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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
                                       vrijdag                           9.30 - 11.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Van den Eijnden Bob    1ste schepen                              CD&V
gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : ruimtelijke ordening, openbare werken, 
Europese aangelegenheden en landbouw

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : financiën, begroting, informatica, 
ontwikkelingssamenwerking, kinderopvang en kind & gezin

Geens Karl                     3de schepen        N-VA
gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : laatste donderdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, mo-
biliteit, communicatie en erediensten

Keysers Lizette              4de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stef                      5de schepen                                N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand  13.30 - 14.30 u

Werkgebied : sport, personeel, onderwijs, middenstand en
lokale economie

De Visscher Wim           6de schepen - OCMW Voorz.     CD&V

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid, derde
leeftijd en huisvesting

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 neemt kennis van het verslag van het lokaal 
onderhandelingscomité niveau scholengemeenschap
(OCSG) d.d. 20 maart 2013 en waarbij goedkeuring
wordt gegeven aan volgende protocols : 
- de aanwending van de stimulipunten voor de aan -

stelling van een halftijds coördinerend directeur
scholengemeenschap (DIRCO) voor het schooljaar
2013-2014.

- de algemene afspraken rond functiebeschrijvingen,
functioneringsgesprekken en evaluatie op niveau van
de scholengemeenschap.

Aan het ACV Rijkevorsel wordt een subsidie verleend van
125 euro als financiële tussenkomst in de onkosten van
een fietshappening op 22 maart 2013.

De gemeenteraad gaat akkoord met de straatnaamgeving
“Vroente” voor de zijstraat Looi. Een openbaar onder-
zoek wordt ingesteld waarna de gekozen straatnaam 
definitief van toepassing wordt op deze nieuwe weg.
      
Het gemeentebestuur gaat akkoord met de toepassing
van het derde betalersysteem voor de aanleg van 
riolering in de Molenstraat nr. 35 t.e.m. nr. 63.
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkings-
overeenkomst ‘K-12-036: Wegen- en rioleringswerken
in de Molenstraat en St. Luciestraat te Rijkevorsel’
tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel. 

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 29 APRIL 2013
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Beste inwoners,

De lente liet lang op zich wachten maar we kunnen nu uitkijken naar hopelijk vele deugddoende warme dagen. Het is aardig
om te zien : het ontluikende nieuwe leven in de natuur, de spelende kinderen, de mensen aan het werk in en om het huis,
mensen die erop uit trekken te voet of met de fiets.

Ondertussen wordt er naarstig gewerkt. Ook op politiek vlak. Hedentendage gaat er veel aandacht uit naar de manier waarop
we omgaan met ons leefmilieu. Tal van projecten en initiatieven moeten ertoe bijdragen dat ons milieu schoner wordt. 
Denken we maar even aan de energiebesparende maatregelen om gebouwen en woningen goed te isoleren. Onlangs nog
schreven vele inwoners in voor de samenaankoop van muurisolatie en steeds meer mensen kiezen vandaag bewust voor een
duurzame energiezuinige woning. Tal van andere initiatieven moeten leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot. 
Andere maatregelen moeten dan weer leiden tot het verminderen van de afvalberg, een betere kwaliteit van het oppervlakte -
water en het in stand houden van planten en dieren. Ieder van ons kan zijn steentje bijdragen om te komen tot een gezondere
leefomgeving. Denken we maar even aan de actie “Stop voor je vertrekt“ waarbij we aangespoord worden om ons op een
meer verantwoorde manier te verplaatsen. We sparen daardoor het milieu en het is goed voor onze gezondheid. We zijn
reeds op de goede weg en doen zo verder.

Momenteel kampt Europa met een financiële en economische crisis en dat heeft een negatieve weerslag op de tewerkstelling.
Niettegenstaande dit gegeven heeft onze gemeente een relatief lage werkloosheidsgraad. Met een werkloosheidscijfer van
5,23 % zitten we onder her arrondissementeel gemiddelde van 6,40 % en onder het Vlaams gemiddelde van 6,55%. (cijfers
eind 2011). Onze aandacht moet ondermeer uitgaan naar mensen die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt en daarmee
bedoel ik de kansengroepen. Lokale Diensteneconomie kan een oplossing bieden. Lokale Diensteneconomie beoogt immers
een koppeling van de invulling van lokale noden aan lokale werkgelegenheid. Wij doen ons best.

Op zondag 28 april is het toeristisch seizoen van start gegaan in onze gemeente. De VVV-leden hebben voor het nieuwe
seizoen weer tal van interssante activiteiten gepland waaraan iedereen, jong en oud, kan deelnemen. Recentelijk zijn er langs
het stroomgebied van de Mark poosplaatsen ingericht waar de passant kan stilstaan bij het landschap en zijn historie. Op
elke poosplaats werd er door kunstenares Pien Storm van Leeuwen in steen gebeitelde dichtregels te velde gelegd. In onze
gemeente zijn er twee poosplaatsen : in de Eekhofstraat en in de Nering. Ze zijn een bezoekje zeker waard. 

Ik wil eenieder, met de zomer die er nu spoedig aankomt, vele zonnige dagen toewensen !

Lizette Keysers.
Schepen van leefmilieu, toerisme, energie en tewerkstelling.



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

De stroken grond gelegen te Rijkevorsel, Vonderstraat
/Molenstraat, eigendom van de familie Van Den 
Kinschot, met een oppervlakte van 258m² en 620 m²
worden kosteloos aanvaard door de gemeente voor open-
baar nut om opgenomen te worden in het openbaar
domein van de gemeente.

Goedkeuring wordt gehecht aan de plannen van de
opdracht met als voorwerp “Bouwen van jeugdlokalen”,
opgesteld door architect Wim Peeters. De kostenraming
bedraagt € 246.031,25 excl. btw of € 297.697,81 incl.
btw.

Voor de opmaak van de beleidsdocumenten moet een
visie worden vastgelegd door de raad. Deze vormt de
basis voor het opstellen van het meerjarenplan 2014-
2019 en de budgetten. De visie wordt vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
wordt in hernieuwde versie vastgesteld.

Volgende gemeentelijke vertegenwoordigers worden
aangeduid : 
- IOK Algemene Vergadering: Jelle De Backer en

plaatsvervanger Stefan Maes
- IOK Afvalbeheer Algemene Vergadering: Stefan Maes

en plaatsvervanger Jelle De Backer

Het gemeentelijk reglement inzake het toekennen van
eretitels wordt goedgekeurd 

De Gemeenteraadsleden nemen kennis en akte van het
tijdelijk aanvullend politiereglement d.d. 8 april 2013,
door de Burgemeester uitgevaardigd, en bekrachtigen
dit.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 17 juni 2013 vanaf 20.00 uur in de raad zaal
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elek tronisch 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.

Vanaf 1 januari 2013 ben je 
verplicht om een rookmelder te
installeren in je woning. Per
bouwlaag moet je minstens 1
rookmelder plaatsen. 

Die verplichting geldt voor :
- Huurwoningen
- Nieuwbouwwoningen en woningen waaraan 

reno vatiewerken worden uitgevoerd
- Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een 

bij zondere sociale lening wordt toegekend.

Alle informatie over de Vlaamse rookmelders -
verplichtingen is terug te vinden op de website van
Wonen-Vlaanderen : www.wonenvlaanderen.be (boven-
aan “woningkwaliteit” aanklikken en achtereenvolgens 
kiezen voor de rubriek “woningkwaliteit voor (ver) 
huurders” en “Vlaamse verplichtingen over rook -
melders”.

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

VANAF 2013 VERPLICHT IN JE WONING :
DE ROOKMELDER !
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B U R G E R Z A K E N

Vakantieplannen tijdens de zomer? Dan doe je er goed
aan om nu al de nodige Kids-ID’s aan te vragen. Dit kan
bij de dienst burgerzaken. Een standaardprocedure
duurt 3 tot 4 weken en kost 6 euro per ID. Wie een
spoedprocedure inroept, betaalt al vlug 114 euro per
pasje. Wees er dus tijdig bij ! Opgelet, kinderen moeten
bij de aanvraag aanwezig zijn.

Meer info burgerzaken@rijkevorsel.be of 03/340 00 30.

Een motor in alle veiligheid 
besturen, vergt bijzondere 
vaardigheden. Een nieuwe
Europese richtlijn wil de motor-
rijders het vertrouwen en de 
ervaring geven die ze nodig 

hebben om zo weining mogelijk risico’s te lopen. Vanaf
1 mei 2013 zal de voorbereiding op het brom- en motor-
fietsrijbewijs wijzigen, lees: beter afgestemd zijn op de
leeftijd van de kandidaat en de diverse motorcategorieën.
De titularis van een rijbewijs AM (scooter 50cc of A
(motor) zal op die manier beter opgeleid worden en zijn
voertuig veiliger gebruiken.

Het klassieke traject om het rijbewijs A (motor) te 
be halen is het volgende : een theoretisch examen 
gevolgd door een praktijkopleiding van minstens 9 uur
waarna men de praktische test op privéterrein kan 
afleggen om een voorlopig rijbewijs te krijgen (dat 1 jaar
geldig is). Met 3 bijkomende lesuren kan je het examen
op de openbare weg afleggen meteen na het examen op
het privéterrein.

Onderstaande tabel vat de info samen

Rijbewijs AM
Maximum vermogen max. 50 cc en 4 kW 

en 45 km/h
Minimum leeftijd 16 jaar
Minimum aantal lesuren 4 uur waarvan tenminste 

2 uur op de openbare weg 
gereden wordt

 Rijbewijs A1
Maximum vermogen Max. 125 cc en 11 kW 

en 0.1 kW per kg
Minimumleeftijd 18 jaar
Minimum aantal lesuren 9 uur om te mogen 

deelnemen aan het 
praktisch examen 
op privaatterrein om het 
voorlopig rijbewijs te halen
(1 jaar geldig).
Als je 3 uur extra rijlessen 
neemt, kan je meteen na het
examen op privaatterrein 
ook het examen op de 
openbare weg afleggen

Rijbewijs A2
Maximum vermogen Max. 35 kW en 

0.2 kW per kg
Minimum leeftijd 20 jaar
Minimum aantal lesuren 9 uur (4 uur als je rijbewijs

A1 minstens 2 jaar hebt) om
te mogen deelnemen aan 
het praktisch examen op 
privaatterrein om het
voorlopig rijbewijs te halen
(1 jaar geldig). Als je 3 uur 
extra rijlessen neemt, kan je
meteen na het examen op 
privaatterrein ook het 
examen op de openbare weg
afleggen

Rijbewijs A
Maximum vermogen onbeperkt vermogen

vanaf 35 kW
Minimumleeftijd 24 jaar (22 jaar als je je 

rijbewijs A2 hebt 
gedurende 2 jaar)

Minimum aantal lesuren 9 uur (4 uur als je het
rijbewijs A2 al minstens 
2 jaar hebt) om te mogen 
deelnemen aan het 
praktisch examen op 
privaatterrein om het 
voorlopig rijbewijs te halen
(1 jaar geldig). Als je 3 uur 
extra rijlessen neemt, kan je
meteen na het examen op 
privaatterrein ook het 
examen op openbare weg 
afleggen

RIJBEWIJS, VRIJHEIDSBEWIJS ?

BINNENKORT OP VAKANTIE ?
HEB JE AL EEN KIDS-ID ?
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B U R G E R Z A K E N - M I L I E U

 

Op 4 en 11 juni 2013 zal de gemeente opnieuw een
inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de
inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid 
geboden om op deze dagen, tegen vergoeding, land-
bouwfolie aan te leveren op het containerpark onder de
volgende voorwaarden:
- de folies worden afzonderlijk aangeboden in 2 

ondersoorten: 
- op dinsdag 4 juni : kuilfolie en zakgoed (dikke folie)
- op dinsdag 11 juni : wikkelfolie (stretchfolie) 

- de folie wordt op het containerpark aangeleverd
(enkel op deze data) tijdens de openingsuren 
Let op! Het containerpark is enkel toegankelijk via
een toegangskaart. Er dient rekening gehouden met
volgende beperkingen wat betreft de aanlevering:
maximum lengte van de voertuigen die aanleveren is
9,5 meter, d.i. een voertuig inclusief aanhangwagen.
Buiten dit formaat kan er niet gewogen worden en
bijgevolg wordt de toegang tot het containerpark
ontzegd.

- volgende materialen zijn niet toegelaten : netten, 
zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouw -
folie en geperforeerde folie, nopjesfolie, koorden en
touwen, oogstresten, zand

- de folies dienen bezemschoon te zijn
- de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa

50 kg, maar minder mag ook)
- de folie mag niet eindeloos lang zijn.

Kostprijs:
Volgende tarieven zijn van toepassing:
- Kuilfolie en zakgoed (dikke folie): 20 euro/ton
- Wikkelfolie (stretchfolie): 40 euro/ton
De folie wordt gewogen via de weegbruggen en de
kostprijs wordt onmiddellijk betaald met de oplaadbare 
toegangskaart.

Kuilfolie en zakgoed 
= landbouwfolie dikker dan 0,10 mm :
- kuilfolie
- kunstmestzakken
- veevoederzakken
- kalvermelkzakken
Wikkelfolie :
- landbouwfolie dunner dan 20 micron
- wikkel- of stretchfolie van gras- of hooibalen.
Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken
moet men vooraf inschrijven. 
Dit kan via de milieudienst, tel. 03/340.00.23, 
fax. 03/340.00.70, e-mail: nancy.gabriels@rijkevorsel.be.
Inschrijven ten laatste op 31 mei 2013

Een gezonde geest in een gezond lichaam en gezonde
lokale handel in een gezonde gemeente. Dat is het 
objectief van Met Belgerinkel naar de Winkel 2013.
Naar de winkel fietsen bezorgt niet alleen fietsers extra 
zuurstof, maar ook de hele buurt. 

Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond
Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar onze gemeente
graag aan meewerkt. Iedereen wordt aangemoedigd om
met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. En dat
heeft zo zijn voordelen. Het is gezond, de files 
verminderen, de parkeerproblemen verdwijnen en het
verhoogt de omzet van onze buurtwinkels.

Neem deel aan de tombola en win een fiets !
Tot 8 juni 2013 kan je nog met je spaarkaarten terecht
bij de deelnemende handelaars. Op die manier neem je
deel aan de gemeentelijke tombola van de campagne en
maak je kans op de stijlvolle Belgerinkel-fiets van
Achielle. Deze fiets zal dit jaar geassembleerd worden
door fietshandelaar ‘Bart Lauryssen’. Daarnaast kan u
ook nog VVV-bonnen winnen. De winnaars worden 
persoonlijk op de hoogte gebracht.

Alle deelnemende handelaars kan je herkennen aan de
poster voor het raam, de spaardoos aan de kassa en via
de website www.belgerinkel.be.
Voor meer informatie en het laatste nieuws over de 
campagne kan je surfen naar dezelfde website en kan je
ook terecht bij de milieudienst.

INZAMELING LANDBOUWFOLIE SLOT BELGERINKEL
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

In 2013 organiseert de
gemeente Rijkevorsel
in samen werking 
met IOK een prijs-
bevraging voor de 
bestrijding van eiken-
processierupsen op
privé domein.

De eikenprocessievlinder is een mooie, onschuldige,
zwarte nachtvlinder van enkele centimeter groot. Helaas
zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten 
irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en
schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.
Je treft de rupsen meestal aan in inlandse eiken. Als er
rupsen of een nest in jouw tuin aanwezig zijn, raden wij
aan om alleen over te gaan tot bestrijding als de hinder
door de rupsen echt te groot is. 
Zo niet, probeer dan gewoon de boom te mijden, 
eventueel door een aan duiding te voorzien dat er in de
boom eiken processierupsen zitten.

Voor het bestrijden van processierupsen op privédomein
is de eigenaar of gebruiker zelf verantwoordelijk. Voor
je een bestrijding laat uitvoeren: controleer eerst of de
rupsen in je tuin echt wel eikenprocessierupsen zijn. 
Je kan hiervoor de informatieve website van de provincie
Antwerpen raadplegen : http://www.provant.be/leef -
omgeving/natuur_en_landschap/eikenprocessierupsen/.

Om je te helpen bij de uitvoering van een bestrijding
wordt deze prijsbevraging georganiseerd.

Wat zijn de voordelen voor jou als burger om gebruik
te maken van deze prijsbevraging?
De bestrijding gebeurt door een aannemer op een 
professionele manier. Je hoeft je dus zelf geen zorgen te
maken over de manier hoe je dit best aanpakt.
Je moet niet zelf op zoek gaan naar een aannemer. 
Bovendien zal de kostprijs lager liggen door deze 
grootschalige prijsbevraging. De aannemer met de beste 
offerte kan immers rekenen op de meeste opdrachten en
vervolgens die opdrachten bundelen om zo de prijs te
drukken (minder transportkosten).

We kiezen voor een milieuverantwoord beheer van de
rupsen
Geen maatregelen nemen is het meest milieu -
verantwoordelijke beheer. Helaas blijkt het vaak toch
nodig om over te gaan tot bestrijding. Als je in je tuin
last hebt van eikenprocessierupsen of hun schadelijke
nesten, dan kan je overwegen de rupsen en nesten te
laten verwijderen door een curatieve bestrijding. 
Deze bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al
naar gelang de techniek van de aannemer worden 
verbrand en / of opgezogen of manueel worden
weggehaald.

Namen en prijzen van ingeschreven firma’s
De namen en prijzen van firma’s, die een offerte hebben
ingediend binnen deze prijsbevraging worden bekend
gemaakt via www.iok.be/processierupsen. Ook bij de 
milieudienst kan je deze gegevens opvragen.  

Geïnteresseerde inwoners voor de curatieve behandeling
van rupsen op hun eigendom nemen rechtstreeks
contact op met de aannemer uit het aanbod. Ook de 
facturatie gebeurt daarna rechtstreeks door de aannemer
aan de klant, zonder tussenkomst van het gemeente -
bestuur of IOK. Voor meer info kan je terecht bij IOK 
(T 014-56 42 69).

Regelmatig komen er klachten
inzake overlast van kauwen die
zich nestelen in de bomen
rondom de dorpskern. Ze 
veroorzaken lawaaihinder en
vervuilen zowel openbare als 
private eigendommen.

De kauw is echter een beschermde diersoort. Er kan
enkel worden overgegaan tot doding of vangst wanneer
er belangrijke schade is aan professioneel geteelde
wassen.

De gemeente heeft dan ook niet de intentie om de 
kauwen te doden maar, om tegemoet te komen aan de
aanhoudende klachten, wordt een poging ondernomen
om de kauwen te verjagen. Er werd een jager aangesteld
die op regelmatige tijdstippen de kauwen zal verjagen
door het afvuren van losse flodders en dit na valavond.
Wij hopen met deze actie de problemen die de kauwen
veroorzaken te kunnen inperken.

WAT DOE JE MET 
EIKENPROCESSIERUPSEN IN JE TUIN ?

OVERLAST KAUWEN
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

30 % van alle mensen krijgt ooit te maken met kanker
Eén vierde daarvan wordt behandeld met een genees-
middel op basis van taxus. Dus 7,5 % van de bevolking
krijgt ook een behandeling met taxus.
In het snoeisel van de taxushaag zit een stof die verwerkt
wordt in geneesmiddelen tegen kanker : baccatine. Voor
1 kilo baccatine heb je maar liefst 12 ton taxussnoeisel
nodig. Laat ons samen de strijd aanbinden tegen kanker
en deze hoop bijeensnoeien.
Breng tussen 15 juni en 31 augustus je taxussnoeisel
gratis naar het containerpark.

Hoe snoeien?
Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden :

ZUIVER
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement.
Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op
te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te
leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of
ander groen, is waardeloos.

DROOG
Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei je taxushaag
dus alleen bij droog weer.

JONG
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de
Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het
is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen 
afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.

VERS
Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden,
anders wordt het waardeloos. Breng je taxussnoeisel dus
binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg er voor
dat het snoeisel niet verhit.

Nota
De parkwachter controleert de zuiverheid en versheid
van het materiaal. Indien het materiaal niet geschikt is,
wordt dit aanvaard als tuinafval (tegen betaling).

Het spreekt voor zich dat verenigingen die materiaal van
de gemeente gebruiken, hier op een correcte manier
mee moeten omgaan. Het is niet meer dan logisch dat
het materieel terug ingeleverd dient te worden in de
staat waarin het ontleend werd. 
Alles moet terug proper worden gemaakt, of het nu
tafels, stoelen, podium elementen of tenten zijn.
Ook dient het materieel correct terug gestapeld te 
worden op de bijhorende karren. Zo vermindert de kans
op beschadigingen aanzienlijk. Bovendien wordt er
meermaals vastgesteld dt er op het materiaal zaken 
worden gekleefd, waarbij de kleefband dan achterblijft. 
Eveneens werd al meerdere malen opgemerkt dat er op
de tafels papieren werden vastgeniet. Het hoeft geen 
betoog dat dit ontoelaatbaar is.
Bij de tenten is een handleiding gevoegd. Deze dient
strikt gevolgd te worden, zowel bij het opstellen als bij
het afbreken.
Bij beschadigingen zal de betrokken vereniging 
uiteraard aansprakelijk gesteld worden en de schade 
dienen te vergoeden.

De gemeente zal overgaan tot het zaaien van 
groen bemesters in de Emiel Van Roeystraat, het 
Prinsenpad en op een aantal andere locaties. 
Groenbemesters zorgen ervoor dat de grond, door 
toevoeging van organisch materiaal, zuiver wordt 
gehouden. Als groenbemesters kunnen bijvoorbeeld
lupine, phacelia, klaver, wikke en nog veel andere
soorten worden aangewend. 
De structuur en de vruchtbaarheid van de grond worden
zo op een natuurlijke manier verbeterd.

In het najaar zullen op deze plaatsen dan nieuwe 
blijvende aanplantingen komen.

BRENG TUSSEN 15 JUNI EN 31 AUGUSTUS
JE TAXUSSNOEISEL GRATIS NAAR HET
CONTAINERPARK EN VERGROOT DE HOOP!

CORRECT GEBRUIK 
VAN UITGELEEND MATERIAAL

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

Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, zal in 
Rijkevorsel een ondergrondse kabelverbinding 
aan leggen, die voorziet in de aansluiting van
her nieuwbare energiebronnen in de regio Rijkevorsel -
Hoogstraten. Deze kabelverbinding is een eerste stap in
de verhoging van de onthaalcapaciteit.
Het traject zal gaan (komende van Brecht) vanaf de 
Korenblokweg, een deel van Kleine Gammel naar de
Karreweg, Lacijns en Merret, dan naar de Torendries,
het Kruispad en een deel van de Oostmalsesteenweg en
zo naar de Langstraat.
Er zal in het kader van deze werken ook, onder andere
in samenspraak met Hidrorio, bekeken worden in welke
mate deze kunnen gecombineerd worden met 
riolerings- en wegeniswerken.
Het project zit momenteel nog in de ontwerpfase, zodat
een planning nog niet kan worden meegedeeld. Zodra
we hier meer informatie over kunnen verstrekken, 
zullen we niet nalaten dit te doen.

Wanneer u melding wilt maken van een loslopende
hond, is het de standaardprocedure dat u de politie 
hiervan verwittigt. 
De hond zal vervolgens naar het magazijn in de 
Vijvers weg gebracht worden, waar hij een aantal dagen
in bewaring zal worden gehouden. Indien de hond
tijdens deze periode  niet werd afgehaald, wordt hij naar
een asiel overgebracht. U kan, als u uw hond kwijt bent,
best contact opnemen met de lokale politie. 
Het magazijn kan u bereiken op het nummer 
03 340 00 80, dit enkel op dinsdag en donderdag.

Iedereen heeft wel eens een vraag over wonen: Krijg ik
nog subsidies voor het plaatsen van dakisolatie? Kan ik
mij inschrijven voor een sociale woning? Waar vind ik
meer informatie over hoe ik mijn woning kan aanpassen?,
... 

Maar waar kan je terecht met al die vragen?
Vanaf nu kan u terecht bij de dienst bouwen en wonen in
het gemeente huis waar de medewerkers je trachten te
helpen met al uw vragen rond wonen. Indien nodig 
verwijzen ze je verder naar de betreffende medewerker
van de gemeente of het OCMW of naar de juiste instantie.

Wonen is een ruim begrip en omvat dus ook veel 
onderwerpen. Daarom volgt een kort overzicht van
thema’s waarvoor je terecht kunt bij de gemeente:
- Premies en tegemoetkomingen: nagaan voor welke

premies je in aanmerking komt als je werken aan je
woning wil uitvoeren, ondersteuning bij het invullen
van de nodige formulieren;

- Informatie over sociale huur- of koopwoningen; 
- Duurzaam wonen: informatie over groepsaankopen,

energiebesparende maatregelen…;
- Zorgwonen, woningaanpassingen en meegroeiwonen:

informatie met betrekking tot deze thema’s en 
assistentie bij het aanvragen van de bijhorende 
premies;

- Bouwen, (ver)kopen en (ver)huren van een woning:
info omtrent vergunningen, EPC-attesten, registratie
huurcontracten …;

- Kwaliteitsbewaking: vragen over bouwmisdrijven,
leegstaande woningen, woningkwaliteitsonderzoeken,
…

Bij het OCMW kan je terecht voor alle hulp- en 
zorg vragen in verband met wonen (bv. huisvesting voor 
ouderen, thuiszorgdiensten, energiearmoede …). 
Voor juridisch advies kan je naar het wekelijks spreekuur
van de jurist komen. De jurist helpt onder meer bij het
schrijven van brieven of het opstellen van contracten 
(bv. huurcontract laten nakijken, wat doen als je huurder
de huishuur niet betaalt …).

AANLEG HOOGSPANNINGSLEIDING

LOSLOPENDE HONDEN

KOM MET JE VRAGEN ROND WONEN
NAAR DE GEMEENTE
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R U I M T . O R D E N I N G

Als de medewerkers van de gemeente of het OCMW je niet
kunnen verder helpen, helpen ze jou zeker in je zoektocht
naar de juiste persoon of dienst. Wil je een discreet 
gesprek over één van deze thema’s? Geen probleem, je
kunt je vraag steeds in een afzonderlijke ruimte
bespreken.

Meer info
Je kan met je woonvragen aankloppen bij de gemeente of
het OCMW tijdens de gebruikelijke openingsuren. 
De jurist heeft wekelijks spreekuur op donderdag van
14.00 uur tot 16.00 uur bij de sociale dienst van het
OCMW.

Het bouwen of kopen van een woning vergt een grote 
financiële inspanning. De meeste mensen dienen hier-
voor een aanzienlijk bedrag te lenen, om dit vervolgens
gespreid over vele jaren terug te betalen. Als je tijdens
deze afbetalingsperiode arbeidsongeschikt of onvrijwillig
werkloos wordt en hierdoor (een deel van) je inkomen
verliest, kan het afbetalen van zo’n hypothecaire lening
zeer zwaar gaan doorwegen. Door het aangaan van een
gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen van de Vlaamse
Overheid kan je toch wat meer zekerheid inbouwen.

Gratis verzekering onder voorwaarden
De verzekeringskosten worden door de Vlaamse 
overheid gedragen. Als aanvrager hoef je dus geen 
premie te betalen. Om in aanmerking te komen voor de
ver zekering, mag er wel niet meer dan 1 jaar verstreken
zijn tussen je 1ste kapitaalsopname (het ogenblik waarop
je van de bank de volledige som of een gedeelte ervan
hebt gekregen) en de indiening van de aanvraag tot het 
bekomen van de gratis verzekering. 
De geschatte verkoopwaarde van de woning mag 
bovendien niet hoger zijn dan 320.000 euro. 
Voor een nieuw te bouwen woning die niet aan bepaalde
energienormen voldoet, worden ook inkomensgrenzen 
gehanteerd. 

Op welke tegemoetkoming tegen inkomensverlies 
kan ik rekenen?
Je krijgt maximaal 500 euro of 600 euro per maand. Het
maximumbedrag van 600 euro kan enkel toegekend
worden aan mensen die een woning hebben gebouwd
waarvan het peil van primair energieverbruik lager of
gelijk is aan de E70 norm en daarnaast ook een 
belastbaar inkomen hebben dat lager of gelijk is aan de 
inkomensvoorwaarden. Het bedrag dat je effectief krijgt
is afhankelijk van de maandelijkse afbetaling van je 
lening, het geleden inkomensverlies en de duur van de
periode dat je beroep doet op de tegemoetkoming. 
De tegemoetkoming wordt maandelijks aan je
krediet verstrekker uitbetaald.

Als je onvrijwillig werkloos bent, kan je gedurende 
maximaal 18 opeenvolgende maanden een tegemoet -
koming ontvangen. Om in aanmerking te komen voor
eenvolgende periode van maximaal 18 opeenvolgende
maanden tegemoetkoming, moet je eerst kunnen 
aantonen dat u gedurende minstens 3 maanden opnieuw
aan het werk was.
Als je arbeidsongeschikt bent, kan je gedurende 
maximaal 36 opeenvolgende maanden een tegemoet -
koming ontvangen.

Sneltest
Via onderstaande link kan je een sneltest doen waarna
je direct weet of je in aanmerking komt voor deze gratis
verzekering. 
Je vindt er verder ook een aanvraag for mulier en meer
informatie over de voorwaarden.
https://www.wonenvlaanderen.be/?page=267

GELD LENEN VOOR EEN EIGEN STEK ?
SPEEL OP VEILIG MET DE VERZEKERING
GEWAARBORGD WONEN
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B I B L I O T H E E K

Het inspirerend reisverhaal over een waargemaakte
droom. Wim en Ria Demey fietsten vorig jaar met hun
2 tienerdochters vanuit België naar Santiago de 
Compostella. Ze bundelen hun ervaringen in een 
doorleefde presentatie, doorspekt met praktische
adviezen, overpeinzingen en mooie foto’s. De ouders 
vertellen over de kleine obstakels, de lastige momenten
en het intens genieten op zo’n 2400 kilometer lange
tocht. 

Een aangename woord- en fotoavond met een streepje
muziek voor iedereen die er om de meest uiteenlopende
redenen van droomt om het drukke leven on hold te 
zetten, op zoek naar het echte leven. Op vrijdagavond 7
juni om 20u. in de Bib van Rijkevorsel, Molenstraat 20.

Het wordt een ongetwijfeld boeiende vertelling rond
onder meer volgende thema’s: symbolen, voorbereiden,
ontmoeten, objectieven stellen, religie, spiritualiteit,

kinderen met ouders op pad,… en dit alles gekaderd
tegen de achtergrond van het Camino-verhaal binnen
Europa. 

Van deze tocht verscheen ook het boek: Santiago, here
we go! Te leen in de beide bibliotheken van Rijkevorsel. 
'Volgend jaar fietsen we naar Compostela.' Als de ouders
het idee lanceren, dan trekken tienerdochters Kathleen
en Hannelore de wenkbrauwen op. Voor het gezin van
Wim en Ria is dit het begin van een onvergetelijk 
avontuur.2.365 kilometer fietsen en improviseren
doorheen België, Frankrijk en Spanje. Slapen in tenten,
hotels, tuinen, sportzalen en kloosters. 36 dagen leven
met minder. 
Ze ervaren al snel hoe hoog een berg, hoe lang een 
kilometer, hoe warm 37 °C en hoe vervelend een vlieg
kan zijn. De wereld wordt in het juiste per spectief gezet,
met in het centrum van dat alles: het gezin. 
Dit boek leest als het leven en rijgt kleine en grote 
overwinningen, ontgoochelingen en frustraties aaneen. 
Dit boek is het boeiende, uiterst herkenbare en 
inspirerende verhaal van een intense reis over een 
waargemaakte droom. Geschikt voor wie van zin is de
tocht zelf aan te vatten, maar ook voor wie houdt van
reis verhalen.

Wim en Ria Demey-Vanhoorne hebben al verschillende
fietsvakanties achter de rug naar o.a. Duitsland en 
Slovenië en houden blogs bij over hun fietservaringen:
volg hen op http://wimenrianaarcompostella.blogspot.
com/ en  http://wimenrianaarslovenie.blogspot.com/

Inschrijven voor deze activiteit? Bel 03 340 00 51 of mail
naar bibliotheek@rijkevorsel.be 

Tickets kosten € 2. 
De oxfam wereldwinkel van Rijkevorsel zorgt voor
drankjes en versnaperingen aan democratische prijzen! 

WEKEN VAN HET REISBOEK 2013
I.S.M. BIB MERKSPLAS EN VORMINGPLUS KEMPEN

RIJKEVORSEL : LEZING ’DE CAMINO DE
SANTIAGO PER FIETS’ 7 JUNI OM 20U
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… het bibliotheekpersoneel gestart
is de weetjesboeken (informatieve
boeken, ook gekend als non-fictie)
voor de jeugd om te schakelen naar
een nieuw plaatsingssysteem op
JULLIE maat? 

Dit is een groot werk want het zijn zeer veel boeken die
een nieuw etiket en “plaatskenmerk” (in de computer)
moeten krijgen, maar het zal een duidelijker,
gemakkelijker en gebruiksvriendelijker systeem zijn! 
ZIZO (zonder inspanning zoeken), het woord zegt het
zelf: makkelijk een boek vinden zonder moeite! 
In plaats van de moeilijke cijfers van het SISO-systeem
krijgen jullie voortaan kleuren en pictogrammen te zien
bij het onderwerp. ER zijn 12 onderwerpen (ook wel
hoofdrubrieken genoemd, die nog eens onderverdeeld
zijn in deel- en groeirubriek, bijvoorbeeld een boek over
het onderwerp* staat in de hoofdrubriek * (blauw), bij
de deelrubriek * en groeirubriek* *): 
Zeer makkelijk terug te vinden want het onderwerp
staat vermeld op het etiketje dat de kleur heeft van de
hoofdrubriek. 
Alles staat nu ook samen (bijv. alles over paarden vind je
op dezelfde plaats in de kast) waar dit bij het SISO-
systeem meer verspreid stond (bijv. paardensport stond
dan bij SISO nummer * “sport” terwijl paarden -
verzorging onder nummer * terug te vinden was). 
Best verwarrend en dus schakelen wij om naar ZIZO. 
Kom maar eens in de Bib kijken hoe gemakkelijk dat is! 

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Mijn fijne geluiden boekje [P4]
- Rikki wordt grote broer [P3
- Ik heb het niet gedaan [P3] 
- Bo is niet verliefd [P5]
- Dokter Kwak [P3]
- Het verhaal van mijn babybroer [P5]
- Hello Kitty kijkwoordenboek [P3]
- Bumba lust jij dat? [P2]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- de mop van boe (BRAE Niveau 1)
- wolf en de mot (BRAE Niveau 1)
- de bol van pas (BRAE Niveau 1)
- nes en het vuur (BRAE Niveau 1)
- het pak van pier (BRAE Niveau 1)

A-boeken (7-9 jaar)
- Een hoofd vol rommel (D’HAENE, Koen)

B-boeken (9-12 jaar)
- De kronieken van Fantasia : De ring van licht 

(STILTON, Geronimo)
- De elfenheuvel : De elfenvloek (PARDON, Petra)
- Donderkat vs kettingzaag (GOVERDE, Thijs)
- Het meisje en de soldaat (SAX, Aline)

C-boeken (12-16 jaar)
- Winnetou ontmoet Old Shatterhand (MAY, Karl)
- Legend : Deel 1 (LU, Marie)
- Moordgriet (BERGH, Inge)
- Schaak (MISSCHAERT, Inge)
- De eindeloze nacht (ROSSI, Veronica)
- Nachtwild (VANDEVELDE, Johan)
- De onzichtbaren : Het Gaia-mysterie 

(PONTE, Giovanni Del)
- Koepels (AERTS, Mariëtte)

Voorleesboeken
- Het pi-pa-peuterboek : Het grote voorleesboek voor

peuters (BOEKE, Jet)

Jeugd Non-fictie
- Wratten [J Ziek-gezond (roze)]
- Verstuiking en verrekking [J Ziek-Gezond (roze)]
- Keelontsteking [J Ziek-Gezond (roze)]
- Het Ketnet moppenboek [J Nederlands 846]

Jeugd Strips
- Junior Suske en Wiske : Veilig op weg [JS A]
- Junior Suske en Wiske : Vakantieboek [JS A]
- Junior Suske en Wiske : Op safari [JS A]
- Junior Suske en Wiske : Grote griezels [JS A]
- Junior Suske en Wiske : Het jaar rond [JS A]
- Junior Suske en Wiske : Speurneuzen [JS A]

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JUNI 2013  

WIST JE DAT ...



VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het leven van Pi (MARTEL, Yann)
- Wisselgeld (HOLLANDER, Loes den)
- Een uitzonderlijke vrouw (VEKEMAN, Christophe)
- Stoner (WILLIAMS, John)
- Accordeonmisdaden (PROULX, Annie)
- Twee zussen, drie levens (SCHMITZ, Marleen)
- De gele wereld (ESPINOZA, Albert)
- Het meisje op de rotsen (RILEY, Lucinda)
- Anjers in Sint-Petersburg (HOLEMAN, Linda)
- Santiago Here We Go! Gezin met twee tieners naar

Compostella (DEMEY, Wim)

Volwassenen Non-fictie
- De kleurrijke quilts van Tula Pink : 20 projecten om

zelf te maken. (Tula Pink) [626.2]
- Vreemd volk. Integratie en discriminatie in de

Griekse en Romeinse wereld. (Meijer, Fik) [923]
- Het lekkerste terras. Kweek zelf je groenten en 

kruiden in potten (Dorny, Angela) [637.4]
- Land van de koers (Wuyts, Michel) [618.54]
- Arne & Carlos breien de bloemetjes buiten 

(Nerjordet, Arne) [625.5]
- Wilde dieren tekenen en schilderen (Bearcroft, Vic)

[743] 
- Landlopers (HORSTEN, Toon) ][328.9]

Vanaf 2 april 2013 is de personenbelasting controle
Brecht gevestigd op een nieuwe locatie nl. Campus 
Coppens, FOD Financiën, controle Brecht, Ruiterij -
school 3, 2930 Brasschaat. (telefoonnummer 025793450
en faxnummer 025795100 blijven voorlopig behouden).  
Onze dienstverlening naar de burgers blijft behouden.
U kan dan ook elke werkdag terecht op het
boven vermelde adres  9 u tot 11.45 u met betrekking tot
uw fiscaal dossier.
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 Brasschaat , Ruiterijschool 3,

2930 Brasschaat (Campus Coppens)
Vanaf 13/5 iedere werdag van 9u tot 11.45 u
gans juni iedere werkdag van 9 u tot 15.00 u; 

- Gemeentehuis, Molenstraat 5 te Rijkevorsel 
dinsdag 18/06/2013 van 9 u tot 11u30 en van 13u00
uur tot 15u00;

- Dienstencentrum Sint Jozef Rijkevorsel,
Kerkstraat 61 
Donderdag 20/06/2013 van 13.00 u tot 15.00 u;  

- Telefonisch op nummer 0257/257.57

Meebrengen voor het invullen van uw aangifte:
Voor het invullen van de belastingaangifte van het
aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) hebben
de belastingconsulenten bepaalde documenten nodig
van de belastingplichtigen:
- Aangifteformulier ondertekend door de belasting-

plichtige(n);
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2012

- inkomsten van 2011);
- Kadastraal inkomen van uw 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 
ver goedingen, voor arbeiders: strookjes van
vakantiegeld;

- Bewijzen van betaalde levensverzekeringspremies,
intresten en kapitaalaflossingen van leningen. Indien
de premies/lening voor de eerste maal worden af -
getrokken: basisattest waaruit blijkt dat uw 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….;
- Documenten van de genoten interesten, dividenden

in 2012 van rekeningen in België en buitenland. 
Voor personen met herfinancieringsleningen is het best
een afspraak te maken om de aangifte in te vullen met
uw dossierverantwoordelijke op de controle Brecht.
Je belastingaangifte indienen, kan ook via internet
Bijna iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen
via internet, namelijk via 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 gegevens
zijn toegankelijk via de elektronische identiteitskaart
(eID) of de federale token.

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGBRIEF
EN ADRESWIJZIGING BELASTINGKANTOOR
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We hadden vrijdag sportdag in De
Valk !! Vermoeiend maar keileuk!
Het was heel warm. 
Iedereen heeft er een kleurtje van
opgedaan. 
Er waren verschillende
activi teiten, zoals tennis, voetbal, 
hockey, atletiek en nog veel meer.
Het was er echt dikke fun, we 
hebben ons er goed geamuseerd. Soms waren de sporten
heel moeilijk. Maar elke sport was keitof!! We moesten
heel veel in groep werken dat ging super!!!
Tijdens de middag kregen de leerlingen een lekkere
appel voor de dorst en mochten we onze boterhammen
opeten. Met een lekker drankje van thuis!!!
Toen gingen we weer even sporten en reden we terug
met de fiets naar de school!!
Echt een fantastische dag!!

Britt, Luka, Elise, Yoni en Sterre (graadklas)

Op vrijdag 3 mei hebben we met
het 5de en het 6de leerjaar een 
sportdag gehad in De Mosten .
We zijn al om kwart na 8 in de
school vertrokken voor een lange
fietstocht en kwamen om half 10
aan op onze bestemming. 
We mochten onze fietsen bij de
overbuur zetten.

Meester Frans heeft ons een grondige uitleg gegeven
over de activiteiten van de sportdag.
In de voormiddag mochten we gaan kanoracen. We
mochten een touwenparcours beklimmen, en hielden
een echte bouwvakkersrace.

‘s Namiddags stond de speleobox (= doolhof met 
heel smalle gangetjes in een grote houten doos) op het
programma, hebben we een loop- en fietswedstrijd 
gehouden en ook het boogschieten was een hele leuke
activiteit.

‘s Middags mochten we bij de overbuur onze 
boter hammen opeten en kregen we iets te drinken.
Op het einde van de dag was het prijsuitreiking en 
hebben we allemaal een ijsje gekregen van de boer. 
Lekker! ☺
Het was de beste sportdag die wij al hebben meegemaakt
(inclusief de leraren).

Ian en Isora (6B)

SPORTDAG EERST EN TWEEDE GRAAD

SPORTDAG IN DE MOSTEN : 
DERDE GRAAD

O N D E R W I J S
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Op zaterdag 4 mei 2013 ging het jaarlijkse schoolfeest door
van de basisschool Het Kompas in Sint-Jozef Rijkevorsel.
De weergoden waren ons goed gezind, wat weeral 
resulteerde in een immense opkomst van ongeveer 1.500
kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten.
Het thema dit jaar was ’Sprookjes’. 
Roodkapje, Asse poester, Doornroosje, de rode
schoentjes,... ze passeerden allemaal de revue.

Foto’s van het prachtige decor en de adembenemende
optredens kan u bewonderen op onze website 

www.het-kompas.be.



V V V

Google Street View, maar dan met een Kempens accent
én stukken plezanter.
De onlinekaart kempenstreekview.be verklapt de fijnste
plekjes in de Antwerpse Kempen. Bovendien geniet je
het hele jaar van 10% korting bij 28 ’Pure Kempen’ 
logeeradressen. Met een keitoffe promo erbovenop. En
als je de uitdaging uitgaat met Ann Van Elsen logeer je
misschien helemaal gratis... Goegelt da mor is !

Van een klompenbelevingspad over een explosieve
kinder wandeling tot de allerlekkerste aardbeien. 
De Antwerpse Kempen maken je vakantie net dat 
tikkeltje origineler, spannender en lekkerder. 
De onlinekaart kempenstreekview.be wijst je de weg. 
Je kunt er zelf mee aan de slag, net als de populaire
Google Street View : in- en uitzoomen of je gids 
’vastpakken en op een schoon plekske laten vallen’.
De Kempense versie oogt én klinkt veel kleurrijker dan
het origineel. Inclusief grappige filmpjes met rasechte
Molse Ann Van Elsen in een hoofdrol.

Pure Kempen logies : -10% + promo
Volop proeven van de Kempen doe je ook bij de 28
logeer adressen met ’Pure Kempen’ label. Je kiest voor
een hotel, gastenkamer, camping of vakantiewoning. 
Tot 31 december krijg je er 10% korting op je 
boeking. Met daarbovenop een toffe promo. Zoals een
kabouter picknick, kruidenklas of bierproeverij.
Het kan nóg goedkoper als je voor 16 juni meespeelt met
Ann Van Elsen. Slaagt ze er in een koe te knuffelen ?
Raad je hoe snel ze spurt langs de Nete ? Boenk erop ? 
Dan maak je kans op een gratis weekendje in de
Antwerpse Kempen.

Meer dan een website
De Kempen Streek View campagne van Toerisme 
Provincie Antwerpen omvat verder onder meer acties op
sociale media, spots op Radio2 en MnM en 75.000 gratis
streekviewbrochures. Je vindt ze onder meer in alle 
toeristische infokantoren van de Antwerpse Kempen.
Maar www.kempenstreekview.be vormt het hart van de
campagne. Goegelt da mor is !

Het ontstaan van het schapenhof begint in de jaren ’60
als de ouders van Jef Aerts zich komen vestigen in de
Langstraat. Vader Aerts trok naar Mol naar de markt en
bracht 2 schapen mee. Sindsdien zijn er altijd schapen
geweest op het bedrijf.
Jef was als kleine jongen bezeten van schapen en trok
met zijn vader naar de schapenmarkten. 
Met het verdwijnen van de markten eind de jaren ’90
veranderde er veel op het bedrijf. Schapen moesten 
geregistreerd worden en het werd alsmaar moeilijker
om nog met handel de kost te verdienen. 
Jef ging aan de slag als onderwijzer want het bedrijf gaf
geen zekerheid. Samen met zijn vrouw, Inge, besloten
ze in het ouderlijke huis te komen bijwonen. Het bedrijf
ging zich specialiseren in het fokken van paaslammeren
die volledig bestemd waren voor de vleesproductie. In
2010 werd beslist om van het Schapenhof een educatieve
hoeve te maken. Met succes werden tal van geleide 
activiteiten georganiseerd waar schaap en spel centraal
stonden. Eind mei kregen Jef en Inge de toezegging van
een subsidie voor de realisatie van een Leaderproject 
met naam “Happy Sheep Project”. Ondertussen zijn de
werken afgerond en werd het project in april officieel
voorgesteld. Een project waar Rijkevorsel terecht trots
op mag zijn. Teambuilding, klasbezoeken, boerengolf, 
verjaardagsfeestjes, ... het Schapenhof zet de deuren wijd
open.

KEMPENSTREEKVIEW.BE : 
HET PLEZANTSTE STUKJE 
OP DE WERELDKAART

2 LEADERPROJECTEN VERRIJKEN 
ONZE GEMEENTE

HET SCHAPENHOF
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Ook de imkersgilde vond de weg naar Leader. Voor het
project waar zij van droomden was geld nodig, veel geld.
Het project werd aanvaard voor een bedrag van bijna 
€ 280.000. Leader zou 65 % financieren en de overige
35 % dienden ze zelf bij elkaar te halen.

En dankzij het doorzettingsvermogen van de leden lukte
dit. Het project “Bijencentrum De Raam” werd 
goed gekeurd. In mei 2011 tekende de voorzitter het 
contract met een firma voor de bouw van een nieuwe
bijenhal met aanhorigheden. 
Een bijenhal, bezoekersruimte, slingerlokaal, bergings-
ruimte, sanitaire voorzieningen, … stonden op het plan.

De oude bijenstal werd afgebroken. Het was hard labeur
voor de vele vrijwilligers. Er werd gesakkerd, gevloekt,
maar mede dankzij de vriendschap in de groep werd een
prachtig project gerealiseerd en het einde komt in zicht.
Bedoeling is om in de toekomst groepen, klassen, 
toeristen, … te ontvangen.  
Tijdens het weekend van 1 en 2 juni wordt de nieuwe 
bijenhal aan het grote publiek voorgesteld.
Iedereen die de bij een warm hart toedraagt is welkom.

Erfgoeddag 2013 in Rijkevorsel was een groot succes.
Meer dan 1000 bezoekers bezochten één van de vele 
culturele bezienswaardigheden of “trapten door de tijd”
via de uitgestippelde fietstocht. Bij deze willen we dan
ook de vele vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze
inzet, die Erfgoeddag mee tot een succes maakten!

BIJENCENTRUM DE RAAM ERFGOEDDAG 2013 - FOTO’S
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THE ANGELS’ SHARE
29 mei 2013

Op woensdag 29 mei 2013 projecteert Oxfam 
Wereld winkel de film “The Angels’ Share” in de kapel
van het klooster in samenwerking met de cultuurdienst,
de bibliotheek en MOOOV. The Angels’ Share is een
lichtvoetige komedie die bovendien ook het sociale 
bewustzijn aanscherpt.

Als de Schotse Robbie vader wordt, zweert hij dat zijn
zoon nooit het tragische leven zal kennen dat hij zelf
heeft geleid. Op het nippertje ontsnapt hij aan een 
gevangenisstraf en krijgt hij een allerlaatste kans om zijn
leven een positieve wending te geven. 
Tijdens zijn taakstraf ontmoet Robbie het drietal Rhino,
Albert en Mo, die net als hij door hun criminele verleden
moeilijk werk kunnen vinden. 
Hun reclasseringsambtenaar Henri laat hen kennis -
maken met de wereld van de whisky. Nooit had Robbie
kunnen dromen dat drinken zo fundamenteel zijn leven
kon veranderen. Zijn nieuw ontdekte talent - een 
verfijnde smaak en delicate "neus" - maakt het voor 
Robbie en zijn vrienden mogelijk een nieuwe, 
welvarende weg in te slaan.
De film won de prijs van de Jury op het Filmfestival van
Cannes in 2012. De film start om 20u00. Voor en na de
film is er een klein café voorzien. 
De inkom is zoals steeds gratis. Inschrijven via e-mail
cultuurdienst@rijkevorsel.be of tel. 03 340 00 37.

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2013 organiseert de 
cultuurdienst een fotowedstrijd met het thema van 
Erfgoeddag, “Stop de Tijd”
Om geldig deel te nemen moet bij elke foto naam, e-mail-
adres en een korte titel toegevoegd worden. Foto’s dienen
gemaild te worden naar cultuurdienst@rijkevorsel.be
met als onderwerp “fotowedstrijd Stop de Tijd”. 
Een professionele jury zal dan anoniem de winnaar 
selecteren. De fotowedstrijd loopt nog tot en met 
30 juni 2013. Meer informatie en het wedstrijdreglement
is te ver krijgen bij de Cultuurdienst, cultuurdienst@
rijkevorsel.be, 03 340 00 37.

TRAGE POST, VAN NU NAAR STRAKS   
Briefschrijven is een mooie, wat vergeten kunst. In
tegenstelling tot e-mail en twitter doorstaat een brief de
tijd. Je schrijft hem bedachtzaam, met zorg, je schrijft
iets dat bewaard en telkens weer herlezen kan worden. 

Vanaf augustus 2012 tot en met 15 oktober 2013 
nodigen we burgers in heel Vlaanderen uit om te 
communiceren met komende generaties in de vorm van
Trage Post. Je schrijft een brief die pas eind oktober 2030
door de bestemmeling geopend kan worden. Je schrijft
je Trage Brief aan wie jij wil: je eerste kleinkind, je
opvolger in je job, op je werkplek, de burgemeester die
eind 2030 in jouw stad/gemeente aantreedt… 

Wat inspireert je voor het leven? Welke waarden, welk
verhaal, welk boek… Wat vind je vandaag belangrijk en
levensnoodzakelijk om door te geven?
Onze burgemeester gaf samen met 21 Kempense 
bur gemeesters het goede voorbeeld. Op erfgoeddag op
21 april met als thema Stop de tijd!, postte zij haar trage
brief naar haar opvolger in 2030 samen met de kinderen
van de kinderclub. 
Dit gebeurde in de zelfgemaakte brievenbus aan het
oude steenfabriek ’t Sas op Sint- Jozef.

FOTOWEDSTRIJD ’STOP DE TIJD’

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE ! TRAGE POST : SCHRIJF EEN BRIEF 
NAAR DE TOEKOMST !
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Wil jij ook een brief schrijven naar de toekomst? Neem
dan de tijd en kruip in je pen. Tot en met 15 oktober
2013 kan je de brief versturen naar: Cultuurdienst,
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
Meer info op www.destillekempen.be voor de praktische
afspraken over de verzending en de definitieve 
bewaarplekken. 
Registreer ook jouw brief via het deelnemersformulier
op www.portaalvandestilte.be zodat de bewaring en de
bezorging in 2030 gegarandeerd is.  

Meer info bij: 
- Gemeentelijke cultuurdienst: Jan Huybrechts

03 340 00 37 - cultuurdienst@rijkevorsel.be 
- Vormingplus Kempen:  Christa Truyen

014 41 15 65
christa.truyen@vormingpluskempen.be 

TRAGE POST SLOW MAIL is een initiatief van de
sociaal-culturele beweging Waerbeke i.s.m. het Vlaams-
Nederlands Huis deBuren, LOCUS, FARO, Trage Wegen,
Creatief Schrijven vzw en Vormingpluscentra met de
steun van tal van steden, gemeenten en andere 
organisaties in Vlaanderen en Brussel. 

Tijdens de algemene vergadering van
april 2013 werd de nieuwe beheerraad
van de sportraad verkozen voor de 
periode 2013-2019! De samenstelling
van beheerraad sportraad Rijkevorsel is
als volgt:

- Voorzitter: Katleen Wuyts
- Ondervoorzitter: Inge Aerts 

(afgevaardigde FC De Kliefhamers)
- Beheerraadslid: Leo Van Herck 

(afgevaardigde Rijkevorsel Leeft)
- Beheerraadslid: Patrick Van Dooren 

(afgevaardigde Taekwondo De Tijgers)
- Beheerraadslid: Erik Peeters

(afgevaardigde Korfbalclub Rijko)
- Beheerraadslid: Peter Soffers
- Beheerraadslid: Kevin Maes 

(afgevaardigde ZVC Booze-t-Boys)

Veel succes toegewenst aan de nieuwe beheerraadsploeg!

6de Marathon
der Noorderkempen

Halve Marathon

Estafette- en 
bedrijvenloop

Stratenloop 
Rijkevorsel 
5 km & 10 km

Op 29 juni 2013 vindt opnieuw de Marathon der 
Noorderkempen plaats, ingericht door Rijkevorsel-Leeft
i.s.m. de gemeenten Rijkevorsel, Beerse, Merksplas,
Malle en Brecht en de stad Hoogstraten. Naast de 
Marathon, vindt ook een halve marathon en de estafette-
& bedrijvenloop plaats, net als de stratenloop (5km &
10km) en Kidsrun. Alle lopen zijn toegankelijk voor 
G-sporters!
Dit totale sportieve evenement draagt de naam 
“Memorial Fons Brydenbach”, ter nagedachtenis van de
Belgische topatleet Fons Brydenbach.
Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aarzel dan zeker
niet om deel te nemen. 
Voor het team, bestaande uit allemaal inwoners van 
Rijkevorsel, dat als eerste over de meet komt, is er een
prijs voorzien vanuit het gemeente bestuur. 
Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper. Vergeet
dus zeker niet je criteriumkaart te laten afstempelen of
je kan er ook nog steeds 1 kopen bij de inschrijvingen.
Is lopen echter niet echt jouw ding, kom dan zeker een
kijkje nemen en moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van!

Kidsrun
Ook dit jaar zal er weer
een Kidsrun, voor 3 
ver schillende leeftijds -
categorieën, plaats -
vinden die ondersteund
en mee ingericht wordt
door de sportraad van
Rijke vorsel.

SPORTRAAD RIJKEVORSEL :
SAMENSTELLING BEHEERRAAD 2013-2019

MEMORIAL FONS BRYDENBACH

18



K I N D E R C L U B - J E U G D

19

TOONTAGGETKUNT

Op 27 april konden alle jongeren van Rijkevorsel hun talent

tonen op de activiteit ToonTaggetKunt van de jeugdraad van

Rijkevorsel. 

In en rond het Klooster werd er met volle overgave 

gefotografeerd en met verf geklad, konden jongeren zich 

uitleven met beatboxen, een workshop sieraden maken en

werd er een kubb-toernooi georganiseerd. Zoals je kan zien

was het resultaat meer dan de moeite.

SPEELPLEINWERKING KIEKEBOE 2013

Het einde van het schooljaar komt in zicht. 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 1 juli tot en met 23 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 15 tot en met 19 juli zijn

de deuren van Kiekeboe en de Kinderclub gesloten. 

Als je wil 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 kan een grabbelpas aankopen

bij de jeugd- of sportdienst en bij de kinderclub. Een dagje

Kiekeboe loopt van 8.15 uur tot 16.30 uur en kost 6 euro.

Maakt je kind gebruik van de voor- of naopvang in de 

kinderclub (voor 8.15 uur of na 16.30 uur), dan betaal je

hiervoor 0,80 euro per begonnen half uur. 

De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes worden

einde mei via de scholen verdeeld. We hopen dat je er even

de tijd voor neemt om deze folder met zoon- of dochterlief

door te nemen. Zo kunnen jullie samen kiezen en dromen

van een knallende vakantie.

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : 

kleuters, kinderen van de 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 

begeleidsters. De kleuters gaan niet elke week op uitstap. De

vrijdag dat zij niet op uitstap gaan, is er telkens een originele

afsluiter van de themaweek voorzien.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chiro -

lokalen 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
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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

volledig 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 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 groep

kinderen van de lagere school zullen elke vrijdag in de grote

vakantie kunnen genieten van een supertoffe uitstap.

Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten

uitgewerkt die meestal doorgaan op dinsdag en donderdag.

Een folder met de geplande activiteiten mogen zij begin juni

in de bus verwachten. De volgende activiteiten staan reeds

op het programma: een tweedaagse naar Duinrell, water-

sportdag in Nieuwpoort, T-day in Brasschaat, retro gaming,

supporteren voor de Rode Duivels op de voetbalinterland

België-Frankrijk, een DJ-workshop DJ, een vlottentocht, 

karten & lasershooten, BMX’en en skaten in Eindhoven, …

De tieners dienen zich op voorhand in te schrijven voor de

activiteiten.

Voor kiekeboe plus (kinderen met een handicap of 

leer achterstand) streven we een geïntegreerde werking na.

Op maandag en woensdag nemen zij onder begeleiding van

een monitor deel aan de activiteiten. Op andere dagen zijn

ze ook welkom, na overleg met de coördinators.

Inschrijven voor de uitstappen en voor de attractiedag kan

tijdens de inschrijvingsavond voor ouders. Deze gaat door

op maandag 3 juni om 19.00 uur in de Kinderclub. Er kan

ingeschreven worden voor alle uitstappen en je kan er terecht

met alle prangende vragen. 

Voor tieners en kiekeboe plus worden aparte informatie -

momenten gehouden op maandag 24 juni in de Kinderclub.

Voor Kiekeboe Plus begint deze om 19u00. 

De informatieavond voor de 10-ers begint om 20u00. 

Hier krijg je antwoorden op al je vragen en maak je kennis

met het programma. Inschrijven voor de uitstappen kan

reeds vanaf maandag 3 juni.

Ook nu is het weer mogelijk om de kinderen online in te

schrijven. Meer informatie hierover vind je terug op de 

website www.jeugdrijkevorsel.be.

De week van 26 tot 30 augustus is er geen speelplein -

werking Kiekeboe. Dan staat de kinderclub borg voor een

portie spelplezier. Voor deze laatste week van augustus

vragen we om in te schrijven voor 15 augustus 2013.

Na de uiterste inschrijvingsdata zullen er hoe dan ook geen
inschrijvingen meer worden aangenomen.

Hieronder staat een overzicht van de uitstappen voor de

kleuters en de lagere school.

5 juli 2013

-  Kleuters : Speelstad Wechelderzande 100 pers. - €10

-  Lagere school & 10-ers : Efteling 120 pers. - €16

12 juli 2013

-  lagere school : Avonturendag in De Mosten

60 pers. - €10

26 juli 2013

-  Kleuters, lagere school & 10-ers : Dagje Noordzee

70 pers. - €10

2 augustus 2013

-  Lagere school: ‘t Schapenhof 60 pers. - €10

9 augustus 2013

-  Kleuters : Doe-Mee-boerderij ‘t Groenhof

100 pers. - €10

-  Lagere school & 10-ers :  Waterspeelpark Splesj

80 pers. - €10

23 augustus 2013

-  Kleuters, lagere school : Attractiedag aan De Valk 

onbeperkt - €10

TIENERS
Voor de tieners is er opnieuw een uitdagend programma 

uitgedokterd. 

Hieronder vind je een overzicht van het programma:

Di 2 & woe 3/07: Tweedaagse in Duinrell (Nl)

Vrij 5/07: De Efteling, Kaatsheuvel (Nl)

Ma 22/07: Vlottentocht (De Mosten)

Di 23/07: Karten + Lasershooten (Mol)

Vrij 26/07: Dagje Noordzee, Cadzand (Nl)

Ma 5 & woe 7/08: DJ-workshop

Di 6/08: Skaten en BMX’en in Eindhoven (Nl)

Vrij 9/08: Splesj, Hoeven (Nl)

Woe 14/08: Voetbal België – Frankrijk 

Woe 21/08: Watersportdag 12G Noord, 

Nieuwpoort

Woe 28/08: T-Day, Brasschaat

GA MEE OP MOLENZOEKTOCHT
MET MIELEKE MOLENAAR EN WISKE MOLENWIEK !

Naar aanleiding van de uitgave van de folder "Grensland

Kinderland" werden vier superleuke kinderzoektochten 

uitgedokterd door de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten,

Merksplas en Baarle-Hertog. In Rijkevorsel kan je op molen-

avontuur met Mieleke en Wiske, een gratis kinderfotozoek-

tocht van 3,5 km. voor 6- tot 12-jarigen. Iedereen die een

ingevuld exemplaar afgeeft, ontvangt een leuke verrassing.

En op het einde van de rit is er ook nog een grotere prijs

voorzien voor de winnaar van de zoektocht.

Je vindt de zoektocht en de folder ’Grensland Kinderland’

terug bij het onthaal en de jeugddienst van de gemeente,

als ook bij het molengebouw op de Looiweg. 



P O L I T I E

Op zaterdag 1 juni 2013 van 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt er een duathlon wedstrijd georganiseerd te 
Rijkevorsel. Door deze organisatie zal er verkeershinder
ontstaan op het parcours gelegen in de omgeving van de
Helhoek en Helhoekweg.
Er is een loop- en fietsparcours  voorzien dat omzeggens
verkeersvrij wordt gemaakt om de veiligheid van de
talrijke deelnemers te verzekeren.
Het fietsparcours is als volgt : 
Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok, Vaart, Meerblok,
Oude Baan, Vaart, Langstraat, Oostmalsesteenweg,
Lozenhofstraat, Helhoekweg en aankomst in Helhoek.

Het loopparcours : Kruispad, Prinsenpad, Tulpstraat,
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en Kruispad.  
Op dit parcours  is doorgaand verkeer verboden op 
1  juni 2013 na 18.00 uur. 
Tevens geldt er een parkeerverbod op het gehele 
parcours.
Volg de omleidingen, respecteer de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers en de bevelen van de Lokale
Politie. 

Door de leerlingen van Sint Lucia en De Wegwijzer
wordt er op 7 en 14 juni 2013 een fietsexamen afgelegd.
Op 13 juni 2013 leggen de leerlingen van Het Kompas
hun examen af in de omgeving van Sint Jozef.
Dit is een test voor de leerlingen van het 6de leerjaar om
hun rijvaardigheid en kennis van het verkeersreglement
te testen. Zij leggen een bepaald parcours af volledig 
zelfstandig en individueel onder toezicht van ouders,
leerkrachten en politie.
Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge fietsers.
Kijk uit !!!!!

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

DUATHLON

FIETSEXAMEN

WIELERWEDSTRIJD
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JEUGDLOKAAL AAN HET KRUISPAD
GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD

Op de vergadering van de gemeenteraad van 29 april 2013

werden de plannen voor het nieuw te bouwen jeugdlokaal

aan het Kruispad goedgekeurd. 

Het jeugdlokaal wordt gebouwd aan het Kruispad naast het

lokaal van korfbalclub Rijko. Met name de +13 van 

Rijkevorsel en Sint-Jozef en jeugdhuis De Wauwel zullen hun

intrek nemen in het gebouw. De bouw van het jeugdlokaal

wordt uitgevoerd door VITO Hoogstraten in samenwerking

met de gemeentelijke technische dienst. De aanvang van de

werken is voorzien in het najaar van 2013.

WINNAAR WEDSTRIJD
LOGO JEUGDRAAD 

De jeugdraad van Rijkevorsel had tot nu toe nog geen eigen

logo. Maar hier is sinds kort verandering in gekomen! 

De ontwerpwedstrijd voor het logo van enkele maanden

terug leverde een aantal knappe ontwerpen op (waarvoor

dank). Er kan echter maar één winnaar zijn en die eer gaat

naar Mathijs Adriaensen. 

Op de vergadering van de jeugdraad van 8 mei werd zijn

ontwerp na grondig overleg verkozen tot het nieuwe logo

van de jeugdraad. Mathijs ontvangt naast eeuwige roem, een

mooie prijs van €100 aan waardebonnen.



P O L I T I E

Op 22 juni 2013 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur wordt er
een wielerwedstrijd georganiseerd te Rijkevorsel
St-Jozef. Op het parcours is enkel eenrichtingsverkeer
mogelijk en een verbod voor het doorgaand verkeer. De
omloop is als volgt : St-Jozef, Eikendreef, Beersebaan,
Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Stevennekens en
terug naar St-Jozef. Enkel op de Beersebaan is verkeer
toegelaten in beide richtingen. 
Volg hier ook de omleidingen en de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers. 

Op zaterdag 29 juni 2013 om 17.00 uur wordt er weerom
een marathon georganiseerd in Rijkevorsel en
om liggende gemeenten. 
De marathon start in Rijkevorsel, doorheen het dorps-
centrum en via Hoogstraatsesteenweg, gedeelte
Gammel, Achtel en Achtelsestraat naar Hoogstraten.
De N14 (Hoogstraatsesteenweg en gedeelte Gammel) zal
gedurende maximum 15 minuten afgesloten worden
voor het verkeer. 
Verkeer vanuit Hoogstraten naar Rijkevorsel toe blijft
toegelaten mits aangepaste snelheid. De andere
gemeente wegen worden gesignaleerd als “éénrichtings-
straten”. De aankomst van de marathon is enkele uren
later voorzien eveneens te Rijkevorsel. De lopers komen
vanaf Vaart, via Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat
naar de Oostmalsesteenweg.
Ook deze straten zullen zoveel als mogelijk verkeersvrij
gemaakt worden tijdens de doortocht van de marathon.
Tijdens de duur van de marathon wordt er te Rijkevorsel
de jaarlijkse stratenloop georganiseerd in en nabij het
centrum. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur wordt het gehele
loopparcours verkeersvrij gemaakt .
Dit betreft gedeelte Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp,
Borgerhoutstraat E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Oude
Braak, Kruispad, Sonsheide, Oude Baan, Helhoekweg en
Lozenhofstraat. Het verkeer in het dorpscentrum dient
omgeleid te worden. Er zal signalisatie aangebracht
worden om het doorgaand verkeer rondom Rijkevorsel
centrum teleiden. De rotonde in het dorpscentrum blijft
tijdens de stratenloop toegankelijk voor het verkeer. 

Na de marathon en stratenloop wordt er op het dorps-
plein een openlucht feest georganiseerd. Verkeer in het
dorpscentrum is onmogelijk. Een gedeelte van het
dorpscentrum wordt volledig afgesloten voor alle 
verkeer en dit vanaf 17.00 uur tot 30 juni tot omstreeks
2.00 uur. Er is geen verkeer meer mogelijk in Dorp. 
Tijdens het dorpsfeest kan de rotonde gebruikt worden
en is er verkeer mogelijk op de verkeersas Sint Jozef 
Rijkevorsel - Oostmalle. Omleidingen worden ingesteld
en gesignaleerd. De Kasteelweg en gedeelte Bavelstraat
worden gesig naleerd als omleidingswegen. In beide 
straten geldt een totaal parkeerverbod. 
De Lokale Politie zal instaan voor begeleiding, verkeers-
regeling en toezicht.

Wildplakken is één van de problemen die voor overlast
zorgen en die het gemeentebestuur wenst aan te pakken. 
Art 3.3.1 van het recente politiereglement = 
gas reglement. Het is verboden opschriften, affiches,
beeld- en fotografische voorstellingen, spandoeken,
vlug schriften en plakbriefjes aan te brengen op of over
de openbare weg, op bomen, aanplantingen, plakborden,
voor- en zijgevels, daken, muren, omheiningen, pijlers,
palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en andere
constructies langs de openbare weg of in de
onmiddellijke nabijheid ervan.

Dit verbod geldt niet :
- aan de binnenzijde van de ramen van privé-

eigendommen
- op plaatsen die door het college van burgemeester en

schepenen tot aanplakking zijn bestemd
- ingeval van een vooraf afgeleverde vergunning door

de burgemeester

Ook in 2013 bestaat er de mogelijkheid om door de 
poltievakantietoezicht te laten verrichten. Je moet
vooraf wel een aanvraagformulier binnen brengen welke
je verderop in dit infoblad terugvindt.

MARATHON EN STRATENLOOP

DORPSFEEST TE RIJKEVORSEL
D.D. 29 JUNI 2013

WILDPLAKKEN = OVERLAST = BOETE

VAKANTIETOEZICHT
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Heeft u thuis nog een fiets staan die u eigenlijk niet meer
gebruikt en die onnodig stof staat te vergaren in uw 
garage of berghok ? De sociale dienst van het OCMW van
Rijkevorsel wil deze met plezier van u adopteren ! Wij
kennen namelijk veel mensen die we erg blij zouden
kunnen maken met een fiets. Zowel dames-, heren- als
kinderfietsen zijn meer dan welkom. Mogen wij wel 
vragen dat de fietsen die ingeleverd worden nog in 
redelijke of goede staat verkeren ?

Daarnaast zijn wij ook nog op zoek naar een kinder -
wagen waar 2 kindjes in vervoerd kunnen worden.

Voor meer informatie kan u terecht bij Margeaux 
Bogaerts op telefoonnummer 03 340 39 54 of bij de 
collega’s van de sociale dienst.

Wist jij dat je de energiefactuur kan laten dalen met heel
eenvoudige energiebesparende tips ? Zo kan je tot 70
euro per jaar besparen als je de verwarming een uur voor
het slapengaan op nachtstand zet. En er zijn nog 
heel wat meer tips. Dat weet de energiescanner maar al
te goed. Hij komt gratis bij jou langs om veel meer 
eenvoudige tips te geven.
De energiescanner kijkt naar je factuur en gaat na hoe
jij in jouw woning energie kan besparen. Meer nog, hij
geeft gratis een pakketje van spaarlampen, radiatorfolie,
spaardouchekop en/of buisisolatie (ter waarde van 
20 euro) en hij voert deze kleine energiebesparende
maatregelen direct uit.

Ben je nog niet overtuigd om een energiescan
aan te vragen ?
Maarten kan je overtuigen : ’Maarten is alleenstaande en
woont in een appartement. Hij maakte zich vroeger
nooit zorgen over zijn energiefactuur. Maar omdat de
prijzen steeds meer stijgen, vroeg hij toch een energie -
scan aan. Tijdens de scan bleek dat hij een laag
elektriciteitsverbruik en een hoog gasverbruik had. De
energiescanner raadde Maarten aan om de verwarming
een aantal graden lager te zetten. Door deze tip, het 
aanbrengen van radiatorfolie en nog andere eenvoudige
tips bespaarde Maarten maar liefst 9270 kWh gas ofwel
550 euro.’

Welke mogelijkheden heb jij om je factuur te laten
dalen ?
Laat je helpen door de energiescanner.
Hoe vraag je een energiescan aan ?
Stap 1 Ga naar het OCMW of het gemeentehuis en

vraag om een gratis energiescan bij de Sociale
Dienst (Dany Van Opstal, 03 340 39 53)

      Prinsenpad 27
Stap 2 De energiescanner belt je op voor een afspraak
Stap 3 De energiescanner komt bij je langs, bespreekt

met jou je energiefactuur, voert een aantal 
energiebesparende maatregelen uit en geeft je
bruikbare tips om energie te besparen

Stap 4 Enige tijd later ontvang je een rapportje met de
belangrijkste tips op jouw maat

OPROEP !

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 20 JUNI 2013 - 20.00 UUR

VRAAG EEN GRATIS ENERGIESCAN AAN

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

O C M W
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Wil je meer informatie ?
Ga dan naar www.energiesnoeiers.net of ga langs bij de
Sociale Dienst van het OCMW of de milieudienst van de
gemeente.

Bron en meer info
- www.energiesnoeiers.net
- infobrochure Eandis (www.eandis.be)

Verdien veel geld zonder moeite 
(link naar de brochure pdf)

27 39 57 68 81 118 184
193 213 331 413 439 468 499
645 666 682 703 721 763 797
831 895 908 926 955 1023 1064

1186 1206 1231 1356 1366 1396 1424
1552 1581 1611 1643 1696 1787 1801
1827 1849 1892 1966 1988 2117 2147
2199 2356 2365 2395 2404 2414 2425 
2552 2569 2578 2737 2844 2896 2977
3055 3543 3716 3745 3791 3815 3839
3846 3898 3908 3935 3959 3961 3992
4108 4111 4133 4147 4314 4337 4350
4351 4514 4524 4606 4620 4639 4641
4703 4724 4819 4846 4878 4913 4946
4953 4989 5017 5202 5213 5221 5235
5247 5346 5354 5373 5385 5394 5414
5430 5508 5528 5590 5597 5609 5616
5633 6206 6263 6347 6358 6576 6624
6921 6931 6958 6964 7035 7676 7684
7716 7726 7923 8229 8241 8393 10435

10441 10462 10588 10954 10968 10976

De prijzen zijn af te halen op het secretariaat van de
school. De prijzen die op 28 juni 2013 niet afgehaald
zijn, blijven eigendom van de school. 
Het Kompas dankt iedereen die prijzen voor onze 
tombola heeft geschonken en die loten heeft gekocht.

TREKKING TOMBOLA HET KOMPAS 2013

24

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 5 JUNI 2013
IJSROOM MET AARDBEIEN EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

EERSTE COMMUNIE 2014

Kinderen die niet in Rijkevorsel naar school gaan,
maar wel hier hun eerste communie willen doen,
kunnen worden ingeschreven op de pastorij 
(Doelenpad 8, 03 314 61 00, elke werkdag van
9.30u tot 11.30u)
Inschrijven voor 20 september 2013.
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Op 17 mei ’13 vond de jaarlijkse 
Internationale dag tegen de homo fobie
plaats. Om die reden werd de regen-
boogvlag gehangen aan het 
gemeentehuis, het gemeenschaps -

centrum en de oude pastorij. 
Graag willen we hierbij de aandacht vestigen dat 
verdraagzaamheid hieromtrent niet alleen op deze dag
gewenst is. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de Holebifoon
via het gratis telefoonnummer 0800 99 533 of via 
vragen@holebifoon.be .
Slachtoffers van discriminatie kunnen terecht in het
dichtstbijzijnde discriminatiemeldpunt in Turnhout via:
014 40 96 34 of Campus Blairon 200, 2300 Turnhout.

Op woensdag 3 juli 2013 gaan we voor de 81ste maal op
bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing. Deze
bedevaart vanuit de Kempen staat dit jaar in het teken
van de vraag: ‘Wie is Maria?’
Het programma van de dag ziet er in grote lijnen als
volgt uit:
- ± 9.30 - 10.30 u aankomst in Beauraing
- 11.00 u eucharistieviering voorgegaan door 

Mgr. Johan Bonny, onze bisschop
- 14.30 u Mariawake
- 15.30 u lof en ziekenzegening
- vanaf 17.00 u vertrekken de bussen weer naar huis

De deelnameprijs van de bedevaart is voor volwassenen
€ 20.00 en voor jongeren € 15.00. 
Je kan tevens mee maaltijd vieren in groep. Voor deze
warme maaltijd betaalt u € 17.00 per persoon. 
Inschrijven kan u tot 21 juni bij: 
- Lisette Keysers, Banmolenweg 46, 03/314.66.90
- Paula Sysmans, Merksplassestw. 63, 03/314.36.22
- Karine Matthé, St.-Jozef 17, 03/309.03.55
- Maria De Vry, Melhoven 8, 03/311.51.66
- Jan Van Den Kieboom, Achtel 16, 03/314.55.57

Hoofdprijs televisie :
- Lemmens, Appelstraat 23, Rijkevorsel

Troostprijzen :
- Mariën Rit, Dorp 23, Rijkevorsel 

(Cadeau Fietsen Peter Brosens)
- Kemland Hendrik, Prinsenpad 29/36, Rijkevorsel

(Cadeau Verhaert - Mariën)
- Vermeiren, R.V.Ostaeyenlaan 31, Brecht 

(Cadeau ’t Crème Glacke)
- Goosens, Helhoek 16, Rijkevorsel

(Cadeau Optiek Filip Daelman)
- Vermeulen, Dellenweg 14, Rijkevorsel

(Cadeau Beenhouwerij Swaegers)
- Bogaerts, Zuiderdijk 9, Rijkevorsel

(Cadeau Herenkapper Tom Verstappen)
- Cleymans, Mutsaardweg 8, Rijkevorsel

(Cadeau Kapsalon Knip)
- Viskens, Looiweg 86, Rijkevorsel

(Cadeau Apotheek Derveaux)
- Beyers Marcel, Veldstraat 51, Rijkevorsel

(Cadeau Telecom Lambrechts)

Kleurwedstrijd :
0 - 5 jarigen :
- Braspenning Lies, Molenakkers 16, Rijkevorsel

(Cadeau Babyboom)
- Vissers Simon, Helhoekweg 77/2, Rijkevorsel

(Cadeau ’t Kleurenpalet)

6 - 9 jarigen :
- Winterhausen Amber, Koekhoven, Rijkevorsel

(Cadeau Fietsen Peter Brosens)
- Pacqee Jarne, Merksplassesteenweg 58, Rijkevorsel

(Cadeau De Joma)

10 - 12 jarigen :
- Francken Caro, Molenstraat 65, Rijkevorsel

(Cadeau Funco)

Prijzen af te halen bij Crelan 
(Centea, Hoek 29, Rijkevorsel)

BEDEVAART O.L.VROUW VAN BEAURAING

INTERNATIONALE DAG 
TEGEN DE HOMOFOBIE

WINNAARS PAASACTIE 2013
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Chilencoop. Partner sinds 2005
Rechtstreekse aankoop van lookpasta

Regio Chiloé

Punta Chilen is een piepklein kustplaatsje op Chiloé, het
grootste eiland van Chili.
Er bestaan verschillende coöperaties. 
Eén ervan is de Cooperativa de Trabajo Punta Chilén
(kortweg: Chilencoop). Ze bestaat sinds 1996 voor de
productie en de vermarkting van look. De coöperatie telt
16 leden, allemaal achtergestelde producenten, evenveel
mannen als vrouwen.

De verkoop van de look aan een goede prijs is niet 
gemakkelijk. Met de hulp van Agrochiloé, dat de 
belangen van de kleine producentenorganisaties op
Chiloé behartigt, is Chilencoop er toch in geslaagd 
klanten te werven in de hoofdstad Santiago en in het
buitenland.

Doordat de lookproductie bescheiden is, betekent de
aankoop door Oxfam-Wereldwinkels reeds een duidelijke
impact. Chilencoop verschaft met de meerinkomsten
van eerlijke handel haar leden een beter inkomen.
Dankzij de samenwerking met Oxfam-Wereldwinkels is 
Chilencoop als coöperatie sterker geworden en kan ze
de sociale en economische ontwikkeling in haar 
gemeenschap verder stimuleren.

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel (Oostmalsesteenweg 4)
open : maandag 9.30u tot 12.30u, woensdag 10u tot 16u,
zaterdag 10u tot 16u

OXFAM RIJKEVORSEL STELT VOOR 
‘CHILENCOOP’
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Zin in iets creatiefs of heb je interesse in kunst ?
Dan is IKO, de kunstacademie in Hoogstraten, 

vast iets voor jou !

Kinder- en Tienerateliers en voor de volwassenen
Tekenkunst, Beeldhouwkunst, Vrije Grafiek, Schilderkunst,

Keramiek, Fotokunst, Binnenhuiskunst 
en NIEUW ! Kunstexploratie. 

De inschrijvingen zijn weer begonnen !

Kom alvast een kijkje nemen op onze tentoonstelling op
zondag 26 mei en 2 juni van 10u tot 18u

en maandag 27 mei van 18u tot 22u
IKO, dr. Versmissenstraat 6 te Hoogstraten

Meer info ? www.iko-dekunstacademie.be

Op deze dagen is het Heemkundig Museum geopend van 14u tot 18u

De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Rijkevorsel organiseert
naar aanleiding van het 550-jarig bestaan een

GILDE DANS AVOND

Deze danshappening zal doorgaan op

ZATERDAG 8 JUNI 2013 VANAF 20u
in zaal ’t Centrum, Dorp 21 te Rijkevorsel

De Gilden uit de Kempen brengen hun traditionele 
Gildedansen voor het publiek !

Inkom gratis

Inlichtingen : 0497 66 43 67 of fransvandyck@telenet.be
Iedereen is van harte welkom !
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FC De Kliefhamers organiseren

12de Recreatieve Duatlon
én

8ste Recreatieve KINDERduatlon
te Rijkevorsel

ZATERDAG 1 JUNI 2013

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

12de RECREATIEVE DUATLON
Enkel / Duo

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

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

8ste RECREATIEVE 
KINDERDUATLON

deelname aan kinderduatlon is GRATIS

Aanvang wedstrijd : 14.00 uur - Per leeftijdscategorie 

HELM VERPLICHT !!

Voor kinderen geboren in 2006 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2005 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2004 : 
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2003 :
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2002-2001 : 
600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2000-1999-1998 :
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 duatlon en kinderduatlon te bekomen bij:
Tinneke Verboven 03/314.14.78 – na kantooruren
Peter De Beck 03/314.90.97 – na kantooruren
of via info@duatlon.be

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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J U N I

1 juni • FC De Kliefhamers : recreatieve duatlon en kinderduatlon. Zie rubriek : Diversen.
• AG Moves : dansoptreden, De Valk. Meer info : danceagmoves@hotmail.com.

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

• AG Moves : dansoptreden, De Valk. Meer info : danceagmoves@hotmail.com.
• Heemkundige Kring : Heemkundezondagen, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

4 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• femma Jong Rijkevorsel : Ladies night. Meer info : zie rubriek Diversen.

7 juni • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 16.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Auteurslezing : Santiago, here we go! Wim Demey, raadzaal Gemeentehuis om 20.00 uur.
Kaarten te koop voor € 2,00 in de bibliotheek.

KWB Sint-Jozef en Chiro Sint-Jozef  

VAKANTIE 
IN MIJN STRAAT

CHIROLOKALEN SINT-JOZEF

Kamperen, activiteiten, 
BBQ, ontbijt, café,... 

Meer info : 03 312 43 97 
of frans@kwbsintjozef.be.

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

8 juni • Koninklijke Sint-Jorisgilde : Gilde Dans Avond in zaal ’t Centrum, 20.00 uur.
De Gilden uit de Kempen brengen hun traditionele Gildedansen voor het publiek, inkom gratis.

• Handboog K.S.S.R. : wedstrijd handboog in de Senator Coolsdreef.

9 juni • Vrijwillige molenaars : de Stenen Bergmolen in werking, kom kennismaken met dit uniek 
draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met windkracht van graan tot meel, 
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

• Heemkundige Kring : Heemkundezondagen, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 18.00 uur.
Meer info : zie rubriek Diversen.

11 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

14 juni • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

15 juni • De Singer : Jazzconcert The Outpost Quartet (B), 20.30 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

16 juni • Cementzakken in beweging. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Heemkundige Kring : Heemkundezondagen, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Meer info : zie rubriek Diversen.

18 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

21 juni • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• De Singer : Ludwig Solo (B) pop/rock, 21.00 uur. Info en reserveren : www.desinger.be.

25 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

28 juni • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

29 juni • KWB Sint-Jozef en Chiro Sint-Jozef : Vakantie in straat, Chirolokalen Sint-Jozef.
Kamperen, activiteiten, BBQ, ontbijt, café,... Meer info : 03 312 43 97 of frans@kwbsintjozef.be.

30 juni • 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.
• Vrijwillige molenaars : Molendag Provincie Antwerpen, malen met windkracht van graan tot meel

in de Stenen Bergmolen, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in juli-augustus 2013 moet je uiterlijk op 4 juni 2013 

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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AARD VAN DE MELDING

Ik meld        de beschadiging van ■■

                  een defect aan          ■■
                  een voorstel voor      ■■

■■    het wegdek                       ■■ de openbare riolering                  ■■ het openbaar groen
■■ het voetpad                      ■■ de verkeerssignalisatie                 ■■ de geschilderde wegmarkering
■■ het fietspad                      ■■ het kastje van de kabel-TV           ■■ de halte van de lijnbussen
■■ de baangracht                  ■■ de openbare verlichting               ■■    

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                             Datum melding : 

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER

VAKANTIETOEZICHT
Gegevens aanvrager :

naam                                                                                                 voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon                                                                                                       gsm

Bij problemen kan u terecht bij :

naam                                                                                                 voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon                                                                                                       gsm

Informatie voor de toezichters :

vertrekdatum :                                           datum van thuiskomst :

bezwaar tegen burgertoezicht          ■■ ja         ■■ neen

verblijft of komt er iemand in de woning tijdens uw afwezigheid ?
■■ neen
■■ ja, namelijk :

eventueel voertuig :            merk :                          kleur :                       nr. plaat :
                                                   merk :                          kleur :                       nr. plaat :

is er alarm in de woning :  ■■ ja              ■■ neen

blijft er licht branden in de woning ?   ■■ neen       ■■ ja (waar)

bijkomende opmerkingen :

handtekening : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

vergeet de thuisblijvers niet te verwittigen dat er toezicht op uw woning wordt uitgevoerd
door de politiediensten en eventueel een burgertoezichter

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE
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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
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
Awel                                                                            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

WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
24 uur op 24 bereikbaar op 014/40.50.13

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


