, op voorwaarde dat
dit gebeurt binnen het bestaande bouwvolume. Het
creëren van een zorgwoning is wel steeds meldings-
plichtig. Als ook het woningvolume wordt uitgebreid
is altijd een stedenbouwkundige vergunning vereist;

- De beëindiging van de zorgsituatie dient ook altijd
gemeld te worden. De zorgwoning verandert dan
terug in een woning voor één gezin. Als je een
bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de
zorgsituatie, wil aanwenden voor de huisvesting van
meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hier ook
altijd een stedenbouwkundige vergunning met 
volledig dossier voor nodig.

ASSIST KLUSDIENST
KLUSHULP VOOR ALLE 55+ERS

ZORGWONEN, IETS VOOR JOU ?
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Enkele voorbeelden
Zorgwonen kan onder andere aangewend worden om je
ouders of een gehandicapt familielid in je woning op te
vangen. Een andere mogelijkheid die steeds meer in trek
raakt, is het in huis nemen van volwassen kleinkinderen.
De kleinkinderen kunnen de grootouders helpen bij 
bepaalde klusjes zodat de grootouders langer zelfstandig
kunnen blijven wonen. En zelf kunnen de kleinkinderen
nog enkele jaren sparen alvorens zich tot de dure private
woningmarkt te wenden. Een win-winsituatie dus waar-
bij de kleinkinderen goedkoop kunnen wonen en de
grootouders de nodige zorg krijgen.

In april werden de werken aan de molen beëindigd. Mo-
lenbouwer Adriaens heeft de nodige herstellingen uitge-
voerd, waar onder het vernieuwen van een eiken
draagbalk in de steenzolder en andere kleinere maar
even noodzakelijke onderhoudswerken. 
Vermits we hiervoor een subsidie van 80% konden 
krijgen van de Vlaamse Overheid, moest er gewacht 
worden met het uitvoeren van de werken totdat deze
subsidie werd goedgekeurd. Dit is dan ook de reden dat
de molen zo lang heeft stilgestaan.
Dat de molen terug draait, wil echter niet zeggen dat er
geen werken meer aan dienen te gebeuren. Zo is er 
immers al lange tijd het probleem van de vochthuis -
houding, zowel op de buitengevel als aan de binnen -
gevels. Dat de molenromp regendicht dient te zijn,
spreekt voor zich. Dit is echter niet evident, vermits de
gevel bij het draaien van de molen onderhevig is aan 
vervorming, waardoor er zich kleine scheurtjes in het
metselwerk vormen.
De analyse van het bevochtigings- en drogingsgedrag
van de molenromp is daarom essentieel. Hiervoor werd
er contact opgenomen met het Koninklijk Instituut voor
het Kunstpatrimonium, dat een vooronderzoek zal uit-
voeren. Dit zal zich toespitsen op de evaluatie van de
huidige toestand en de formulering van mogelijke 
restauratieconcepten. Vanaf eind april/begin mei zal dit
vooronderzoek starten en het zal vrijwel een jaar duren
voordat alle resultaten bekend zijn. Dit onderzoek heeft
echter geen invloed op de werking van de molen.

De heraanleg van de Emiel Van Roeystraat, Borgerhout-
straat en een deel van Prinsenpad zal gedurende de vol-
gende maanden worden uitgevoerd. Er zal een
gescheiden rioleringsstelsel worden aangelegd in de
Emiel Van Roeystraat, Borgerhoutstraat en een deel van
Prinsenpad tot aan nummer 66. Samen met de 
rioleringswerken zal ook de wegenis vernieuwd worden.
Dit werk bestaat uit het aanleggen van voetpaden, 
parkeerstroken, fietssuggestiestroken en een nieuwe rij-
weg. Enkel in het eerste deel van het Prinsenpad en de
Borgerhoutstraat zal de weg niet vernieuwd worden. Ter
hoogte van de aangelegde riolering aldaar zal de weg
enkel in de oorspronkelijke toestand worden hersteld.
In de Emiel Van Roeystraat zullen uiteindelijk ook
bomen worden aangeplant.
In een eerste fase zal de riolering in de Emiel Van Roey-
straat en Prinsenpad worden aangelegd. Behoudens
onvoorziene omstandigheden zal de aannemer hiermee
starten op 15 mei 2012. Na de voltooiing van deze 
rioleringswerken wordt er door aannemer Vermetten
een steenslagverharding aangebracht. Daarna zullen de
nutsmaatschappijen Eandis,  Pidpa, Belgacom en Telenet
gedurende enkele maanden de noodzakelijke kabels en
leidingen leggen en overkoppelingen uitvoeren. 
Gedurende deze periode zal aannemer Vermetten 
geschorst worden. Na de werken aan de nutsvoor -
zieningen zal de heraanleg van de bestrating in de Emiel
Van Roeystraat, vanaf de Hoek, worden aangevat door de
aannemer. Vermits de werken van de nutsmaatschap-
pijen volgens de planning enkele maanden in beslag 
zullen nemen, zullen de uiteindelijke wegenwerken pas
in het najaar aanvangen. 

Zoals vorige jaren zal het gemeentebestuur ook voor het
seizoen 2012 – 2013 een zwerfvuilactie opstarten voor
de erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie
kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het
ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen.
Voor het reglement kun je terecht op de website
www.rijkevorsel.be onder Diensten – Milieu- Zwerfvuil,
waar je ook het aanvraagformulier kunt terugvinden.
Ook in dit infoblad vind je een exemplaar van dit formu-
lier.

WERKEN AAN DE MOLEN

ZWERFVUILACTIE VOOR VERENIGINGEN

WERKEN EMIEL VAN ROEYSTRAAT,
BORGERHOUTSTRAAT EN PRINSENPAD

H U I S V E S T I N G - W E R K E N
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De inschrijvingen dienen toe te komen bij de Technische
Dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel voor 01 juli
2012. Je kunt dit ook via fax (03 340 00 70) of e-mail
doen (guy.vanammel@rijkevorsel.be). Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwoners van 

Rijkevorsel hulp krijgen bij het invullen van hun 
belastingaangifte. Belastingambtenaren staan hiervoor
ter beschikking op volgende zitdagen:
- Belastingkantoor te Brecht, Klein Veerle 103, 2960

Brecht, gans juni iedere dag van 9 u tot 14u45. 
- Gemeentehuis Rijkevorsel, Molenstraat 5,

dinsdag 19 juni van 9 u tot 11u45 en van 13u30 tot
15u45.

- Administratief dienstencentrum, St. Jozef Rijke -
vorsel, donderdag 21 juni van 9 u tot 11u45.

- Telefonisch op nummer 0257/257.57
Meebrengen voor het invullen van uw aangifte
Voor het invullen van de belastingaangifte van het aan-
slagjaar 2012 (inkomsten van het jaar 2011) hebben de
belastingconsulenten bepaalde documenten nodig van
de belastingplichtigen:
- Aangifteformulier ondertekend door de belasting-

plichtige(n);
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2011

- inkomsten van 2010);
- Kadastraal inkomen van onroerende goederen; 
- Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die

door de huurder worden gebruikt voor de uit -
oefening van zijn beroep;

- Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en 
vergoedingen, voor arbeiders: strookjes van 
vakantiegeld;

- Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies,
intresten en kapitaalaflossingen van leningen. Indien
de premies/lening voor de eerste maal worden 
afgetrokken: basisattest waaruit blijkt dat het 
contract aan de voorwaarden van de aftrekbaarheid
voldoet;

- Betaalde en/of ontvangen onderhoudsgelden;
- Attesten van pensioensparen, kosten voor kinder -

opvang, aftrekbare giften,…;
- Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen….;
- Jaaropgaven intresten van bankrekeningen indien

teruggave gewenst wordt van roerende voorheffing.
Personen met herfinancieringsleningen maken het best
een afspraak om de aangifte in te vullen met de dossier-
verantwoordelijke op de controle Brecht. De belasting-
aangifte indienen, kan ook via internet. Bijna iedere
belastingplichtige kan zijn aangifte indienen via inter-
net, namelijk via het systeem www.taxonweb.be 

MY MINFIN : Via http://www.myminfin.be kan iedere
burger zijn persoonlijke fiscale informatie raadplegen en
evt. zijn aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke ge-
gevens zijn toegankelijk via de elektronische identiteits-
kaart (eID) of het federale token.

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGSBRIEF

W E R K E N - F I N A N C I E N
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AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE
VOOR ZWERFVUILACTIES 2012 - 2013

Naam vereniging:  ........................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Bankrekeningnummer voor toelage:  ...................................................

..............................................................................................................................................................

Naam aanvrager:  .........................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tel. en/of gsm:  .................................................................................................................

E-mail:  .......................................................................................................................................

Voorstellen van data waarop de inzamelingen kunnen
doorgaan:
- Datum waarop de eerste inzameling kan doorgaan

(september 2012):  .............................................................................................

- Datum waarop de tweede inzameling kan doorgaan
(november - december 2012):  ............................................................

- Datum waarop de derde inzameling kan doorgaan
(maart 2013): ............................................................................................................

- Datum waarop de vierde inzameling kan doorgaan
(mei -  juni 2013): ................................................................................................

Totaal ledenaantal vereniging: .....................................................................

Vermoedelijk aantal deelnemers aan zwerfvuil-
inzameling: ..........................  kinderen en .......................... volwassenen

Het gemeentebestuur stelt de vereniging zo vlug 
mogelijk in kennis van het traject dat hen werd toe -
bedeeld en van de juiste data. Hierbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de voorstellen van de
verenigingen.

Bij de aanvraag dient een bewijs gevoegd te worden dat
de vereniging voor deze activiteit gedekt is door een
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade
aan derde en lichamelijke ongevallen van de deel -
nemers.

Datum: ..........................

Handtekening (voorzitter),        

Aanvraagformulier te bezorgen aan de technische
dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, voor 1 juli 2012,
e-mail: guy.vanammel@rijkevorsel.be, fax 03 340 00 70

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL
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De bibliotheek zal gesloten zijn op 
volgende data:
- dinsdag 1 mei (dag van de arbeid)
- donderdag 17 mei 
(O.H. Hemelvaart)

- maandag 28 mei (pinkstermaandag)

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

Toegangskaarten + folder zijn nu te verkrijgen in je bib!!!
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, Merks-
plas en Rijkevorsel). Toegangskaarten kunnen gekocht
worden aan de balie in je bibliotheek. 
Eén activiteit kost € 4,00 of je kunt ook een passe-
partout kopen van € 8,00 waarmee je dan naar elke 
activiteit in alle bibliotheken van BeNeBib kunt gaan! 

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 heeft de

Bib van Rijkevorsel de Weken
van het Reisboek ingezet met
de lezing “Wild van Afrika!”
door niemand minder dan
Chris Dusauchoit (i.s.m.
Oxfam Wereldwinkel Rijke-
vorsel). Dit was meteen ook
de afsluiter van zijn lezingen-
tournee. Het was een zeer
boeiende, gezellige, geslaagde, kortom “beestige”
avond!  

- 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 fa-
çades 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 tour
op met een initiatieles “Line Dance” onder de 
professionele begeleiding van een dansleraar van de
Chrissy’s Line Dancers. Meer info over deze work-
shop vind je na deze kalender. 

- 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.
honderd dagen lang was hij op pelgrimstocht (tussen
Schaarbeek en Compostela). Hij had veel aandacht
voor ontmoetingen met onbekenden en de couleur
locale onderweg. Zeker de moeite waard dus! 

SLUITINGSDAGEN

WEKEN VAN HET REISBOEK 2012

MEINIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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Workshop ’Line Dance’ op 22 mei 
i.s.m. Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel, BeNeBib,

provincie Antwerpen en Vormingplus Kempen 

Op 22 mei gaan we, na de Afrikaanse, Egyptische, Ierse,
Zuid-Amerikaanse en Indische dansen van vorige jaren,
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. 
In deze workshop zal een professionele 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 cowboylaarzen of western-
kledij hebben om deze dansvorm te kunnen beoefenen!
Draag gewoon comfortabele kledij. 
Wil je eens proberen of linedance iets voor jou is? Kom
dan zeker langs op 22 mei! We starten om 20.00u. in de
Parketzaal (boven de hoofdbibliotheek in de Molen-
straat). De Oxfam Wereldwinkel van Rijkevorsel zorgt
voor dranken aan zeer democratische prijzen. Iedereen
is van harte welkom op deze ongetwijfeld plezante
avond! Allen daarheen dus! 

Inschrijven kan in de bibliotheek, telefonisch op het
nummer 03 340 00 51 of via e-mail naar rijkevorsel@
bibliotheek.be. Inkomkaarten zijn te verkrijgen in de
bib! Kostprijs bedraagt € 4,00 voor de dansles, of € 8,00
voor een passe-partout waarmee je kunt deelnemen aan
alle activiteiten in het kader van de Weken van het Reis-
boek (in de BeNeBib–bibliotheken).

Van 27 april tot en met 6 mei is het weer
de Week van de Amateurkunsten (WAK)
met als thema dit jaar “homemade”.
Omdat schrijven toch ook een “huis -
gemaakte” kunst is, slaan de bibliotheken
van BeNeBib net als  vorig jaar de handen
weer in elkaar om samen te werken aan

de Schrijfestafette, waarbij ‘amateurschrijvers’ elk een
hoofdstuk schrijven van een boek. Dit was in 2011 een
groot succes en werd bekroond met het boek “Ongekuist
verleden”. Kom dit boek zeker eens lenen in de bib, want
het is de moeite! 

Er zal weer van hetzelfde eerste
hoofdstuk vertrokken worden in
elke deel nemende gemeente
(Rijkevorsel, Merksplas, Baarle-
Hertog en -Nassau en Hoogstra-
ten) zodat we uiteindelijk aan 4
verschillende verhalen komen
die verzameld zullen worden in
één boek. 
Omdat er vorig jaar veel positieve reacties op gekomen
zijn, zal er tijdens de Week van de Amateurkunsten ook
nu weer een avond besteed worden aan schrijfvaardig-
heden (begeleid door de vzw “Creatief Schrijven”) zodat
je hierover al wat meer kunt leren vóór je aan je eigen
hoofdstuk dient te beginnen. Dit zal plaatsvinden op 
vrijdagavond 4 mei 2012. Waar deze avond zal georga-
niseerd worden, is voorlopig nog onbekend. 
Indien je graag mee wilt schrijven aan dit succesverhaal,
graag op voorhand inschrijven. Dit kan simpelweg door
naar de bib te komen of door te bellen naar 03 340 00
51 of nog door te e-mailen naar Rijkevorsel@biblio-
theek.be. 

Meer informatie over data en locatie van de workshop
en de slotavond zullen tijdig bezorgd worden aan de
deelnemers (en andere geïnteresseerden). En geen nood,
je hoeft écht geen professionele auteur te zijn! Deze 
activiteit staat open voor iedereen die schrijfkriebels
voelt! 
Net als vorig jaar zal iedereen de evolutie van het boek
kunnen volgen via de speciaal voor deze gelegenheid
gecreëerde weblog http://schrijfestafette.blogspot.com/
wanneer we starten met ons verhaal. 

We zijn nu al benieuwd naar wat jullie ervan gaan maken
dit jaar! 

SCHRIJFESTAFETTE 2012 :
SCHRIJVERS GEZOCHT !!

MET DE BIB 
VAN RIJKEVORSEL NAAR AMERIKA !
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… “Alleen in Berlijn” van Hans
Fallada en bespreekt dit boek op
maandag 4 juni 2012 om 20.00
uur. in de Parketzaal boven de 
bibliotheek in de Molenstraat.   

van 14 mei tot en met 1 juni in de Bib 
i.s.m. de Werkgroep Kempense Bibliotheken 

en de provincie Antwerpen

Van 14 mei tot en met 1 juni kun je een tentoonstelling
over het werk van Guido Van Genechten komen 
bezichtigen in de bibliotheek.  
Hij is een schrijver van prentenboeken uit onze
provincie met een internationale uitstraling. Zijn boeken
worden intussen in meer dan 30 landen verkocht en hij
won al verschillende prijzen, waaronder tweemaal
`Prentenboek van het jaar´ (2007: Kleine Kangoeroe;
2010: De Wiebelbillenboogie). De mooie, toegankelijke
tekeningen en de gevoelige en humoristische verhaaltjes
maken de boeken erg populair bij zowel kleuters als
kleuterleidsters en ouders. Hoog tijd dus dat er een 
project uitgewerkt werd rond zijn werk!
Met een tentoonstelling die hoofdzakelijk draait rond
Rikki, zijn meest bekende boekfiguurtje, willen we zo
veel mogelijk kleuters in contact brengen met het werk
van Guido Van Genechten. De kleuters worden klassikaal
rondgeleid op de tentoonstelling. Een bijhorend quizje
maakt het gebeuren interactief en zorgt ervoor dat de
kleuters op een actieve en speelse manier kunnen 
verwerken wat ze allemaal zien in de tentoonstelling. 
Om het project een meer blijvend effect te geven, werd
aan de tentoonstelling een lezing gekoppeld voor 
kleuterleid(st)ers, ouders en andere geïnteresseerden.

Op deze informatieavond zal Guido Van Genechten aan
de hand van zijn werk vertellen welke materialen 
geschikt zijn voor baby’s (badboekjes, stoffen boekjes),
peuters (kartonboeken) en kleuters (prentenboeken).
Vanuit zijn eigen ervaring als verteller/voorlezer zal hij
tal van praktische tips en gebruiksklare ideeën geven om
nog beter met zijn boeken aan de slag te kunnen gaan
met kleuters en om nog beter voor te lezen. Een Power-
point-presentatie met veel beeldmateriaal maakt alles
zeer aanschouwelijk. Deze vorming vindt plaats op
maandag 14 mei en start om 18.00 uur in de Parketzaal
boven de bibliotheek. 

Inschrijven voor deze lezing
(voor volwassenen) kan in
de Bib, door te bellen naar
03 340 00 51 of door een
mailtje te sturen naar Rij-
kevorsel@bibliotheek.be. 
De tentoonstelling zelf
kunnen kinderen zowel
met hun ouders als met de
klas in de Bib komen beleven.
Zeker de moeite, want Guido Van Genechten slaagt erin
om met zijn prentenboeken niet zo eenvoudige thema’s
als angst in het donker, eenzaamheid, verliefdheid, …
op een heldere en ontroerende manier in beeld te 
brengen. Zijn taalgebruik en illustratie, en de goede 
dosering tussen beide, maken zijn boekjes erg toegan-
kelijk voor peuters en kleuters.
Van Guido’s hand verschenen intussen reeds tientallen
knisperboekjes, kartonboekjes, uitklapboeken en 
prentenboeken. Kom ze zeker eens ontdekken in de Bib! 

JEUGD Kijk- en Prentenboeken
- Samen kijken met Wannes [P2]
- Kikker kan niet praten [P3]
- Het voorleesboek van Pasen [P3]
- Het cijferwinkeltje [P5]
- Het letterwinkeltje [P5]
- Van 12 tot 1 [P6]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Het bal van de Gemaskerde Rat (BEL Niveau 6)
- De kippetjes, het Beest en de Ridder (JOLI Niveau 6)
- Ren voor je kippenleven (JOLI Niveau 6)
- De verborgen verteller (JOLI Niveau 6)
- Het geheim van het 100e doelpunt (KUYP Niveau 7)

TENTOONSTELLING 
GUIDO VAN GENECHTEN

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN 
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A-boeken (7-9 jaar)
- Prinsessenschool: Prinses aan de bal (BAT, Prunella)
- De gekke weerwolf (PAVANELLO, Roberto)
- Camping Zeevos (VANDERMEEREN, Hilde)

B-boeken (9-12 jaar)
- Bisjou (DIDELEZ, Guy)
- De vampiers strijken terug (EMBRECHTS, Luc)
- De karatekampioen (STILTON, Geronimo)

C-boeken (12-16 jaar)
- IQ 140 (BRACKE, Dirk)
- Smaragdgroen: Eindeloos verliefd (GIER, Kerstin)
- Offergave (MEAD, Richelle)
- Delirium amoris (OLIVER, Lauren)
- De bijzondere kinderen van Mevrouw Peregrine

(RIGGS, Ransom)
- Gesplitst (SHUSTERMAN, Neal)
- De adelaar van het negende (SUTCLIFF, Rosemary)
- Angel fire (WEATHERLY, L.A.)
- The poison diaries: Nachtschade (WOOD, Maryrose)

Voorleesverhalen
- Prinses Eleonora (HOOFF, Marieke van)

Jeugd non-fictie
- Deltas grote encyclopedie voor de jeugd [041]
- Dirk Bracke, een portret [Nederlands 855.6]

Jeugd strips
- Suske en Wiske : De pottenproever [JS B]
- Disney : De Aristokatten [JS AA]
- Disney : Little chicken [JS AA]
- F.C. De Kampioenen : Het gouden bolleke [JS B]
- F.C. De Kampioenen : Fernand gaat trouwen [JS B]
- F.C. De Kampioenen : Sergeant Carmen [JS B]
- Urbanus : De peperbollenkuur [JS C]
- Urbanus : De 3 griezelbiggetjes [JS C]
- Urbanus : Tien kleine nonkeltjes [JS C]
- Urbanus : De toverkol van Tollembeek [JS C]
- Urbanus : Ghostprutsers [JS C]

VOLWASSENEN Volwassenen fictie
- Jacob is van mij (BECKETT, Simon)
- De uitverkorene van de heer (COHEN, Albert)
- De helden van New York (ELLORY, R.J.)
- Een ongewone familie (HAIG, Matt)
- Het groene licht (HENNEN, Bernhard)
- Het leven is kort en het verlangen oneindig (LA-

PEYRE, Patrick)
- De kleine bedrieger (LAROUI, Fouad)
- Seks op de maan: het ongelooflijke verhaal achter de

meest gewaagde diefstal uit de geschiedenis
(MEZRICH, Ben)

- De ivoren olifant (RIESCO, Nerea)
- Wij, de wilden (TORRES, Justin)

Volwassenen non-fictie
- Het aanzien van 2011: 12 maanden wereldnieuws in

beeld [053]
- Ouders opgelet! : baanbrekende inzichten over opvoe-

den [433]
- Officiële Belgische Postzegelcatalogus [623.5]
- Madeira [Madeira 993]   
- Malta & Gozo [Malta 993]
- Costa Brava [Spanje 995.3]
- Kreta [Griekenland 995.3]
- Sardinië [Italië 995.3]
- Sicilië [Italië 995.3]

VVV-Toerisme Rijkevorsel en de Verenigde Vrijwillige 
Rijkevorselse Molenaars nodigen je uit om kennis te
maken met de molen, Rijkevorsels draaiend erfgoed
waar natuur, cultuur, geschiedenis, landschap en 
monument samenkomen. De molenaars geven je graag
een gepaste rondleiding elke tweede en laatste zondag
van de maand. Het bezoekerscentrum is eveneens 
geopend op deze dagen.

Welkom in Bobbejaanland, ’t plezantste land ter wereld! 
Hier geldt maar één wet : amuseer je te pletter !
Of je nu met de hele familie of met de klas gaat, je
verveelt je nooit ! Je kunt kiezen uit meer dan 50
fantastische attracties. Wat dacht je van de Typhoon, de
Dreamcatcher, King Kong, Banana Battle en Dizz, de
gloednieuwe spinning coaster 2011. Het is nooit lang
aanschuiven en omdat vele van de attracties overdekt
zijn, hoeft de regen geen spelbreker te zijn. Er valt héél
wat te beleven in Bobbejaanland ! Zelfs tussen de attrac-
ties door, val je van de ene verrassing in de andere !
En alsof dat nog niet genoeg is, trakteert Bobbejaanland
je bovendien op een wervelende show om ’U’ tegen te
zeggen. Doorheen het hele jaar worden spetterende 
evenementen georganiseerd die jong en oud zullen be-
koren. Waar wacht je nog op ? Ga als de bliksem naar
Bobbejaanland en beleef de leukste dag van je leven !
Inkomkaarten te koop aan VVV-balie aan 27 euro het
stuk (kassa 32 euro), kinderen -1 mnd = gratis.

MOLENNIEUWS

TICKETS BOBBEJAANLAND

B I B L I O T H E E K - V V V
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Net als bij elke uitstap met de fiets moesten we bij het
vertrek onze fluovesten aandoen en de fietshelmen pak-
ken. Een klein kwartiertje later werden we bij de firma
Ooms opgewacht door Jan Ooms. Van hem kregen we
uitleg. We kregen ook oordopjes en een folder. Daar
stond een quiz in. In de rondleiding die we maakten,
hing in elke hal of deel een letter. Die moesten we vinden
en op de juiste plaats in onze folder plaatsen. 

Na een beetje uitleg moesten we een opdracht doen: 
pannen leggen: jongens tegen meisjes. De meisjes waren
gewonnen; zij waren eerst klaar en het dak lag mooi
dicht door flink samen te werken. 

Toen kwamen we aan bij de volgende opdracht: een
nagel in een blok hout slaan met een hamer. Dat was
superleuk ! Toen iedereen er één in had, ging Jan er in
10 seconden 5 inslaan. Wij zeiden allemaal dat dat niet
kon. Toen pakte hij een machine. Wij allemaal: “Ja, zo
kan ik dat ook !” BAM BAM BAM BAM !    

We gingen verder. We hebben ook dik ijzer mogen 
breken, lood mogen optillen (Amaai, zo zwaar !) . We
kregen uitleg over metsen. Iemand deed het eerst voor
en dan mochten we het zelf proberen. Het was wel moei-
lijker dan verwacht. Nu was het tijd dat we moesten 
vertrekken. Net voor ons vertrek kregen we nog een
drankje, een pen en USB-stick. Dankjewel Bouwonder-
neming Ooms voor het leuke cadeau en de leerrijke 
namiddag. Het bedrijfsbezoek bij Ooms was SUPER! 

Lore Vermonden – Britt Neefs

LEERLINGEN 5DE LEERJAAR VAN 
DE WEGWIJZER OP BEDRIJFSBEZOEK
BIJ BOUWONDERNEMING OOMS



Elke dag sterven er in ons land bijna 55 mensen door
ziektes die een gevolg zijn van roken. Toch rookt nog 1
op 4 Belgen elke dag een sigaret. Jij ook? Laat het geen
vanzelfsprekende gewoonte worden of blijven. Ook jij
kunt kiezen voor een rookvrije toekomst! De Werelddag
Zonder Tabak op 31 mei 2012 is misschien wel dé ideale
gelegenheid om te proberen te stoppen met roken.

‘Rokers verdienen een beloning… 
als ze 24 uur niet roken’
Net als vorig jaar roept Rijkevorsel op tot een rookvrije
dag op donderdag 31 mei.  7 inwoners van Rijkevorsel
namen vorig jaar deel aan de actie ‘Rokers verdienen een
beloning… als ze 24 uur niet roken’. Over heel Vlaan-
deren en Brussel waren dit 3711 rokers waarvan 42,1%
gedurende de maand na de actie een nieuwe rookstop-
poging ondernam en 21,7% nog steeds gestopt was.
Mooie resultaten. Doe jij dit jaar mee? Schrijf je gratis
online in (www.verdieneenbeloning.be) of telefonisch
(Tabakstop: 0800/ 111 000). Geef je rookervaring via een
vragenlijst door en ontvang sms’jes met advies op maat.
De actie duurt 24 uur en wil jou het gevoel geven dat je
best wel een dagje zonder sigaret kunt. En wie weet, wil
je daarna wel langer of zelfs voorgoed stoppen.

Stapsgewijze aanpak van stoppen met roken
Probeer het eerst zonder hulp. De meeste ex-rokers
deden het zo. Maar bereid je wel goed voor en weet dat
je waarschijnlijk meerdere stoppogingen nodig zult
hebben.  Lukt het niet op eigen houtje? Doe dan een be-
roep op hulp. Volgende effectieve vormen van hulp kun-
nen soelaas bieden:
- telefonische begeleiding via Tabakstop (0800/111 000

of www.tabakstop.be)
- online begeleiding (www.exsmokers.eu)
- persoonlijke of groepsbege -

leiding door een tabak oloog
of huisarts (www.rookstop -
aanbod.be)

Veel succes!

Het gemeentebestuur wil nogmaals de aandacht vestigen
op een aantal punten, dit zowel naar de jongeren als naar
de ouders toe. Van de gebruikers wordt het nodige res-
pect gevraagd voor de omgeving. Dit wil zeggen het afval
deponeren in de daarvoor voorziene afvalbakken, de aan-
wezige infrastructuur gebruiken op de juiste manier.
Respect hebben voor de natuur en de bestaande omhei-
ning, ook die van de buurtbewoners. M.a.w. niet wild-
plassen, niet op de aardewal lopen, …
We wijzen er ook nog eens op dat er wel degelijk 
openingsuren gelden  op het skate- en sportterrein en
met aandrang wordt gevraagd om deze te respecteren.
Sinds april is het skate- en sportpark terug open van 09u
tot 21u en dit gedurende gans de zomerperiode tot 30
september. Vóór 09u ’s morgens en na 21u ’s avonds mag
niemand meer gebruik maken van het skate- en sport-
park!
De ouders wordt gevraagd om mee de kinderen en 
jongeren hierop attent te maken, zodat het skate- en
sportpark een aangename plaats blijft om als jongere je
sport te kunnen beoefenen, maar waar ook de buurt kan 
genieten van mooie zomerse avonden!

Op maandag 07 mei 2012 vindt
de eerstvolgende algemene 
ver gadering van de sportraad
plaats in de Raadzaal van het 
gemeentehuis om 20 u.

KIES VOOR EEN ROOKVRIJE TOEKOMST SKATE- EN SPORTPARK SONSHEIDE :
OPEN VAN APRIL T/M SEPTEMBER

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD

G E Z O N D H E I D - S P O R T
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De klok is ondertussen verzet! De dagen worden langer,
de nachten korter! De temperaturen aangenamer om
ook ’s avonds nog buiten te bewegen en te sporten. Toch
is het belangrijk om goed “zichtbaar” te “bewegen”. De
sportraad van Rijkevorsel zorgt hiervoor! De sportraad
heeft immers oranje fluovestjes laten maken die 
sportieve volwassenen kunnen dragen wanneer ze 
indivi dueel, in groep of met hun ploeg op pad gaan.
Vooraan staan de logo’s van de sportraad en de gemeente 
Rijkevorsel en achteraan de slogan “Zichtbaar bewegen”!

De keuze voor deze slogan is dubbel. Enerzijds kunnen
mensen op een veiligere, een beter zichtbare manier
sporten door het dragen van een fluovestje want ze 
vallen op in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien
dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig aan sport
wordt gedaan!
Je kunt een fluovestje bekomen mits de democratische
prijs van €2,00 per stuk op de vrijetijdsdiensten van de
gemeente in het Klooster.

Volg het goede voorbeeld van de leden van fietsgroep
Okra, die elke woensdag “Zichtbaar bewegen”! 

Voor wie zin heeft om te sporten, is het niet altijd ge-
makkelijk om daarmee te beginnen. Je weet niet goed of
een bepaalde sport je wel zal liggen of waar je terecht
kunt. Daarom heeft Bloso de Provinciale Sporteldagen
ont wikkeld. Op die dagen kunnen zowel de sportieve als
de minder sportieve 50-plussers een dag lang proeven
van gekende en minder gekende sporten. En omdat het
natuurlijk Sportelen is, gebeurt dat allemaal in een erg
ontspannen en gezellige sfeer. Het spreekt voor zich dat
er ook wat randanimatie voorzien wordt, én een hapje
en een drankje.

Wanneer en waar: donderdag 24 mei 2011 in het Bloso-
centrum 'Netepark' te Herentals
Voor meer info: Tel: 014 85 96 60 of inspectie-antwer-
pen@bloso.be

Naar aanleiding van Erfgoed-
dag 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
nog t.e.m. 30 juni 2012. 

ZICHTBAAR BEWEGEN IN RIJKEVORSEL :
FLUOVESTJES VOOR VOLWASSENEN !

PROVINCIALE SPORTELDAG : 
EEN SPORTDAG VOOR 50-PLUSSERS 
OP 24 MEI 2012 TE HERENTALS

FOTOWEDSTRIJD ’HELDEN’

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Vanaf 11 mei tot en met 29
juli loopt in het Aster Berk-
hofmuseum de tentoon -
stelling “Multiple Exposure”.
Hierin worden de werken
tentoongesteld van drie
jonge Rijkevorselse talenten:
Cassy Kooymans, Sarah Van
Den Langenbergh en Ellen
Van Dun. Wij stellen hen
graag even aan u voor:

Cassy Kooymans
Cassy is gefascineerd door de verhoudingen tussen tijd
en ruimte. Licht representeert deze verhoudingen en
staat daarom centraal in haar werk. Er is steeds een 
gelaagdheid in de beelden aanwezig. Deze wordt weer-
gegeven door het element water. Tegelijkertijd is er een 
onderzoek naar het vrouwelijke individu. 
Cassy probeert een bepaalde sfeer te creëren met kleur
en beweging, waardoor de beelden niet meteen leesbaar
zijn. 

Sarah Van Den Langenbergh
Sarah begon zichzelf fotografie aan te leren op vijftien-
jarige leeftijd. Het is uitgegroeid tot haar grootste hobby.
Haar vrienden zijn haar beste modellen - ze maakt dan
ook voornamelijk portretten. In het dagelijks leven kijkt
ze half doorheen een fotografische bril. Overal ziet ze
mooie beelden, licht, cadrage. Foto's maken maakt haar
gelukkig, ze zou niet zonder kunnen. 
Sarah toont twee reeksen. Allebei zijn ze een weer -
spiegeling van jeugdigheid, vrouwelijkheid, maar ook
van het plezier van fotograferen. 

Ellen Van Dun
Ellen studeert Multimediale Vormgeving aan de 
academie in Gent. Binnen deze richting speelt ze met
het medium schilderkunst. Ze is gefascineerd door de
huid, de brede thematiek van het lichaam, heel persoon-
lijk over zichzelf, haar familie en vrienden. Haar werk
gaat over het kijken en bekeken worden, schoonheid,
schaamte, anonimiteit en vrijheid. Tentoonstellen in 
Rijkevorsel is voor Ellen als een soort blootgeven van
zichzelf doorheen haar werk aan mensen die niet echt
weten waarmee Ellen bezig is.

De tentoonstelling “Multiple Exposure” is te bezoeken
elke woensdag van 13 u. tot 17 u., elke laatste zondag
van de maand van 13 u. tot 18 u. én op de tweede maan-
dag van de maand van 17.30 u. tot 19.30 u. Je kan ook
een afspraak maken via 03 340 00 37
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

De jeugd-, sport- en cultuurdienst hebben al geruime
tijd een eigen pagina op de sociaalnetwerksite facebook.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van nieuwe
activiteiten of bekijk je graag de foto’s van vorige 
evenementen, meld je dan aan op facebook en volg onze
facebookpagina’s. Sinds kort hebben we voor elke pagina
een aangepast internetadres, zodat je de sites gemakke-
lijk kunt terugvinden:

http://www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel
http://www.facebook.com/sportdienstrijkevorsel
http://www.facebook.com/cultuurdienstrijkevorsel

Op woensdag 16 mei 2012 is er opnieuw een algemene
vergadering gepland van de Cultuurraad. Deze vindt
plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis om 20 u.

Tijdens de vorige cultuurraad werden een nieuwe voor-
en ondervoorzitter verkozen. De nieuwe voorzitter is
Roger Verlinden van het Davidsfonds Rijkevorsel. Jef
Floren van de Fotovrienden Rijkevorsel is de nieuwe
ondervoorzitter van de cultuurraad. Penningmeester Jef
Michielsen van de Sint-Jorisgilde blijft op post.

TENTOONSTELLING 
’MULTIPLE EXPOSURE’

JEUGD-, SPORT- EN CULTUURDIENST 
OP FACEBOOK

ALGEMENE VERGADERING 
CULTUURRAAD



DE PAASVAKANTIE WAS BOORDEVOL GEVULD MET TOFFE ACTIVITEITEN. ER IS WEER VOLOP 
GERAVOT EN GESPEELD. HIERONDER EEN IMPRESSIE VAN DEZE SUPERLEUKE VAKANTIE :

De grote vakantie staat al reeds te lonken.  Daarom blikken we reeds vooruit naar de zomerperiode. Tijdens de grote vakantie
is de vakantiewerking anders dan tijdens de korte schoolvakanties. De Kinderclub en speelpleinwerking Kiekeboe slaan dan
hun handen in elkaar om een gezamenlijke vakantiewerking aan te bieden.
Vanaf 2 juli tot en met 24 augustus organiseren de jeugddienst en de Kinderclub zeven weken speelpleinwerking Kiekeboe
om zo alle kinderen en jongeren een toffe vakantie te bezorgen. Tijdens de week van 16 tot en met 20 juli zijn de deuren
van Kiekeboe en de Kinderclub gesloten.
Een dagje Kiekeboe start om 8.15 uur tot 16.30 uur en kost 5,50 euro. Maakt je kind gebruik van de voor- of naopvang in de
Kinderclub (voor 8.15 uur of na 16.30 uur) betaal je hiervoor 0,75 euro per begonnen half uur. Als je wilt deelnemen aan de
speelpleinwerking moet je over een grabbelpas beschikken. Deze kost 2,50 euro en is geldig tot het einde van het jaar. Je
kunt een grabbelpas bestellen bij de sport- of jeugddienst, Kinderclub.
De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen einde mei via de scholen verdeeld worden. We hopen dat je er even
de tijd voor neemt om deze met zoon - of dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie samen kiezen en dromen van een 
knallende vakantie.

Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te schrijven. Voor de uitstappen (telkens op vrijdag) vragen we wel om
op voorhand in te schrijven en te betalen. De kleuters gaan niet elke week op uitstap. Maar de vrijdag dat zij niet op uitstap
gaan is er telkens een originele afsluiter van de themaweek.

mAAk kAbAAl op 28 en 29 april 2012! 

De Jeugdraad van Rijkevorsel organiseert op zaterdag 28 en zondag 29 april 2012 een activiteitenweekend rond armoede in het kader van de actie

‘mAAk kAbAAl’. Alle Rijkevorselse jeugdverenigingen worden hierbij ingeschakeld. Samen bieden ze een uiteenlopende waaier van activiteiten aan:

Onder de noemer TOONTAGGETKUNT zorgt JH De Wauwel voor een weekend vol cultuur, creativiteit, spel en genot voor jong en oud. Op zaterdag

28 april worden er, in en rond het klooster, diverse workshops ingericht zoals fotografie, haken, zumba en verfkladderij voor kinderen. Een dag om

jezelf helemaal te laten gaan. Op zondag 29 april zet het klooster zijn deuren open voor alle nieuwsgierigen. Alle creatievelingen krijgen dan de kans

om met hun werk naar buiten te komen, want de resultaten van de workshops worden tentoongesteld. Er is ook actie gegarandeerd, want in de 

namiddag vindt er een workshop Afrikaanse dans plaats. Bij goed weer zal deze buiten doorgaan. De dag wordt afgesloten met een vrij podium

aan de Kiosk achter het gemeentehuis. Vanaf 16 u. kan iedereen er terecht die zijn of haar podiumkunsten wil laten tonen. Muziek, dans, tekst of

theater... iedereen is welkom. 

Meer informatie vind je terug op de website www.toontaggetkunt.be

Ook de jeugdverenigingen steken de handen uit de mouwen. Op zondag 29 april is er een doorschuifsysteem waarbij verschillende leeftijdsgroepen

zich kunnen uitleven op activiteiten van alle Rijkevorselse jeugdverenigingen.

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 aanvoelen dat armoede meer is dan

een gebrek aan geld.

Via het doorschuifsysteem kom je ook terecht bij de Plussers en Chiro Rijkevorsel: zij organiseren eveneens allerlei activiteiten rond het thema ‘Maak

Kabaal’.
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De groep kinderen van de lagere school gaan elke vrijdag in de grote vakantie kunnen genieten van een supertoffe uitstap.

Inschrijven voor de uitstappen, attractiedag kun je tijdens de informatieavond. 
De infoavond voor ouders vindt plaats op maandag 11 juni om 19.00 uur in de Kinderclub. Tijdens die avond zal het programma
van de verschillende groepen worden toegelicht. Je kunt er dan ook al je prangende vragen stellen. 

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : kleuters, kinderen lagere school, tieners en kiekeboe plus (kinderen
met een handicap of leerachterstand).

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het derde kleuterklasje spelen in de Kinderclub, Molenstraat 22. 
Zij kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven onder begeleiding van een enthousiaste groep monitoren en bege -
leidsters.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chirolokalen van St.-Jozef. Zij kunnen daar terecht vanaf 8.00 uur 
’s ochtends tot 17.00 uur. Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er aan de Kinderclub centrum de groep fietsers van de
lagere school naar de chirolokalen. De  fietsers worden steeds begeleid door monitoren en een bezemwagen. 
De chirolokalen hebben een heel groot speelterrein en grenzen aan een prachtig bos. Hier kunnen de kinderen zich naar
hartenlust uitleven, kampen bouwen… De monitoren hebben voor de twee leeftijdsgroepen (7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar)
weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. 

Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten uitgewerkt die plaatsvinden op maandag en dinsdag. Een folder
met de geplande activiteiten mogen zij begin juni in de bus verwachten. Meer informatie kunnen zij ook steeds terugvinden
op de website van de jeugd : www.jeugdrijkevorsel.be
De tieners dienen zich op voorhand  in te schrijven voor de activiteiten.

Voor kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leerachterstand) streven we een geïntegreerde werking na. Op woensdag
en donderdag nemen zij onder begeleiding van een monitor deel aan de activiteiten.

De week van 27 tot en met 31 augustus is er geen speelpleinwerking Kiekeboe, dan staat de Kinderclub borg voor een portie
spelplezier.  Voor deze laatste vakantieweek in augustus vragen we om in te schrijven voor 15 augustus 2012.
Na de uiterste inschrijvingsdatum zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen meer worden aangenomen. 
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DIT JAAR TONEN WE IN DE WEEK VAN DE OPVOEDING 
DAT DÉ MANIER OM KINDEREN OP TE VOEDEN NIET BESTAAT. 

OPVOEDEN IS VOOR IEDEREEN…….ANDERS

Moet jouw kind elke dag zijn kamer opruimen of maar één keer in de week? Help jij met het maken van huiswerk of vind je
dat kinderen moeten leren dat zelfstandig te doen? Vindt je partner dat jullie zoon al vanaf 15 jaar alleen naar een fuif mag
maar vind jij hem nog te jong? Thuis eten je kinderen vegetarisch, maar de grootouders vinden dat niet kunnen? 
Soms zoek je (tevergeefs) naar die éne gouden tip over opvoeden. Maar een handleiding met antwoorden voor alle 
opvoedingssituaties bestaat niet. Opvoeding is immers voor iedereen anders. Wat werkt bij het ene kind, lukt daarom niet
bij een andere. Kinderen zijn al van bij de geboorte verschillend. Ze ontwikkelen een eigen temperament en persoonlijkheid.
Opvoeden is dan ook steeds zoeken naar wat best past bij je kinderen. Opvoeden is ook zoeken naar wat bij je past als
ouder. Want net als kinderen, verschillen ook ouders van elkaar. Wat voor de ene ouder goed werkt, kan bij een andere
ouder helemaal niet werken. Ligt jouw hart op de tong of ben je eerder een stil persoon? Hou je van regelmaat en structuur
of vind je dat maar niets? Sta je er alleen voor? Of heb je veel steun van familie? Woon je in het centrum of overal 
ver vandaan? Allemaal dingen die mee bepalen hoe jij je best voelt bij het opvoeden van je kinderen.           
Eén manier van opvoeden bestaat dus niet: je kan bij het opvoeden van kinderen niet spreken over wat juist of niet juist is.
Opvoeden is dus steeds een zoeken naar wat best werkt voor je kind en voor jezelf als ouder. Dat is de boodschap van de
Week van de Opvoeding 2012. 
In Vlaanderen hebben heel wat organisaties aandacht voor jou als ouder en opvoedingsverantwoordelijke. In de Week van
de Opvoeding zetten ze je in de bloemetjes. Benieuwd naar wat in jouw buurt georganiseerd wordt? Neem een kijkje op
www.weekvandeopvoeding.be. Heb je vragen over opvoeden, wil je informatie of gewoon je ervaringen delen met andere 
ouders? Als ouder hoef je er niet alleen voor te staan. Er is heel wat opvoedinformatie beschikbaar op internet of in 
tijdschriften en boeken. Ben je geen lezer? Ongetwijfeld worden ook in jouw buurt voordrachten georganiseerd waar je
vrijblijvend kunt gaan luisteren. 
De Week van de Opvoeding is een initiatief van diverse organisaties. EXPOO, het Vlaams Expertisecentrum voor 
Opvoedingsondersteuning,  neemt de coördinerende en faciliterende rol op zich.
De kracht van de Week van de Opvoeding is de inzet van vele organisaties die dicht bij de burger
staan. Zowel gemeenten, lokale actoren die opvoedingsondersteuning aanbieden, als verenigingen,
tonen elk jaar opnieuw een grote inzet met een diversiteit aan acties.  
Al deze activiteiten worden gepubliceerd in de kalender op reeds bovengenoemde website www.week-
vandeopvoeding.be.  

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning organiseren als afsluiting van de week van de opvoeding een
boeiende  informatieavond. Pia Leurs zal spreken over de kracht van positief opvoeden.  

Wat hebben kinderen nodig ? Waardoor leren zij het meest ? Hoe reageren we het best bij moeilijk gedrag ?  

Dit is een avond voor alle ouders, onthaalouders, grootouders en mensen die met kinderen werken tot de leeftijd van 12
jaar. Er is gelegenheid tot vragen stellen en in gesprek zijn over opvoedingsthema's.  Iedereen krijgt een informatieblad
met een duidelijke samenvatting en praktische tips mee naar huis.

Wanneer ?   Donderdag 24 mei
Uur ?  20.00 u. tot 22.00 u.
Waar ?   raadzaal gemeentehuis
Inkom : gratis

De spreker Pia Leurs is begeleider bij opvoedingsvragen. Zij is gecertificeerde Triple P coach. www.wor-
denwiejebent.be. Inschrijvingsformulieren voor deze gratis informatieavond zullen nog 
verspreid worden via de Rijkevorselse scholen, bibliotheek, gemeentehuis en de Kinderclub. 
Wens je alvast meer informatie kun je steeds terecht bij Hilde Dictus, coördinator van de Kinderclub :
03 340 00 56 of via mail kinderclub@rijkevorsel.be

In juni 2012 zullen er twee workshops Triple P plaatshebben in onze gemeente.  Op deze bijeenkomsten bekijken we een
bepaalde opvoedingssituatie en bespreken we een positieve aanpak.  
De thema's zijn: - Een goed slaappatroon ontwikkelen

- Omgaan met ruzie en agressie.

Meer informatie over deze workshops in de volgende editie van het informatieblad.
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Op 16 en 30 mei 2012, telkens in de voormiddag, leggen
alle leerlingen van het 6de leerjaar een fietsexamen af op
de openbare weg. Dit betreft een 100-tal leerlingen van
De Wegwijzer en Sint-Lucia die elk afzonderlijk een
fietsproef moeten afleggen op de openbare weg in Rijke-
vorsel centrum.

Dit is een examen voor de leerlingen van het 6de leerjaar
om hun rijvaardigheid en kennis van het verkeersregle-
ment te testen. Zij leggen volledig zelfstandig en indivi-
dueel een bepaald parcours af onder toezicht van ouders,
leerkrachten en politie.
Het af te leggen fietsparcours is permanent beweg -
wijzerd zodat de ouders met hun kinderen vooraf reeds
kunnen oefenen. 

Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge fietsers.
Kijk uit !!!!!

De Emiel Van Roeystraat en een gedeelte van de 
Prinsenpad (nabij kruispunt met E. Van Roeystraat ) 
zullen volledig heraangelegd worden. Nieuwe riolering
en wegdek worden voorzien. Aangezien de Emiel Van
Roeystraat dagelijks gebruikt wordt door honderden fiet-
sers (dit is de drukste route van en naar school) dient er
voorzien te worden in een omleiding voor deze 
fietsers.
In overleg werd besloten om de fietsers komende vanaf
Hoek om te leiden via Helhoekweg, Hellesteeg, over de
parking OCMW, via Prinsenpad en via verbindings -
paadjes naar Oude Braak en Sint-Lenaartsesteenweg toe.
Deze omleiding kan (moet) ook ’s avonds gebruikt 
worden in de omgekeerde richting.
De politie adviseert de ouders om via deze rustige wegen

de  omleiding te gebruiken. Nadeel dat er iets meer 
afstand dient afgelegd te worden. Ga zeker niet met je
kinderen tussen de bouwkranen door manoeuvreren. De
kortste weg is pal doorheen het dorpscentrum, maar de
politie raadt het af om tijdens het spitsuur met jonge
kinderen tussen het vracht- en autoverkeer te laveren. 
De omleidingsroute zal duidelijk gesignaleerd worden.
Gemachtigde opzichters en de politie zullen toezicht uit-
oefenen. Hou het veilig, voor jezelf en voor je kinderen.
Neem geen onnodig risico.
Startdatum (onder voorbehoud)  15 mei 2012
Einde 30 oktober 2012

FIETSEXAMENS

VERKEERSHINDER DOOR WEGENWERKEN

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

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

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03 340 39 65
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Een school- of studietoelage is een financiële hulp van
de Vlaamse Overheid om de kosten voor de school of de
studie te helpen dragen. Een schooltoelage wordt toe -
gekend aan kleuters of leerlingen die in het kleuter -
onderwijs of het lager onderwijs zitten. 
Een studie toelage wordt toegekend aan studenten van
een hogeschool of universiteit. De school moet wel door
de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn.
Of je in aanmerking komt voor deze toelage , hangt in
grote mate af van je gezinssamenstelling en van het 
inkomen van je gezin.
Tot 01.06.2012 kun je nog steeds een toelage aanvragen
voor het lopende schooljaar. Mocht je vergeten zijn deze
aanvraag te doen of mocht je toch twijfelen of je in aan-
merking komt, kun je nog steeds de nodige stappen 
zetten om alsnog een aanvraag te doen.

Voor informatie :
- bel gratis het infonummer 1700;
- kijk op : www.studietoelagen.be
- sociale dienst OCMW Rijkevorsel

Deze verzekering is een gratis verzekering die je als
werkende persoon voor 10 jaar kunt afsluiten wanneer
je een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen,
kopen of renoveren van een woning. De Vlaamse over-
heid betaalt de verzekeringspremie. Wanneer je tijdens
die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt
wordt, kun je een tegemoetkoming in de aflossing van
uw lening krijgen.
Voorwaarden:
Op het moment van de aanvraag van de verzekering
moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband
met:
- je beroepsactiviteit
- je lening
- je woning
- je inkomen

Op het moment van de aanvraag van de tegemoet -
koming moet je:
- aangesloten zijn bij de verzekering gewaarborgd

wonen
- onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt zijn

Procedure
Aanvraag verzekering: met een aanvraagformulier en
binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van je
lening
Aanvraag tegemoetkoming: bij de verzekeraar Ethias
Je kunt een tegemoetkoming in de aflossing van je
lening krijgen voor maximaal 3 jaar en na een wachttijd
van 3 maanden. Dit kan nadat je ononderbroken arbeids -
ongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos werd.

Bedrag
Het bedrag is afhankelijk van het werkelijk geleden 
inkomensverlies, de maandelijkse afbetaling en de duur
van de periode dat je beroep doet op de verzekering.

Meer info
- www.verzekeringgewaarborgdwonen.be
- Afdeling Financiële Instrumenten

Koning Albert II laan 19-40
1210 Brussel
02/553.85.81

De Minder Mobiele Centrale is
een vervoerdienst die mensen
met vervoermoeilijkheden en
met beperkte inkomsten helpt
om op hun plaats van bestem-
ming te geraken. Minder 

mobiele mensen zijn bejaarden, personen in een sociale
noodsituatie, personen die moeilijk gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer, …
Na oproep komen vrijwilligers-chauffeurs met hun eigen
wagen de betrokkene ophalen en vervoeren hem of haar
naar de plaats van bestemming, en dit tegen een kilo -
metervergoeding.
Belangrijk te weten is wel dat de Minder Mobiele 
Centrale niet bedoeld is als ziekenvervoer. Dat betekent
dat de gebruiker nog zelfstandig in en uit de auto moet
kunnen stappen, dat hij zelf naar het onthaal van het zie-
kenhuis kan stappen, enz. Onze chauffeurs zijn immers

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 24 MEI 2012
- 20.00 UUR

AANVRAAG SCHOOL- OF STUDIE-
TOELAGE VOOR HET LOPENDE 
SCHOOLJAAR  2011-2012 : HET KAN NOG!

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN 

VERVOERPROBLEMEN : MISSCHIEN 
KAN ONZE MINDER MOBIELE CENTRALE
JE HELPEN
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niet opgeleid tot ziekenbegeleider, het zijn chauffeurs.
Wel mag je, indien dit nodig is, een begeleider mee -
vragen die je bij deze zaken kan helpen.
De Minder Mobiele Centrale heeft vooral tot doel om
minder mobiele mensen de gelegenheid te geven een 
bezoekje bij iemand af te leggen, te gaan winkelen, naar
de kapper te gaan, een doktersvisite te doen, deel te
nemen aan een activiteit van een vereniging, enz. 
Indien nodig, zal de chauffeur ook even wachten tot je
klaar bent met je boodschap.
Om gebruik te kunnen maken van deze dienst, dien je
dus minder mobiel te zijn, en kun je moeilijk met het
openbaar vervoer op je plaats van bestemming geraken.
Belangrijk is ook dat de gebruikers van deze dienst
slechts een inkomen mogen hebben dat hooguit twee-
maal het leefloon bedraagt. Praktisch betekent dit dat de
inkomsten van een echtpaar niet hoger mogen zijn dan
€2.095 per maand, en van een alleenstaande niet hoger
dan € 1.570 per maand.
Om lid te worden dient een lidgeld van 10 euro per jaar
betaald te worden. Voor echtparen is dit 15 euro per jaar.
Daarnaast moet u aan de chauffeur een kilometer -
vergoeding betaald worden van €0,30 per kilometer. Het
aantal gereden kilometers wordt gerekend vanaf het
thuisadres van de chauffeur en terug.
Wie meer informatie wil over deze dienst, kan steeds
contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.
Je kunt je daar ook lid maken. Bij aanmelding dien je
wel een bewijsje mee te brengen van je laatste maand -
inkomen.
Sociale dienst OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijke -
vorsel, ocmw@ocmwrijkevorsel.be 03 340 39 65
Openingsuren OCMW: 
- maandag tot donderdag van 8.30 u. - 12.00 u. en van

13.00 u. tot 17.00 u. en
- vrijdag van 8.30 u. tot 13.00 u. - maandagavond 

17.30 u. - 19.30 u.
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VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 8 MEI 2012
FRUITVLAAI EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

PRAATCAFÉ DEMENTIE
14 MEI 2012

Karolien Verschueren (Tandem)
Marleen Mesure (mantelzorger)

“Altijd opnieuw afscheid nemen”

Mantelzorg weegt ook emotioneel. Je ziet langzaam-
aan je geliefde veranderen. Je moet afscheid nemen
van een echtgenoot 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 kunt omgaan, opdat je er zelf niet aan
tenondergaat.

Het praatcafé dementie vindt plaats op 14 mei 2012
in Dienstencentrum Albert Van Dyck, Albert Van
Dyckstraat nr. 10 te Turnhout. Voor meer info kun je
ter plekke terecht óf op de website : www.ocmw -
turnhout.be
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Enkele inwoners van Rijkevorsel hebben hun schouders
gezet onder deze actie.
Gerd De Gruyter werd reeds op jonge leeftijd geconfron-
teerd met “kinderreuma”. Het was in die tijd echter niet
zo voor de hand liggend dat men aan reuma dacht bij
kinderen, en zelfs de dag van vandaag is een correcte
diagnose stellen niet zo eenvoudig. In die tijd (1980-
1981) stond het onderzoek naar de juiste medicatie voor
elke soort reuma nog in de kinderschoenen . Onderzoek
bij Gerd wees al snel op de “ziekte van Bechterew”. 
Een paar jaar later werd bij haar ook nog de “ziekte van
Crohn” (= darmziekte) vastgesteld. Crohn en Bechterew
komen dan ook zeer vaak gecombineerd voor bij 
patiënten.  

Omdat reuma erfelijk is, worden sommige families
zwaarder getroffen dan anderen . Daarom  besloot Gerd
om samen met haar partner - die ook Bechterew patiënt
is – zich te gaan inzetten voor het FWRO, Fonds voor
Wetenschappelijk Reuma Onderzoek. Reuma is een nog
te  onbesproken en niet in de kijker gezette ziekte. De
slogan “SAMEN TEGEN REUMA “ hopen zij een begrip
te laten worden in België. Ze hebben deze taak op zich
genomen omdat zij persoonlijk hebben ondervonden dat
wetenschappelijk reumaonderzoek echt noodzakelijk is
en dat de wetenschap nog een zeer lange weg te gaan
heeft. Elke dag zetten mensen zich in voor het weten-
schappelijk onderzoek in de hoop iets nieuws te ontdek-
ken. 

Door het crisisgevoel komt een deel van dit onderzoek
in gevaar en dreigen sommige programma’s stil te 
vallen. En het is dankzij het wetenschappelijk onderzoek
dat men momenteel heel veel mensen  terug moed heeft
kunnen geven.  Ze starten daarom in  Rijkevorsel met
een TRY-OUT. In onze gemeente organiseren ze 
“SAMEN TEGEN REUMA” van 19 mei tot 27 mei. In die
week zullen zij een aantal dagen in Rijkevorsel centrum
staan en een paar dagen in Sint-Jozef. De bedoeling is
om de mensen de kans te geven om langs te komen bij
de infomobiel waar er inkijkmappen liggen over de 
soorten reuma en waar er vragen gesteld kunnen 
worden over de doelstellingen. De hulp van alle 
inwoners wordt gevraagd en gehoopt wordt dat Rijke-
vorsel als een waardige indicator kan gebruikt worden
voor de volgende acties in de andere gemeenten van het
land. 

De initiatiefnemers roepen al de middenstanders op om
hen te helpen door een eventuele sponsoring. Daar waar
mogelijk is zouden ze graag bij de zelfstandigen spaar-
potjes op de toonbank zetten. Deze  spaarpotjes kunnen
bij de deelnemende handelaars afgehaald worden. De 
inhoud van het spaarpotje of een gift kan  dan naar de
infomobiel gebracht worden. Vanaf € 40 zal er een 
fiscaal attest afgeleverd worden. Men hoopt langs deze
weg de mensen te sensibiliseren en te mobiliseren om
de week “SAMEN TEGEN REUMA” in schoonheid te
kunnen afsluiten. Dr. Xavier Janssens, de voorzitter van
het FWRO zal op zondag 27 mei, de laatste dag van de
try-out, naar Rijkevorsel komen en samen met de 
Burgemeester deze week afsluiten. Gehoopt wordt dat
het een succesvolle week zal worden zodat men 
navolging vindt in al de gemeenten van België. “Rijke-
vorsel  samen tegen reuma” blijft de referentiegemeente.

Stortingen zijn steeds welkom op volgend rekening-
nummer. 
- Rekeningnummer 000-0000004-04 

(met obligate vermelding: R20590 FWRO-FRSR).
IBAN: BE10000000000404 
BIC: BPOTBEB1

Adres: KBS, Koloniënstraat 56, 1000 BrusseL
fondsenwerver@fwro.be, http://www.fwro.be

SAMEN TEGEN REUMA : 
VAN 19 TOT 27 MEI

30
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Droom je ervan een eigen huis te kopen of te bouwen?
Of misschien heb je al een woning, maar is het hoog tijd
voor een grondige renovatie. Mooie plannen waar
meestal een fikse lening voor dient te worden aangegaan.
Je kan deze woonlening aangaan bij een private bank.
Maar als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je ook
een sociale lening aanvragen. De rentevoet die je hier
betaalt, ligt vaak beduidend lager. Als inwoner van 
Rijkevorsel kun je bij onderstaande instanties aan -
kloppen voor zo’n lening.

Vlaamse Woonlening
Mits je aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoet, kun
je een Vlaamse Woonlening verkrijgen voor de aankoop
van een woning die minstens 30 jaar oud is en die 
gerenoveerd moet worden. Je kunt maximaal 191.190
euro lenen en je mag niet meer dan 181.190 euro 
betalen voor de aankoop van de woning. Daarnaast 
dienen de noodzakelijk renovatiewerken minstens
10.000 euro te bedragen. Deze Vlaamse woonlening kun
je ook aanvragen als je wilt renoveren, een huis wilt
bouwen of een sociale koopwoning wilt kopen.
Meer info en exacte voorwaarden:
Regionaal kantoor VMSW, Begijnenstraat 1, Herentals
T 014 23 29 21, info@vlaamsewoonlening.be
www.vlaamsewoonlening.be,

Vlaams Woningfonds
Het Vlaams Woningfonds kent sociale leningen toe aan
(éénouder)gezinnen met minstens 1 kind ten laste en
een begrensd inkomen. Deze leningen kun je aanvragen
voor het aankopen, bouwen en renoveren van een 
woning. Ook de aankoop van een bouwgrond behoort tot
de mogelijkheden.
Ook bij deze lening dient je woning aan een aantal voor-
waarden te voldoen. Zo mag de verkoopwaarde van de
woning maximaal 191.190 euro bedragen en mag het
woonvolume bij een nieuwbouw de 590 m³ niet over-
schrijden. Dit zijn de voorwaarden voor een gezin met 1
kind ten laste. Verkoopwaarde en bouwvolume nemen
toe naargelang het aantal kinderen dat je ten laste hebt.

Meer info en exacte voorwaarden:
Ontvangdag: secretariaat Gezinsbond, Graatakker 150,
Turnhout, elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur
T 03 238 60 34, ddlant@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be

Sociale kredietmaatschappijen
Naast de Vlaamse Woonlening en het Vlaams Woning-
fonds zijn er binnen de provincie Antwerpen ook een
aantal niet-gesubsidieerde sociale kredietmaatschap-
pijen actief. Hier kun je een lening bekomen voor het
bouwen, kopen en/of verbouwen van je enige eigen 
woning. De basisgrenswaarde van je woning mag maxi-
maal 218.000 euro bedragen (barema 2012 – jaarlijks
geïndexeerd). Dit bedrag is te verhogen met 5 % per 
persoon ten laste. Bij deze maatschappijen is er geen 
bovengrens op het inkomen. Je kunt vaak tot 100 % van
de geschatte verkoopprijs of aankoopprijs lenen en dit
zonder verhoging van de rentevoet.

Meer info en exacte voorwaarden:
Kempens Woonkrediet, Parklaan 113, Turnhout
T 014 42 09 49, info@kempenswoonkrediet.be
www.kempenswoonkrediet.be

energieK vierde in april zijn eerste verjaardag. 
De voorbije maanden werden 160 leningen afgesloten
voor energiebesparende maatregelen. Deze 160 leningen
vertegen woordigen een bedrag van 1.147.000 euro, 
gemiddeld komt dit neer op zo’n 7.000 euro per lening. 
Een energieK-lening is een lening aan 2 % rente, met
een maximumbedrag van 10.000 euro en een terug -
betalingstermijn van max. 5 jaar. 

Nieuw: renteloze lening
Vanaf 1 april zal energieK voor financieel zwakkeren een
renteloze lening toekennen. Het is dan ook voor deze
mensen dat de lening cruciaal is. Het is voor hen vaak
de enige manier om energiebesparende maatregelen te
kunnen uitvoeren. Het gaat om mensen met een 
verhoogde tegemoetkoming uit de ziekteverzekering,
met een laag inkomen of mensen die in schuld -
bemiddeling of budgetbeheer zijn bij het OCMW.

Investeringen in energiebesparende maatregelen blijven
ook in 2012 rendabel
Sinds 1 januari is de fiscale aftrek voor energie -
besparende maatregelen, behalve voor dakisolatie, af -

ENERGIEK GEEFT EEN RENTELOZE
LENING AAN FINANCIEEL ZWAKKEREN

AL EENS GEDACHT 
AAN EEN SOCIALE WOONLENING ?
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geschaft. Dit heeft er toe geleid dat heel wat mensen den-
ken dat investeren in energiebesparing niet meer loont.
Dit klopt niet. Op basis van de afgesloten leningen heeft
energieK zicht op het gemiddelde investeringsbedrag
per energie besparende maatregel. Per maatregel gingen
we na op hoeveel jaar de investering in 2012 zal zijn
terug verdiend.

Dakisolatie
De maatregel met de kortste terugverdientijd is dak -
isolatie. Een investering in dakisolatie is in minder dan
1 jaar terugverdiend. Zeker voor iemand die instapt in
de samenaankoop dakisolatie die IOK momenteel in 25
Kempense gemeenten organiseert. Die samenaankoop
levert een korting op van 30 %.

Condensatieketel
Voor het plaatsen van een zuinige condensatieketel is
(behalve voor de beschermde afnemers) in 2012 alle on-
dersteuning weggevallen. Door de hoge energieprijzen
en de massale introductie van die ketels, blijkt de terug-
verdientijd gunstig. Na 6 à 8 jaar heb je evenveel op je
energiefactuur bespaart als de kostprijs van zo’n zuinige
ketel.
Spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie is, mede door de nieuwe Vlaamse
premie, snel terugverdiend. Na minder dan 5 jaar maak
je winst met deze investering.

Zonneboiler
Voor de zonneboiler werd recent door Vlaanderen beslist
om een verhoogde premie te voorzien. Dit was ook nodig
omdat zonder de verhoogde premie de terugverdientijd
op 15 jaar lag. Met de nieuwe premie daalt de terug -
verdientijd tot 8 jaar en blijft het aantrekkelijk om te 
investeren in een zonneboiler.

Zonnepanelen
Het wegvallen van de fiscale aftrek wordt in Vlaanderen
voor zonnepanelen niet gecompenseerd. Dat is ook niet
nodig. Door de schaalvergroting zakken de prijzen voor
zonnepanelen zienderogen. Zonnepanelen zijn momen-
teel op 5 à 6 jaar terugverdiend. Let wel: voor zonne -
panelen kun je geen energieK-lening bekomen.

Meer info over energieK 
Ellen Vanhoudt, T 014 57 42 79 (enkel voormiddag 9u -
12u), ellen.vanhoudt@iok.be, www.iok.be 

Nieuws van 

Woensdag 6 juni 2012 presenteert 
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel,

in samenwerking met de cultuurdienst, de Bib 
en Open doek, de film Turquaze

Balci vertelt het verhaal van drie broers: Timur (Burak
Balci, broer van de regisseur) is een museumsuppoost
die in een fanfare speelt en al een jaar lang een relatie
heeft met de Vlaamse Sarah (Charlotte Vandermeersch).
Niet dat één van hun beide families daarvan op de hoogte
is. Oudste broer Ediz (Nihat Altinkaya) houdt vast aan
zijn Turkse identiteit: hij verbiedt Timur om Nederlands
te spreken in huis, verwijst naar Vlamingen als 
"heidenen" en ziet niet in waarom zijn vrouw de taal zou
moeten leren. Maar ondertussen gaat hij wel vreemd
met Lieve (Maaike Cafmeyer). Jongste broer Bora (Sinan
Vanden Eynde) laat zich dan weer verleiden tot het soort
kruimeldiefstal waarmee Turkse tieners wel eens de 
clichés over zichzelf durven bevestigen. Op een bepaald
moment vinden Timur en Sarah dat de tijd rijp is om
hun relatie bekend te maken aan hun families, maar dat
valt nog dik tegen.

Ik voel me geen migrant
maar ben evenmin een 
rasechte Gentenaar, on-
danks het feit dat ik hier
geboren ben. 
Die onduidelijkheid wilde
ik in ‘Turquaze’ vast leggen.
De film is geen politiek
statement maar een portret
over gewone mensen, 
mensen die op zoek zijn
naar een thuis.

Kadir Balci

Woensdag 6 juni 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.

Zaterdag 12 mei is het Internationale dag van de Fair-
trade. Kom in de winkel eens de verrassende collectie
bekijken, cadeautjes en wijnen voor communie, lente-
feest, bbq, etc.

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE
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De parochies St.-Jozef en St.-Willibrordus nodigen u
hartelijk uit voor de weekvieringen die tijdens de mei-
maand speciaal plaatsvinden aan de kapelletjes in onze
parochies.
Tijdens het eerste weekend van mei is er op zondag 6
mei om 11.00 uur een viering in de St.-Willibrorduskerk
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. Deze viering wordt op -
geluisterd door het St.-Willibrorduskoor.
Waar en wanneer er vieringen aan de kapelletjes zijn,
vind je in onderstaande lijst.

Hopelijk tot dan.

- Dinsdag 1 mei : 19.00 u. viering aan kapel
Vlimmerse baan

- Donderdag 3 mei : 19.00 u. viering aan Grot in de
Eekhofstraat; bij regen in kerk St.-Willibrordus
weekkapel

- Dinsdag 8 mei : 19.00 u. viering aan kapel in De Parre
- Donderdag 10 mei : 19.00 u. viering aan Studenten-

kapelletje Bolk 
- Maandag 14 mei : Kruisdagen – Landelijke Gilde

19.30 u. start van de tocht bij Jan Verheyen, Bergsken
32 en om 20.15 u. eucharistieviering

- Dinsdag 15 mei : 19.00 u. viering aan kapel in Del-
lenweg

- Donderdag 17 mei : Ons Heer Hemelvaart: geen
viering aan één van onze kapelletjes

- Dinsdag 22 mei : 19.00 u. viering aan kapel
Vrouwkes blok

- Donderdag 24 mei : 19.00 u. viering in kapel van 
Achtel

- Dinsdag 29 mei : 19.00 u. viering aan kapel in Ban-
molenweg

- Donderdag 31 mei : 19.00 u. viering aan kapel Bolk

VIERINGEN IN DE MEIMAAND
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FOTOVRIENDEN RIJKEVORSEL vzw

CANDID-, STRAAT- &
PODIUMFOTOGRAFIE

GASTSPREKER BRIAT ROLAND

Donderdag 10 mei

van 20.00 uur tot 22.00 uur

Oude pastorij, eerste verdiep

Dorp 47, Rijkevorsel

Welkom, vrije toegang

Met de steun van 

ZATERDAG 12 MEI - VAN 10u TOT 16u

GEHOORZAAMHEIDSWEDSTRIJD
PR. 1 & 2 (gevorderde en hoogste reeks)

ZONDAG 13 MEI - VAN 10u TOT 16u 

SOC. TEST, BREVET 
& DEBUTANTEN (beginnelingen)

Alle soorten rassen zie je aan het werk. Inkom gratis.
Hondenschool Kemphosch, Poelberg 5

APPELVERKOOP
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel verkoopt overheerlijke

APPELS in de voormiddag van zaterdag 5 mei. 
We komen hiermee deur aan deur,

je mag ons dus verwachten! 
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TEN VOORDELE VAN HET VOLGENDE BUITENLANDS KAMP

FC De Kliefhamers organiseren

11de Recreatieve Duatlon
én

7de Recreatieve KINDERduatlon
te Rijkevorsel

ZATERDAG 2 JUNI 2012

Start en aankomst aan het Voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw 
(Kruispad-Helhoekweg). Meer info : www.duatlon.be 

11de RECREATIEVE DUATLON
Enkel / Duo

ca. 4 km lopen - ca 20 km fietsen - ca 2 km lopen
Aanvang wedstrijd : 18.30 uur

VERBETERD LOOPPARCOURS !

Opmerking : minimumleeftijd bedraagt 16 jaar, 
jongere deel nemers betreden de wedstrijd op eigen risico én
met schriftelijke goedkeuring van de ouders.

7de RECREATIEVE 
KINDERDUATLON

deelname aan kinderduatlon is GRATIS
Aanvang wedstrijd : 14.00 uur - Per leeftijdscategorie 

HELM VERPLICHT !!

Voor kinderen geboren in 2005 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2004 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2003 : 
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2002 :
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2001-2000 : 
600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 1999-1998-1997 :
900 meter lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.
Vanaf de leeftijd van 16 kan er aan de hoofdwedstrijd voor 
volwassenen deelgenomen worden.

Verdere info te bekomen bij:
Tinneke Verboven 03/314.14.78 – na kantooruren
Dirk Schelles 0479/23.21.73 – na kantooruren
Peter De Beck 03/314.90.97 – na kantooruren
of via info@duatlon.be

15 juni 2012

vermelding van de ploegnaam of
via e-mail : kwis.mm51@gmail.com



35

W A A R  &  W A N N E E R

M E I  

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

5 mei • Startactiviteit ’Met belgerinkel naar de winkel’. Meer info : zie rubriek Milieu/Duurzaamheid.

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

• De Wegwijzer : Schoolfeest, 14.00 uur.

10 mei • Fotovrienden Rijkevorsel vzw : Candid-, straat- en podiumfotografie, 20.00 uur, iedereen welkom.
Meer info : rubriek Diversen.

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

• De Brug : Brugquiz 2012, Feestzaal Den Bakker, 20.00 uur, inschrijven en info op het 
brugsecretariaat 03/314.33.10, debrug.rijkevorsel@telenet.be.

12 mei • Hondenschool Kemphosch : Gehoorzaamheidswedstrijd, Poelberg 5, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

13 mei • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Looiweg, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Hondenschool Kemphosch : Soc. test, Poelberg 5, van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

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

20 mei • KWB Sint-Jozef Rijkevorsel : Cementzakkenwandelingen, vertrek tussen 8.00 uur en 15.00 uur
aan Gemeenschapscentrum. Afstanden 4 km, 7 km, 14 km. Deelnameprijs 1 euro.
Inlichtingen : 0472/02.13.12.

22 mei • Dansavond in de Bib. Meer info : rubriek Bibliotheek.

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

27 mei • 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.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Looiweg, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in juni 2012 moet u uiterlijk op 4 MEI 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


