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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 de schoolraad
van GLS De Wegwijzer d.d. 16/4/2013 alsook van de
overeenkomst tussen de inrichtende macht, het school-
bestuur en de schoolraad.

De facultatieve verlofdagen en meerdaagse extra-muros-
activiteiten 2013-2014 worden goedgekeurd.

Kennis wordt genomen van het verslag van het ABOC
d.d. 19/4/2013 waarbij de lijst van vacante betrekkingen
voor vaste benoeming op 1/1/2014 wordt voorgelegd.

De gemeenteraad verleent positief advies aan de 
rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.

Aan de verenigde Rijkevorselse vrijwillige molenaars
wordt een subsidie toegekend van € 1.300. De subsidie
die werd toegekend aan VVV-Toerisme Rijkevorsel zal
worden verminderd met dit bedrag.

Het begrip dagelijks bestuur wordt vastgelegd en de
voorwaarden tot visumverplichting bij financiële ver -
bintenissen die resulteren in een uitgaande nettokas-
stroom worden bepaald.

In het kader van de komende wegenwerken “heraanleg
Vinkenpad - Nachtegaalweg” gaat de raad akkoord 
met de offerte van Iveka m.b.t. het vernieuwen van de
openbare verlichting.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek en
de raming voor de opdracht “Riolerings- en wegenis -
werken in de Molenstraat (deel) en Sint-Luciestraat”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in
het bijzonder bestek. De raming bedraagt € 364.280,00
excl. btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van open-
bare aanbesteding.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 27 MEI 2013
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Beste inwoners,

Eindelijk is de zomer aangebroken. Na een koude winter en een bedenkelijke lente is het hopelijk tijd voor véél zon.
We stappen nu een periode van vakantie in. Met het goede weer springen we massaal op de fiets voor een tochtje of we maken
een gezellige wandeling met een leuk terrasje of etentje als afsluiter.

Ook voor onze verenigingen is het startschot voor het zomerprogramma gegeven. Jeugdbewegingen en sportverenigingen
vertrekken zo op kamp of organiseren in onze gemeente leuke speel- en sportmomenten waar bijvoorbeeld onze kinderen
zich naar hartenlust kunnen uitleven. Mensen in hun vrije tijd samenbrengen en via spel ervaring laten opdoen is dan ook
heel belangrijk.

Anderen initiatiefnemers zorgen dan weer dat er muziek in ons dorp weerklinkt. Naast het aanhoren van leuke noten mogen
we steevast niet vergeten te genieten van een fijne babbel met vrienden, buren en kennissen.

Velen onder ons zullen ook hun koffers pakken om in andere oorden de batterijen weer op te laden. Ook in eigen dorp (en
omstreken) zijn er de komende weken meer dan voldoende activiteiten en evenementen gepland om er een leuke vakantie
van te maken. Verderop in dit infoblad kan je alvast enkele leuke ideetjes opdoen !

De eerste helft van het jaar zit er ondertussen op, het nieuwe bestuur is opgestart en we mogen zeggen dat iedereen, bestuur
en gemeentepersoneel, ondertussen goed op elkaar is ingespeeld.

Graag zou ik ook via deze weg alle gemeentepersoneel willen bedanken voor hun inzet, creativiteit en flexibiliteit om van
Rijkevorsel een ‘gezellige en veelzijdige gemeente’ te maken. Het is niet altijd voor iedereen zichtbaar, maar een gans team
is constant in de weer om te werken aan de vernieuwing en verbetering van ons dorp. We mogen dan ook terecht fier zijn
op deze vrouwen en mannen die dag in dag uit hun beste beentje voorzetten.

Tot slot wens ik hen samen met alle inwoners van Rijkevorsel een zonnige en deugddoende zomer vol ontspanning ! Geniet
van de natuur, van vrienden en zoveel meer en laat een eventuele regenbui u vooral niet aan het hart komen.

We zullen elkaar deze zomer hopelijk meermaals tegenkomen !

                                                                                              Stef Maes
                                                                                              Schepen van onderwijs, sport, personeel en lokale economie 



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

Volgende raadsleden worden aangeduid als gemeente-
lijke vertegenwoordigers voor : 
- IKA Algemene Vergadering : Dhr. Karl Geens met

plaatsvervanger mevr. Nathalie Cuylaerts
- Pidpa Algemene Vergadering: Dhr. Eric Vermeiren

met plaatsvervanger dhr. Lieven Van Nyen
- Cipal Algemene Vergadering : Mevr. Lizette Keysers

met plaatsvervanger dhr. Matthijs Peeraer
- I.V.C.A. Algemene Vergadering: Mevr. Nathalie 

Cuylaerts met plaatsvervanger mevr. Nathalie 
Stoffelen

- IVEKA Algemene Vergadering: Dhr. Jos Boeckx met
plaatsvervanger mevr. Lizette Keysers

- Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
Algemene Vergadering : Dhr. Stefan Maes met plaats-
vervanger dhr. Jelle De Backer

Inzake het budget 2013 van het OCMW wordt de 
gemeentelijke bijdrage aan het OCMW voor het jaar
2013 bepaald op € 880.000.

Op verzoek van de Sp.a-fractie werden volgende punten
toegevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
- Personeel : maaltijdcheques.

Het bedrag van de maaltijdcheques wordt niet 
verhoogd.

- Mobiliteit : verkeerssituatie E. Van Roeystraat - 
Borgerhoutstraat.
De Borgerhoutstraat wordt geen doodlopende straat
met inrit vanaf de E. van Roeystraat.

- Mobiliteit : fiets-o-strade langs het kanaal Dessel-
Schoten.
Er wordt geen fietssluis gebouwd aan de kant van 
Brug 7.

Op verzoek van de Gemeentebelang&VLD-fractie werd
volgend punt toegevoegd aan de agenda van deze 
gemeenteraad :
- Voorzien van financiële middelen voor het OCMW

voor het plaatsen van zonnewering.
Er wordt geen besluit genomen over de vraag om de
nodige budgetten te voorzien voor de investering van
zonnewering (screens) voor de serviceflats.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
woensdag 28 augustus 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.

Administratie :
- donderdag 11 juli
- donderdag 15 en vrijdag 16 augustus
- maandag 26 augustus

Gemeentelijke werkplaats :
- donderdag 11 juli
- donderdag 15 augustus

Recyclagepark :
- donderdag 11 juli
- donderdag 15 t.e.m. zaterdag 17 augustus

Kinderclub :
- vanaf maandag 15 juli t.e.m. vrijdag 19 juli
- donderdag 15 en vrijdag 16 augustus

Aster Berkhofbibliotheek :
- donderdag 11 juli
- maandag 22 juli
- vanaf maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 9 augustus
- donderdag 15 en vrijdag 16 augustus

Bibliotheek centrum :
- elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
- donderdag 11 juli
- donderdag 15 en vrijdag 16 augustus
- maandag 26 augustus

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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OPROEP : 
BEVLAG UW HUIS N.A.V.
VLAANDEREN FEEST !

Wij vragen aan de inwoners om hun huizen te bevlaggen
met de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli of
tijdens de ’11-daagse Vlaanderen Feest’ van 1 t.e.m. 11
juli. De Vlag van de Vlaamse Gemeenschap is ‘geel met
een zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd’



B U R G E R Z A K E N

OVERLIJDENS 
Jaren geleden was het de traditie dat bij een overlijden
een bericht huis-aan-huis verdeeld werd. De laatste jaren
is dit niet meer het geval. Daarom werd door het 
gemeentebestuur beslist om deze informatie via het 
gemeentelijke informatieblad te verspreiden

April 2013
- Aerts Jozef, Oostmalsesteenweg 241
- Buys Maria, Eikendreef 38
- Heynderickx Leen, Vaart 12
- Lauryssen Lucia, Bavelstraat 85
- Martin Lucienne, Berkenlaan 32
- Meeusen Elisabeth, Bremstraat 26
- Stangenberger Christa, Oostmalsesteenweg 81
- Verbraeken Paul, Oostmalsesteenweg 86

Mei 2013
- Adriaenssens August, Sint-Willebrodrusstraat 13
- Fransen Maria, Helhoekweg 18
- Ghysels Frans, Prinsenpad 29/0055
- Blockx Etienne, Merksplassesteenweg 104/137

GEBOORTEN
Het bevolkingsaantal van de 
gemeente Rijkevorsel nam in de
maanden april en mei 2013 toe
door de verwel koming van 
volgende nieuwe inwonertjes :

- Bastiaanse Arnd, zoon van Bastiaanse Steven en 
Cnaepkens Elke

- Beckx Winston, zoon van Beckx Tom en Aernouts
Sofie

- De Feyter Vic, zoon van De Feyter Jelle en Van 
Bergen Marian

- De Jongh Emilio, zoon van De Jongh Ivan en De
Cicco Anna

- Koyen Scott, zoon van Koyen Luc en Torremans
Mieke

- Mariën Dean, zoon van Mariën Koen en Michielsen
Samantha

- Van De Mierop Stien, dochter van Van De Mierop
Hans en Renders Lies

- Van Der Smissen Karlien, dochter van Van Der 
Smissen Tom en Cuylaerts Dorien

- Van Dyck Xander, zoon van Van Dyck Wouter en Van
Loon Christie

- Van Tichelt Esther, dochter van Van Tichelt Gert en
Fransen Evi

HUWELIJKEN APRIL - MEI 2013 

- Neeckx Jef en De Beuckelaer
Kelly, 03/05/2013

- Backx Pieter en Augustynen
Marijke, 11/05/2013

- Claessen Willy en Pelckmans
Sonja,17/05/2013

- Boeckx Stijn en Verhenne Eveline, 18/05/2013
- Dries Jorre en Glynis Van Echelpoel, 25/05/2013

Een rookmelder laat je niet stikken ! Je moet er uiter-
aard wel eerst een kopen en installeren natuurlijk...

De gemeente Rijkevorsel is in 2012 ingestapt in de rook-
melderscampagne van de provincie Antwerpen. De 
gemeente verkocht het afgelopen jaar 560 rookmelders
aan haar inwoners via de dienst burgerzaken. 

Wil je toch nog een rookmelder kopen? Dit kan. Vanaf 1
juli 2013 en zolang de voorraad strekt kan de rook -
melder nog aangekocht worden aan het onthaal in het
gemeentehuis voor een bedrag van 10 euro. Het betreft
een rookmelder van het merk First Alert, met een 
lithiumbatterij die 10 jaar meegaat. 

Meer informatie kun je terugvinden op de website
www.mijnrookmelder.be.

ROOKMELDERS

GEMEENTELIJKE INFO -
BURGERLIJKE STAND
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Minder betalen voor je energie en tegelijkertijd de 
natuur een handje helpen? Het kan. Onze gemeente
neemt  voor de vierde keer deel aan de groepsaankoop
100% groene energie van de provincie Antwerpen. Wil
je meedoen? Schrijf je dan in vanaf 1 juli online of via
het provinciehuis. Vanaf 2 september kun je in het
gemeente huis inschrijven indien je niet over internet
beschikt.

Hoe werkt het?
Bij een groepsaankoop is het principe: hoe meer mensen
meedoen, hoe groter de korting die je kunt bedingen.
Tussen 1 juli en 29 september schrijf je vrijblijvend in.
Op 2 oktober is er een veiling waarop verschillende 
energieleveranciers hun beste tarieven aanbieden. Je
kunt die veiling online volgen. Zodra de winnaar bekend
is, krijg je een persoonlijk voorstel toegestuurd. Daarin
kun je het winnende tarief eenvoudig vergelijken met de
tarieven van andere energieleveranciers én met je 
huidige tarief. Pas dan beslis je of je wilt overstappen. 

Succesvolle groepsaankoop in 2012
Vorig jaar schreven meer dan 90.000 gezinnen zich vrij-
blijvend in voor de groepsaankoop. 66% daarvan stapte
ook effectief over naar een goedkopere leverancier. Daar-
mee realiseerden ze een gemiddelde besparing van 220
euro op jaarbasis !
Was jij er vorig jaar al bij? Super. Denk er wel aan dat
het kortingstarief voor één jaar geldig is. Hernieuw je
inschrijving dus om volgend jaar opnieuw van scherpe
tarieven te genieten.

De voordelen
Twijfel je nog? Dan zetten we hier de voordelen van de
groepsaankoop even op een rijtje.
- Eén: inschrijven is gratis en volledig vrijblijvend. Als

je uiteindelijk beslist om gewoon bij je huidige 
leverancier te blijven: geen probleem.

- Twee:  je bespaart geld én je draagt een steentje bij
tot een beter leefmilieu. Het gaat namelijk om 100%
groene energie zoals bepaald door de VREG (Vlaamse
regulator van de elektriciteits- en gasmarkt).

- Drie: je krijgt heldere informatie én je wordt stap
voor stap begeleid bij je keuze. Daarvoor stelde de
provincie de firma iChoosr aan. Zij organiseren de
veiling en maken duidelijke afspraken met de 
leveranciers. Zij zorgen ook voor het persoonlijke
voorstel dat je toegestuurd krijgt. Zit je met vragen?
Dan kun je terecht op de website www.samengaan-
wegroener.be of op het gratis infonummer 0800 21
134 (iedere werkdag van 9 tot 17 uur, dinsdag tot 21
uur). Als je besluit om over te stappen, hoef je dat 
alleen maar door te geven en wordt alles verder voor
je geregeld.

Hoe inschrijven?
Inschrijven kan via internet tussen 1 juli en 29 septem-
ber op www.samengaanwegroener.be. Neem je laatste
jaarafrekening van elektriciteit en/of aardgas bij de hand,
want daarop vind je alle nodige gegevens voor de
inschrijving. 

Opgelet: wil je via de gemeente inschrijven, dan kan dat
enkel in september en enkel voor personen die niet over
internet beschikken. Hiervoor moet je eveneens een
kopie van de laatste afrekening meenemen (ook al is die
van enkele jaren geleden). Aan het onthaal van het
gemeente huis geef je vervolgens deze kopie af en vul je
de inschrijvingsformulieren in. Vervolgens ontvang je
een nota met daarin alle nodige info omtrent de werking
van de samenaankoop.

Wie kan meedoen?
Alle inwoners van de provincie Antwerpen.
Opgelet! Geniet je het sociaal tarief? Dan heb je al het
laagste tarief op de markt. Je doet beter niet mee aan de
groepsaankoop, want dat zou voor jou duurder uit -
komen. 

Voor meer informatie: 
Gratis infolijn: 0800 21 134
Website www.samengaanwegroener.be 

Stap 1 : Surf naar www.samengaanwegroener.be. 
Klik op het logo van de provincie Antwerpen.
Je komt nu op de inschrijvingspagina terecht. Klik op
de groene knop ‘Vrijblijvend inschrijven’.
Vul je naam, adres en contactgegevens in. 
Klik op ‘Doorgaan’.

’T IS GROEN EN ’T IS GOEDKOOP ?

BESPAAR OP JE ENERGIEFACTUUR MET
DE GROEPSAANKOOP GROENE ENERGIE !

ONLINE VRIJBLIJVEND INSCHRIJVEN,
HEEL EENVOUDIG !
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Stap 2 : Op het volgende scherm (zie afbeelding) vink je
aan wat je wilt kopen: elektriciteit en/of gas. 
Er worden enkele technische gegevens gevraagd. Geen
paniek, je vindt ze terug op je jaarlijkse afrekening:

- De EAN-code(s) staat op de eerste pagina van de 
factuur. Hij bestaat uit 18 cijfers en begint met
54144. 

- Het type meter (alleen voor elektriciteit): enkel -
voudig, dubbelvoudig (dag- en nachttarief) of 
exclusieve nachtmeter.

- Je jaarlijks verbruik uitgedrukt in kWh. Ken je je 
verbruik niet? Dan kun je een gemiddeld verbruik
invullen door op de i-knop te klikken.

- De leverancier bij wie je momenteel klant bent.
- De einddatum van je contract.
- Het aantal personen dat gedomicilieerd is op je adres.

Stap 3 : Alles ingevuld? Ga naar de samenvatting. 
Controleer of alle gegevens juist zijn. 
Klik daarna op ‘Verstuur mijn inschrijving’.
Binnen twee uur na je registratie krijg je een e-mail met
daarin een link om je inschrijving te bevestigen. 
Klik op de link.  

Meer info ? Hulp nodig ? 
Bel de gratis infolijn 0800 21 134 (ma-vr van 9 tot 17
uur, di tot 21 uur) of stuur een mailtje naar samengroen
@ichoosr.com

Het is zomer!  In je tuin
krijg je ongetwijfeld
vrolijke vlinders over de
vloer. Wil je het vlinders
nog meer naar hun zin
maken, pas dan de vol-
gende tuintips toe. 

PLANTENKEUZE 
Voedsel voor rupsen - waardplanten 
Alle dieren hebben voedsel nodig om te kunnen over -
leven. Vlinders fladderen vrolijk van bloem naar bloem
om nectar te drinken. Rupsen zijn heel wat minder 
mobiel en ze zijn dikwijls bijzonder kieskeurig. Vlinders
moeten ervoor zorgen dat ze hun eitjes op planten 
leggen die de rups graag eet. Wanneer de rupsen uit -
komen, vinden ze een overvloed van hun favoriete hapje.
Zo leggen koolwitjes hun eitjes op kolen. De rupsen eten
grote gaten uit de bladeren en eten het blad soms kaal
tot op de nerf. Om te vermijden dat je kolenoogst door
een rupsenplaag mislukt, bedek je de koolgewassen met
een gaas tegen insecten. 

De planten waarop vlinders hun eieren leggen worden
waardplanten genoemd. De meeste vlindersoorten 
beperken zich tot een aantal waardplanten. Enkele veel-
voorkomende vlindersoorten en hun waardplant
- atalanta: grote en kleine brandnetel
- boomblauwtje: vuilboom, klimop, heide, hulst, 

wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart
- dagpauwoog, kleine vos en landkaartje: grote brand-

netel
- gehakkelde aurelia: grote brandnetel, hop, iep, aal-

bes
- groot en klein koolwitje: koolsoorten en andere

kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad,
oost-indische kers

- klein geaderd witje: kruisbloemigen, zoals look-
zonder-look en pinksterbloem

- oranjetipje: look-zonder-look, pinksterbloem en 
judaspenning 

Brandnetel 
Brandnetels zijn meestal niet zulke geliefde planten in
de siertuin. Omdat verschillende vlinders brandnetels
als waardplant gebruiken, kun je toch ergens in je tuin
een bosje brandnetels integreren.
Brandnetels groeien voornamelijk op stikstofrijke 
plaatsen. Je kunt ze combineren met stinkende gouwe,
donkere ooievaarsbek, hondsdraf, fluitenkruid, boter-
bloemen… Zo krijg je een heel aantrekkelijke, kleurrijke

HOE TREK JE VLINDERS AAN IN JE TUIN ?
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begroeiing met brandnetels. Een plekje met brandnetels
kun je aantrekkelijker maken door het in een vorm te
snoeien zoals je met buxus doet. 

Voedsel voor vlinders - nectarplanten 
Vlinders zijn verzot op nectar. Die nectar vinden ze in
bloemen. Niet alle bloemen hebben evenveel nectar.
Sommige bloemen, zoals rozen en klaprozen, hebben
zelfs helemaal geen nectar. Je zult er dan ook geen
vlinders op vinden. Andere planten bevatten veel nectar
(vlinderstruik, braam…) en trekken heel veel vlinders
aan. 

Planten die uitblinken in het aantrekken van dag -
vlinders 
- Vlinderstruik (Buddleja sp.) - Er zijn veel ver -

schillende soorten vlinderstruiken in de handel 
verkrijgbaar. Kies voor winterharde soorten zoals
Buddleja alternifolia en Buddleja davidii.

- IJzerhard (Verbena bonariensis)
- Beemdkroon (Knautia arvensis)
- Damastbloem (Hesperis matronalis)
- Hemelsleutel (Sedum spectabile)
- Herfstaster (Aster novi-belgii)
- Koninginnekruid (Eupatorium purpureum)
- Lavendel (Lavendula sp.)
- Vaste muurbloem (Erysimum cheiri)
- Enkelbloemige afrikaantjes (Tagetes) 

Vlinders hebben een lange roltong. Hiermee kunnen ze
tot heel diep in bloemen nectar gaan snoepen van 
bijvoorbeeld lavendel en salie. Planten met gevulde 
bloemen vormen echter een probleem. Door al die
kroonblaadjes kunnen de vlinders niet meer tot bij de
nectarbronnen. 

Nectarrijke planten, het hele jaar door…
Zorg ervoor dat er nectar van in het vroege voorjaar tot
in de late herfst te vinden is in je tuin. In het voorjaar
zijn wilg, sleedoorn, peperboompje, hazelaar, groot hoef-
blad, longkruid, hondsdraf en krokussen belangrijke
nectarleveranciers. In het najaar zijn hemelsleutel, 
koninginnekruid, laatbloeiende vlinderstruiken en
klimop belangrijk. 

TUININRICHTING 
Vlinders zijn koudbloedige dieren. Door met hun 
vleugels open te zitten vangen ze zoveel mogelijk zon
op. Als ze het warm genoeg hebben, kunnen ze vliegen.
Wordt het te warm, dan sluiten ze hun vleugels of 
zoeken de schaduw op. Hagen en heggen zorgen voor
beschutte, warme plekjes. Ze zijn beter dan een muur
omdat ze de wind absorberen. Een muur vormt een 
ondoordringbare barrière waar de wind omheen moet. 

Stenen houden de warmte van de zon goed vast. Langs
muren en stenige paden is het daardoor meestal lekker
warm. Nectarrijke planten langs een muur of langs de
rand van een pad zijn daarom dikwijls erg in trek bij 
vlinders. 

Vlinders gebruiken de planten in je tuin als her -
kenningspunten. Wanneer je grote bloemenperken hebt
met maar één soort plant erin, vliegen vlinders verloren.
Vlinders hebben behoefte aan een gestructureerde en 
gevarieerde omgeving, afwisseling van hoge en lage
planten, bomen, struiken, kruiden, een stukje gazon…
Je kunt ook een bloemrijk grasland voorzien. De bloem-
rijkste graslanden krijg je op relatief voedselarme
bodems. 

Vlinders houden van bloemrijke zuidelijke bosranden.
In je tuin kun je een zuidelijke bosrand nabootsen door
enkele bomen aan te planten met een struikengordel 
ervoor en dan een kruidlaag die overgaat in het gazon…
Heb je een kleine tuin, dan kun je een minibosrand aan-
leggen. Daar kun je de bomen vervangen door een 
geschoren haag of door klimplanten. Die laat je dan
overvloeien in een bloemenborder en dan naar je gazon. 

OVERWINTERINGSPLAATSEN 
Veel vlinders overwinteren als eitje, rups of poppen. Die
zitten verstopt tussen planten, uitgebloeide stengels, in
het strooisel onder dorre bladeren, in het gras of in de
grond. Begin je tuin dus zeker niet op te ruimen voor de
winter. In een kale, schoongeharkte tuin kan geen 
vlinder overwinteren. Laat al het dode plantenmateriaal
tot in de lente staan. Wat daarna overblijft, kun je 
versnipperen en tussen de overblijvende beplanting laten
verteren. 

BELANG VAN GIFVRIJ BEHEER 
Het grootschalig gebruik van bestrijdingsmiddelen is
één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang
van dagvlinders. Bestrijdingsmiddelen doden niet alleen
rupsen. Ook vlinders die even gaan uitrusten op een
plant die met bestrijdingsmiddelen is behandeld, 
kunnen sterven. Gebruik dus zeker geen bestrijdings-
middelen in je siertuin! 

BEETJE GELUK 
Of je veel of weinig vlinders naar je tuin kunt lokken is
ook afhankelijk van de omgeving waarin je tuin ligt. Een
tuin in een landschap met veel bloeiende planten zal
meer vlinders op bezoek krijgen dan een ingesloten
stadstuintje. Laat je echter niet ontmoedigen : in de 
allerkleinste stadstuin, zelfs in bloembakken, zullen 
nectarrijke planten vrolijke fladderaars aantrekken. 

(Bron: Velt vzw)
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TEL DE VLINDERS IN JE TUIN !

Dagvlinders vormen waardevolle indicatoren voor de
kwaliteit van ons leefmilieu. Helaas doen ze het lang
niet goed en gaan veel soorten achteruit. 
Het is daarom erg nuttig om cijfers over vlinders te
verzamelen. 
Tijdens het weekend van 3 en 4 augustus organiseert
Natuurpunt de jaarlijkse vlindertelling. Registreer je
tellingen via www.vlindermee.be Meer informatie
vind je ook via deze website.

 

In de periode van 15 juni tot en met 31 augustus kun je
dit jaar opnieuw je taxussnoeisel gratis binnenbrengen
op het containerpark. Zo ondersteun je de strijd tegen
kanker. Taxussnoeisel bevat baccatine, een actief 
bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat kanker -
medicijnen. Voor 1 kg baccatine heb je echter 12 ton
vers taxussnoeisel nodig, een hele hoop! 

Praktisch: 
- Eénjarige, jonge, niet houtachtige scheutjes van max

20-30 cm. 
- Snoeisel opvangen op doek, niet mengen met ander

snoeisel of bladeren. 

Boomkwekerij Van Hulle B&C, initiatiefnemer van de
actie ‘Vergroot de hoop’, schenkt per ingezamelde m³
taxussnoeisel 50 euro ten voordele van kanker -
bestrijding. 
De opbrengst van deze actie zal integraal overgemaakt
worden aan het Olivia Hendrickx Research Fund vzw in
Herentals. 

SNOEI MEE TEGEN KANKER 
EN VERGROOT ZO DE HOOP! 

 

TWEEDE OPROEP -
VERLENGING TERMIJN TOT EN MET 31 JULI 2013

In één van onze vorige nummers werd aangekondigd dat
tot 20 mei 2013 kandidaturen konden worden ingediend
voor de GECORO, gemeentelijke commissie ruimtelijke
ordening.

Na afsluiting van de inschrijvingsperiode is gebleken dat
een aantal maatschappelijke geledingen onvoldoende
kandidaten hebben voorgedragen.

Bovendien is in het nieuwe gemeentedecreet bepaald dat
ten hoogste twee derde van de leden van hetzelfde
geslacht kunnen zijn. En dit zowel voor de effectieve als
de plaatsvervangende leden. Vandaar dat wij in het 
bijzonder een oproep doen tot vrouwelijke kandidaten.
Mannen kunnen zich uiteraard ook nog kandidaat 
stellen.

De gemeenteraad gaat over tot de hernieuwing van de
GECORO, waarin diverse maatschappelijke geledingen
zullen vertegenwoordigd zijn en minimum vijf des -
kundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening.

OPROEP AAN DESKUNDIGEN

Al wie voeling heeft met de ruimtelijke ordening kan
zich kandidaat stellen als deskundige. Diploma’s zijn
geen onmiddellijke vereiste indien uw kennis en 
ervaring kunnen aanzien worden als belangrijke 
elementen van deskundigheid. Uw kandidatuur moet
echter wel gemotiveerd zijn.

OPROEP AAN VERENIGINGEN BEHORENDE TOT
VOLGENDE MAATSCHAPPELIJKE GELEDINGEN
- verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
- verenigingen van handelaars
- verenigingen van werknemers
- verenigingen van land- en tuinbouwers
- milieu- en natuurverenigingen
Het ruimtelijk beleid moet volgens de wetgeving in alle
openheid gevoerd worden. Indien uw vereniging of
sector behoort tot één van de hierboven vermelde 
categorieën, stel dan uw kandidatuur voor de adviesraad.

Gemotiveerde kandidaturen dienen schriftelijk te 
worden ingediend bij het college van burgemeester en
schepenen, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, vóór 1 
augustus 2013.

TAXUS TEGEN KANKER !

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR
RUIMTELIJKE ORDENING : GECORO
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In een deel van de Molenstraat vanaf de Korte Molenweg
tot aan de Sint-Luciekapel zullen riolerings- en 
wegeniswerken uitgevoerd worden. Er zal gescheiden 
riolering worden aangelegd, het asfalt zal vernieuwd
worden, er zullen nieuwe voetpaden en parkeerplaatsen
gerealiseerd worden en bomen (5 x Ulmus Columella -
iep) aangeplant. In principe is de aanleg van dit gedeelte
vergelijkbaar met wat in het begin van de Molenstraat
werd uitgevoerd. Er zal dan ook enkel richting worden
ingevoerd op dit stuk van de Molenstraat.
Gelijktijdig wordt gestart met de heraanleg van de Sint-
Luciestraat. Hier zijn echter geen rioleringswerken 
gepland, omdat de riolering er nog in goede staat is. De
rijweg zal wel vernieuwd worden en nieuwe parkeer-
plaatsen en voetpaden aangelegd. Ook hier krijgt de
straat een groen accent met de aanplanting van bomen,
in dit geval 10 stuks van de Gleditsia Triacanthos 
(Christusdoorn).
Vooraleer de aannemer van start gaat, zullen de nuts-
maatschappijen de nodige werken uitvoeren aan kabels
en leidingen. Eandis zal op een gedeelte van het traject
het bovengrondse net ondergronds brengen en de gas-
leidingen saneren. Ook Pidpa en mogelijks Belgacom
zullen werken uitvoeren in zoverre deze noodzakelijk
zijn. De aanvang van deze werken is voorzien op 20 
augustus 2013 en zullen om en bij de 11 weken in beslag
nemen.
De aannemer zal in principe starten op 1 oktober 2013.
Het is de bedoeling dat de werken beëindigd zijn voor
het kerstverlof.
Er zal nog een infovergadering voor de bewoners volgen
eind augustus of begin september. 

In het binnengebied tussen Otterdaelstraat - Koekhoven
zal een private verkaveling worden verwezenlijkt. 
Mavaco Projectontwikkeling uit Massenhoven is bouw-
heer voor de uitvoering van dit werk. Intussen zijn de
werkzaamheden in volle gang. Deze worden uitgevoerd
door aannemer Vermetten uit Merksplas. Een einddatum
is vooralsnog niet bekend. In totaal zullen er 43 nieuwe
kavels gerealiseerd worden.

De werken in de Kasteelweg, Doelenpad, Middelstede/
deel, Markweg/deel en Appelstraat zullen in de zomer-
maanden voltooid worden. De intentie is om voor het
bouwverlof de toplaag van de eerste fase (Kasteelweg,
Doelenpad en voorste gedeelte van de Middelstede) te
hebben aangebracht en de onderlaag asfalt van de tweede
fase (Appelstraat, laatste deel van de Middelstede en de
Markweg). Na het bouwverlof zal de tweede fase 
afgewerkt worden met het verder aanwerken van de 
inritten en het aanbrengen van de toplaag asfalt.
Het bestuur is er zich van bewust dat de werken voor de
nodige hinder hebben gezorgd en het wil de bewoners
bedanken voor het geduld en begrip dat zij tijdens de
werken hebben opgebracht.

De gemeente is voortdurend bezig te bekijken hoe het
groenonderhoud geoptimaliseerd kan worden en aan -
gepast aan nieuwe duurzame werkwijzen. Zo zullen nu
de verschillende grasvelden systematisch opgedeeld 
worden in locaties die enerzijds intensief en anderzijds
extensief beheerd worden.
Met intensief beheer bedoelt men een onderhoud 
bestaande uit 15 à 20 maaibeurten per jaar, waarbij een
kleine maaihoogte wordt aangehouden (3 à 5 cm). Bij
extensief beheer zijn de maaibeurten veel minder 
frequent, een drietal per jaar, waarbij de maaihoogte niet
kleiner dan 10 cm mag zijn. Alzo bekomt men meer een
bloemenweide.
Voorlopig  zit dit project nog in de onderzoeksfase. 
Wanneer deze afgerond is, zullen we nog toelichting
geven over de precieze keuzes die gemaakt werden voor
de verschillende locaties. 

WERKEN MOLENSTRAAT / DEEL
EN SINT-LUCIESTRAAT

VERKAVELING HEIBRAAK

WERKEN DOELENPAD, KASTEELWEG,
APPELSTRAAT,...

INTENSIEF EN EXTENSIEF GRASBEHEER
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Als de zomervakantie er aan komt is Vlieg ook weer van
de partij. Deze zomer zoemt ze rond in de twee biblio -
theken vanaf 1 juli tot en met 30 augustus. Vlieg is deze
keer op zoek naar Kunstschatten.

Alle kleuters krijgen in de school een leuke tekening om
in te kleuren. Vanaf 1 juli kunnen ze hun kunstwerk 
afgeven in de bibliotheek. Hiervoor krijgen ze een leuke
en lekkere attentie.
Voor de kinderen van de lagere school heeft Vlieg weer
een zoektocht bedacht. Als je de vragen juist oplost krijg
je een code waarmee je de kunstschattenkist kunt
openen. Natuurlijk mag jij een deeltje van de schat mee
naar huis nemen.

Je kunt voor dit alles terecht in de bibliotheek van het 
centrum, Molenstraat 20 en natuurlijk is Vlieg ook 
dagelijks te vinden in de bibliotheek van Sint-Jozef, Kerk-
dreef 61.

De bib van het centrum is heel de zomer open op de
normale openingsuren behalve de zaterdagen, dan zijn we
gesloten. De Aster Berkhofbib op Sint Jozef is gesloten
van 29 juli tot en met 11 augustus.

Voor alle info i.v.m. openingstijden van de beide biblio -
theken kun je terecht op de catalogus van de bib.
Adres http://bibrijkevorsel.provant.be

De weetjesboeken voor de jeugd staan binnenkort alle-
maal geordend volgens het ZIZO systeem. ZIZO staat
voor Zonder Inspanning Zoeken. 
Dit zoeksysteem werkt met kleuren en pictogrammen. 
Er zijn 12 hoofdrubrieken en elke hoofdrubriek heeft
zijn eigen kleur.
Een voorbeeld: de rubriek natuur is groen, de rubriek
mens is roze, de rubriek verkeer is rood enz.
Elke hoofdrubriek is onderverdeeld in verschillende
deelrubrieken. Zo zit er onder natuur een rubriek over
dieren, één over planten, één over tuinieren enz. In de
deelrubriek over dieren zitten dan nog verschillende
groeirubrieken, bv vogels, roofdieren, katten enz.

Als je weet bij welke kleur en bij welk pictogram je moet
zoeken heb je vlug gevonden wat je zoekt.
Als je een weetjesboek opzoekt voor de jeugd in onze 
publiekscatalogus zie je bij welke rubriek en bij welke
kleur je moet zoeken. Doe maar eens een testje, surf
eens naar http://bibrijkevorsel.provant.be en typ als
zoekterm in ‘dolfijnen’.
Je zal zien dat je een weetjesboek over dolfijnen vindt bij
de groene etiketten met als pictogram zeezoogdieren.
Kom eens kijken in de bib en als je niet vindt wat je zoekt
vraag dan zeker hulp aan de balie.

De bibliotheek van het centrum, Molenstraat 20 is
gesloten op volgende dagen:
- elke zaterdag van juli en augustus
- donderdag 11 juli 
- donderdag 15 augustus 
- vrijdag 16 augustus
- maandag 26 augustus

ZOMER-VLIEGACTIE IN DE BEIDE 
BIBLIOTHEKEN VAN RIJKEVORSEL

WE ZIJN BIJNA KLAAR MET HET OMZETTEN
VAN SISO NAAR ZIZO...

DE OPENINGSUREN VAN DE 
BIBLIOTHEKEN IN JULI EN AUGUSTUS
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ZOMERNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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De Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef 61 is gesloten
op volgende dagen:
- donderdag 11 juli
- maandag 22 juli
- van maandag 29 juli tot maandag 12 augustus
- donderdag 15 augustus
- vrijdag 16 augustus

JEUGD
Kijk- en prentenboeken
- Kleertjes aan [P1]
- We gaan in bad [P1]
- Maya : Wie redt Max? [P3]
- Ridder Wiebe [P3]
- Het grote slaapfeest [P3]
- Mag ik mee? [P3]
- Rood of waarom pesten niet grappig is [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Junior Suske en Wiske : Leuke verhalen voor 

beginnende lezers (VAND Niveau 1 - 4)
- Blitz! (VISS Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- Rosie en Moussa : Beste vrienden voor altijd 

(COCK, Michael De)
- Hotel 13 : Tace tegen de tijd (VERHULST, Gert)
- Kief de goaltjesdief : Schoolvoetbal 

(GEMERT, Gerard van)
- Alles ok (soort van). (PICHON, Liz)
- Superjuffie op safari (SCHOTVELD, Janneke)

B-boeken (9-12 jaar)
- Een pracht van een smaragd (STILTON, Thea)
- Vijf prima ballerina’s (STILTON, Thea)
- Grote griezels : Een gruwelsaurus! 

(STILTON, Geronimo)
- Oerknagers : Het pruttelt onder mijn poten 

(STILTON, Geronimo)
- De legende van de Wachters : De ontvoering 

(LASKY, Kathryn)
- Heinrich Ooooh en de zeurderige zombies 

(GERARD, Hilde E.)
- Vlieg! (KUNST, Marco)

C-boeken (12-16 jaar)
- Wonder (PALACIO, R.J.)
- The Future of Us (ASHER, Jay)
- Breek me (MAFI, Tahereh)
- Kussen helpt niet (BAMBUST, Fran)
- Het verraad van Natalie Hardgrove (KATE, Lauren)
- Blind date (WESTERFIELD, Scott)
- De afscheidsbrief (GOUDSMIT, Bobje)
- Violet : Heldin van de duisternis (GIBBS, Abigail)
- De smoes (KEMPEN, Marie-Monique van)
- Dromendochter (TAYLOR, Laini)

Jeugd Non-fictie
- De kok [627]
- Raadsel van alles wat leeft [Groen – Natuur]

Jeugd Strips
- De avonturen van Suske en Wiske op het eiland

Amoras [JS B]
- Junior Suske en Wiske : Het grote strip-leesboek 2

boordevol spannende avonturen [JS A]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Het motel (KOONTZ, Dean)
- De schemerpoort (WINTERSON, Jeanette)
- Een tijd als nooit tevoren (GORDIMER, Nadine)
- Viola & Luce (RATTARO, Sara)
- Ten dode opgeschreven (BILLINGHAM, Mark)
- Switch (PARSONS, Charlotte)
- Over mannen (MAUVIGNIER, Laurent)
- De fluitspeler (RASH, Ron)
- Als alles duister wordt (VANDERMEEREN, Hilde)
- Graaiers en snaaiers (PIERREUX, Jos)

Volwassenen Non-fictie
- Basisboek Windows 8 (Studio Visual Steps) [525.1]
- Windows 8 voor senioren deel 2 (Studio Visual Steps)

[525.1]
- Heraus, professoren! [Groot-Brittannië 945.3]
- Groenland 2 (Van Riet, Bartel) [638.4]
- Groeten uit Transitië [614.6]
- Ten oorlog : Een reis langs het front van WO I [927.5]
- De zilveren lepel voor kinderen [629.63]
- Het geld van de kerk (Sauviller, Raf) [248.2]
- De wattman die de nazi’s haatte (Danneels, Brigitte)

[935.4]
- Van aanval tot zelfverdediging (Preter, Alain de)

[618.89]

Wij wensen al onze lezers 
een fijne en zonnige leesvakantie!!!! 

Het bibliotheekteam.

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JULI 2013  



Vanaf 1 februari 2013 is het proefproject 'Mobiliteitspunt
Kempen’ actief in het arrondissement Turnhout. 
Personen uit de Kempen kunnen er terecht voor 
informatie en advies over aangepast vervoer.

Mobiliteitsvragen?
Mobiliteitspunt Kempen maakt personen met een 
mobiliteitsbeperking wegwijs in het aanbod van aan -
gepast vervoer in eigen streek en verstrekt informatie
over de meest geschikte vervoerder(s). 
Daarnaast wordt ook informatie verstrekt over allerlei
vragen zoals hoe een parkeerkaart voor personen met
een handicap aanvragen, hoe een belbus gebruiken, hoe
een dienstregeling interpreteren. 

Voor een concrete vervoersvraag op een bepaalde dag en
uur zoals een bezoek aan familie of vrienden, het bij -
wonen van een voorstelling of sportactiviteit, markt -
bezoek,… wordt uitgezocht wat de best mogelijke
vervoerder is in deze specifieke situatie. Over die 
vervoersdienst wordt informatie gegeven en vervolgens
doorverwezen. Er wordt samengewerkt met vervoers-
aanbieders zoals De Lijn, de mindermobielencentrales,
de diensten aangepast vervoer, mutualiteiten en private
taxibedrijven. 

Voor wie?
Woon je in Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Beerse, 
Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, 
Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal,
Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Olen, Oud-Turnhout,
Ravels, Retie, Rijkevorsel, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar
of Westerlo?
Heb je door een handicap, ziekte of ouderdom 
problemen om vervoer te vinden?
Neem dan contact op met Mobiliteitspunt Kempen.
Telefoneer naar het nummer 014 585 575 of mail naar
mobiliteitspuntkempen@iok.be 

Tijdens het contact met de medewerker kun je vertellen
welke vervoersvraag je hebt en toelichten welke 
mogelijkheden of beperkingen dit met zich meebrengt.
De medewerker zoekt voor je uit welke oplossing er kan
zijn voor je vervoersvraag. 

Proefproject?
Tijdens de werking krijgt het Mobiliteitspunt Kempen
een volledig zicht op het aanbod van aangepast en
toegankelijk vervoer in het arrondissement Turnhout en
een goed beeld van de knelpunten en blinde vlekken.
Deze waardevolle bevindingen worden aan de overheid
bezorgd. Zo kunnen de ervaringen in de Kempen bij -
dragen tot het verbeteren van het aangepast en toe -
gankelijk vervoer in Vlaanderen.

De voorbije jaren werd er, buiten de wil van de 
gemeente, heel wat gewijzigd in de dienstverlening van
het openbaar vervoer in Rijkevorsel : sneldiensten 
werden afgeschaft omwille van de trein Noorderkempen,
frequentie van de trein werd beperkt, ... . De gemeente
heeft zich altijd ingezet voor een degelijk openbaar 
vervoer en heeft meermaals bij de Lijn en de NMBS hun
ongenoegen laten blijken over bepaalde acties die 
werden ondernomen.

Ook de komende jaren zal het bestuur blijven ijveren
voor een degelijk en betaalbaar openbaar vervoer in 
Rijkevorsel. Zo werd vastgesteld dat op de spoorlijn
Noorderkempen/Antwerpen al verschillende trein -
verbindingen werden afgeschaft zonder dat opnieuw
sneldiensten van De Lijn werden ingevoerd. De NMBS
werd dan ook met aandrang verzocht om de frequentie
van de treinverbindingen niet verder af te bouwen maar
eventueel nog verder uit te breiden. Het bestuur zal dit
zeker blijven opvolgen.

MOBILITEITSPUNT KEMPEN 
BIEDT INFORMATIE EN ADVIES 
OVER VERVOER OP MAAT

OPENBAAR VERVOER IN RIJKEVORSEL
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Dat er pientere rekenaars, knappe lezers, fantastische
knutselaars, hemelse zangers en sportieve atleten in 
De Wegwijzer zitten, wisten we al. Op hun schoolfeest
lieten ze zich nog van een andere kant zien : elke klas
liet zijn danstalent zien. 
Alles passeerde : hiphop, klassiek, humordans, atletische
dans, duodans,... Knap hoor.

In de week die voorafging aan het schoolfeest zag het
weer er niet zo goed uit. Op de dag zelf was het wel wat
frisjes maar de regen bleef gelukkig achterwege. In de
namiddag kwam de zon ons af en toe eens groeten.
Onze papa’s en mama’s van het oudercomité hebben er
ook weer voor gezorgd dat het schoolfeest zeer vlot 
verlopen is : alles klaarzetten, pintjes tappen, hotdogs
verkopen, het taartenbuffet klaarmaken,...

Op zo’n dag moeten er 1001 dingen
gebeuren maar gelukkig mogen we
rekenen op een ijzersterk team in
het oudercomité.
Bedankt : ouders, kinderen, leer-
krachten, oudercomité, gemeente-
bestuur... om dit schoolfeest te laten
slagen.

Tot volgend schooljaar !

POM Antwerpen stelt zich als doel om de kwaliteit en
duurzaamheid van bedrijventerreinen te stimuleren en
te verhogen. Daarom lanceerde POM in het najaar van
2008 een project waarbij financiële ondersteuning wordt
geboden aan samenwerkingsverbanden tussen bedrijven,
die concrete initiatieven nemen in het kader van ‘duur-
zame bedrijventerreinen’. Verenigingen of groeperingen
van ten minste vijf bedrijven, die gevestigd zijn op een
bedrijventerrein in de provincie Antwerpen, konden in
het kader van dit project een voorstel indienen. Het 
succes van de voorbije twee oproepen toont aan dat
zowel bedrijven als lokale overheden ook duidelijk de
meerwaarde van onderlinge samenwerking inzien. De 
financiële steun die POM nu biedt, vormt voor bedrijven
zeker een aanzet om die samenwerking daadwerkelijk
op te starten of verder uit te bouwen. Daarom besliste
POM om binnen hetzelfde projectkader een nieuwe 
oproep te lanceren.

Wie komt in aanmerking om deze subsidie aan te vragen?
Elk samenwerkingsverband van minimum 5 bedrijven
die op het zelfde bedrijventerrein gevestigd zijn, uiter-
aard in de provincie Antwerpen, kan een projectvoorstel
indienen. Het kan gaan om een reeds bestaande 
bedrijvenvereniging, maar ook om een nieuw gevormde
groepering van bedrijven. 

Welke initiatieven kunnen financieel gesteund worden?
Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de
voorgestelde acties concreet gericht zijn op meer duur-
zame bedrijfsprocessen, sociale duurzaamheid en/of een
meer duurzame inrichting van het terrein. Als voorbeeld
kan er rond volgende onderwerpen gewerkt worden
(deze lijst is niet beperkend): groenvoorziening, water-
huishouding, mobiliteit, energie, verminderen CO2-
emissie, afvalproblematiek, beveiliging, beeldkwaliteit
openbaar domein, intensiever ruimtegebruik, sociale 
aspecten, werkgelegenheid, synergieën tussen 
verschillende bedrijven op het terrein, …

Enkele praktische gegevens
Voor een project bedraagt de financiële tegemoetkoming
maximaal 75% van de bewezen kosten, met een maxi-
mum subsidiebedrag van 21.000 EUR per samen -
werkingsverband.
De subsidieaanvragen moeten worden ingediend bij
POM Antwerpen ten laatste op 5 juli 2013.

SCHOOLFEEST DE WEGWIJZER
26 MEI 2013

PROJECT ’STIMULEREN DUURZAME 
ACTIES OP BEDRIJVENTERREINEN’

O N D E R W I J S - L O K A L E  E C O N O M I E
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L O K A L E  E C O N O M I E - V V V

De ingediende projectaanvragen zullen beoordeeld en
geselecteerd worden door POM Antwerpen en de pro -
vincie Antwerpen, Dienst Economie en Internationale
Samenwerking.

Het subsidiereglement en het aanvraagformulier vindt
u op onze webstek www.pomantwerpen.be. 
Ook kan u steeds terecht bij de projectverantwoordelijke
Daan Ongkowidjojo (daan.ongkowidjojo@pomant -
werpen.be / tel. 03 240 68 22).

Vernieuwde Kleidabbersroute combineert erfgoed 
en natuur in Beerse, Brecht, Malle, Merksplas 

en Rijke vorsel

Een verrassende episode uit de Kempense geschiedenis,
bijzonder erfgoed en schitterende stukjes natuur. Dat
zijn de troeven van de vernieuwde Kleidabbersroute in
Beerse, Brecht, Malle, Merksplas en Rijkevorsel.
Toerisme Provincie Antwerpen legde het traject op het
fietsknooppuntennetwerk. Een origineel eerbetoon aan
de legendarische Kempense kleidabbers.

Net als de Rupelstreek kennen ook de Antwerpse 
Kempen een boeiend steenbakkersverleden. Na de 
aanleg van het Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten in
1866 verrezen op de oevers in Beerse, Brecht en Rijke-
vorsel talloze steenbakkerijen.
De kleiwinning en de baksteenproductie gebeurden aan-
vankelijk op ambachtelijke wijze, nadien volgens een
steeds meer geïndustrialiseerd proces.

Steenbakkersgeschiedenis
De Kleidabbersroute is de vierde themalus die Toerisme
Provincie Antwerpen dit jaar vernieuwt. Het traject 
dateert uit 1979, de laatste editie van de brochure uit
2004. Bruno Peeters, gedeputeerde voor toerisme : 
’De Kleidabbersroute belicht een verrassende episode uit
de Kempense geschiedenis. Alle facetten van de bak-
steenindustrie zitten in de fietslus : het Kanaal Dessel - 
Turnhout - Schoten, een voormalige steenbakkerij, 
imposante bakstenen gebouwen en de putten waarin de
kleidabbers ooit zwoegden.’

Van kleiput tot natuurgebied
Na 1960 bleven die kleiputten vaak decennialang onaan-
geroerd. De natuur kreeg er vrij spel, wat resulteerde in
enkele uitzonderlijke groengebieden zoals Blakheide,
Klokkeven of Kooldries / Hoofsweer. Goed voor enkele
aantrekkelijke haltes en picknickplekjes tijdens je trip.
Bert Geboers, directeur Toerisme Provincie Ant werpen:
’De Kleidabbersroute betekent méér dan enkele uren
fietsplezier. Het pakkende verhaal - typisch Kempens en
tegelijk voor velen wellicht onbekend - geeft de fietslus
net dat tikkeltje extra.’

Kleidabbersroute praktisch
De Kleidabbersroute vertrekt aan Steenbakkerij Sas,
Sint-Jozef 6 te 2310 Rijkevorsel. Er zijn twee aanloop-
routes bewegwijzerd vanuit de Sint-Leonarduskerk in
Brecht en de Dienst voor Toerisme in Beerse. 
De route is 59 kilometer lang. Je kunt ze inkorten tot 45
km.
Onderweg volg je de rechthoekige, groen-witte borden
met nummers van het fietsknooppuntennetwerk.
De gratis flyer van de Kleidabbersroute is verkrijgbaar
aan de VVV-balie in het gemeentehuis. 
De route werd officieel geopend op 7 juni 2013.

IN HET SPOOR 
VAN DE KEMPENSE KLEIDABBERS
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C U L T U U R

Op woensdag 21 augustus 2013 organiseert de cultuur-
dienst i.s.m. Brass Band Condor een gratis openlucht-
vertoning van de film “Brassed Off”. 

In “Brassed Off” ontmoeten we de bewoners van een
mijnstadje die vechten om te overleven als de mijn moet
sluiten. Het sluiten van de kolenmijn lijkt ook het einde
te betekenen van de brass band waar de mijnwerkers in
spelen. Maar de muzikanten geven niet zomaar op.
Persoonlijke en sociale drama’s laten de uitzonderlijke
veerkracht van de mensen zien. Ze overleven ondanks
de tegenslagen. Met muziek en romantiek.
De hoofdrollen in “Brassed Off” worden verzorgd door
Ewan McGregor, Tara Fitzgerald en Pete Postlethwaite. 

Deze vertoning vindt plaats op de speelplaats van Het
Kompas te Sint-Jozef Rijkevorsel. De ingang bevindt
zich aan de schoolpoort in de Kerkdreef. De deuren gaan
open om 20u. De vertoning van de film zal aanvangen
om 21u. 
Voor de gezelligheid wordt er gevraagd om eigen stoelen
/kussens/dekens mee te brengen. De organisatie zorgt
voor de gezellige, zomerse sfeer en drank aan demo -
cratische prijzen!

Meer informatie is te verkrijgen op de cultuurdienst via
03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be.

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. Wil jij ook een brief schrijven naar de toekomst?
Neem dan de tijd en kruip in je pen. Tot en met 15
oktober 2013 kun je de brief versturen naar: Cultuur-
dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel.
Meer info op www.destillekempen.be voor de praktische
afspraken over de verzending en de definitieve bewaar-
plekken. Registreer ook jouw brief via het deelnemers-
formulier 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. 

TRAGE POST : SCHRIJF EEN BRIEF 
NAAR DE TOEKOMST !

OPENLUCHTCINEMA ’BRASSED OFF’
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C U L T U U R - S P O R T

De provincie Antwerpen komt naar je toe, help mee de
geschiedenis van de Groote Oorlog te registreren!

Samen met regionale partners zoals erfgoedcellen en
unieke locaties komt de provincie Antwerpen naar je toe
om jouw verhalen over WOI online te registreren in de
databank Europeana1914-1918.

Heb je verhalen, voorwerpen, foto’s of documenten over
de eerste Wereldoorlog kom dan naar één van onze 
Collectiedagen:
- zaterdag 7 september 2013 - Erfgoedcel Noorder-

kempen - Warande Turnhout
- zaterdag 14 september 2013 - Erfgoedcel k.ERF 

Balen
- zaterdag 12 oktober 2013 - Erfgoedcel Kempens 

Karakter - Liers Cultuurcentrum
- zaterdag 19 oktober 2013 - Fort Breendonk 

- Fort Breendonk
- zaterdag 14 december 2013 - Erfgoedcel Kempens

Karakter - Herentals 
- zondag 2 maart 2014 - Kasteel d’Ursel - Hingene
- zondag 23 maart 2014 - Arboretum Kalmthout evap

vzw - Arboretum Kalmthout
Je kunt die dag zelf gewoon langskomen of op voorhand
contact opnemen (zeker als je veel materiaal hebt) op
het nummer 03 240 55 61 of via greatwar@provant.be

Meer info: www.antwerpen1914-1918.be en www.euro-
peana1914-1918.eu/nl 

EXTRA:
Het verhaal van de eerste Wereldoorlog werd niet alleen
door onze soldaten aan het front geschreven. Er was ook
een provincie die probeerde de Duitse opmars tegen te
houden en jaren gebukt ging onder de bezetting. De
belegering van de forten rond Antwerpen, voedsel -
tekorten, vluchtelingen, voedselbedeling, smokkel, 
de elektrische grensversperring met Nederland,
opeisingen,... Elk persoonlijk document of voorwerp kan
bijdragen aan dit verhaal.

Op de collectiedagen wordt alles ter plekke gedigi -
taliseerd. Medewerkers noteren je bijbehorende verhalen
en anekdotes. Specialisten in WOI helpen met inter -
preteren en zoeken mee naar antwoorden. Erfgoed -
experten geven gratis advies over goede bewaring van
materialen. Vervolgens gaan de eventuele documenten
en voorwerpen naar de foto- of scan-module. Via SMS
wordt men op de hoogte gebracht wanneer men klaar is
met het digitaliseren. Deelnemers nemen het materiaal
terug mee naar huis of kunnen navragen of donaties 
mogelijk zijn.

De verhalen en gedigitaliseerde gegevens worden in de
centrale erfgoeddatabank van Europeana 1914-1918 
opgeslagen en voor de toekomst bewaard. We geven het
verhaal van de Eerste Wereldoorlog een gezicht en
maken dit voor iedereen toegankelijk

De vertrekuren van zowel de marathon, halve marathon,
stratenlopen en de kids run zijn met een uur vervroegd.
D.w.z. dat de start reeds gegeven wordt om 16u voor de
marathon, bedrijven- en estafetteloop, om 16.30u voor
de halve marathon en om 17u voor de stratenlopen. De
Kids run vindt plaats tussen 16u en 17u !
Allen op post, enerzijds om deel te nemen, anderzijds
om al die sportievelingen een hart onder de riem te 
steken !

COLLECTIEDAGEN

MEMORIAL FONS BRYDENBACH :
GEWIJZIGDE VERTREKUREN !
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J E U G D  S P O R T

Op maandag 22 juli rijden we met de fiets naar De 
Mosten waar ons een groots wateravontuur staat te 
wachten. In groepjes bouwen we een vlot met surf -
planken, balken en touw. Nadien testen we onze vlotten
op rivier de Mark en zien we wie de beste vlottenbouwers
zijn !

Op dinsdag 23 juli trekken we in de namiddag naar Mol
in Action. Na een spannende race op het kartcircuit gaat
de strijd verder tijdens de Q-Zar Lasershooting !! Voor 
degenen die er daarna nog steeds geen genoeg van 
hebben is er van beide activiteiten een tweede sessie voor-
zien ! 

Op dinsdag 6 augustus trekken we in de namiddag naar
Eindhoven voor een dag vol skate- en BMX-plezier ! In
het 040 BMX Park kun je je volledig uitleven op een veel-

zijdig parcours met diverse ramps. Ollie’s, kickflips, 
grinden,... 
De skaters gaan naar één van Europa’s grootste indoor
skateparken, Area 51. Zij hebben onder andere een bowl,
een vert-ramp en een miniramp. 

Op woensdag 14 augustus rijden we naar het Koning
Boudewijnstadion. Hier kun je onze Rode Duivels zelf
aan het werk zien tijdens hun oefeninterland tegen
Frankrijk ! Maak je klaar om een avondje te supporteren
voor o.a. Lukaku, De Bruyne en Fellaini.

Op dinsdag 21 augustus kunnen jongeren tussen 11 en
16 jaar een dagje gaan sporten aan de kust. Op deze 
watersportdag hebben we een aantal uitdagende sport -
activiteiten voorzien. Je kunt kiezen uit een halve dag 
kiting, gecombineerd met een halve dag zeeraften. De 
andere combinatie bestaat uit een halve dagen zeeraften
en beachsports. Gelieve bij je inschrijving duidelijk aan
te geven voor welke
combinatie je kiest!

Info en inschrijven
kan nog steeds via
de Kinderclub of de
jeugddienst.

SPORTIEVE ACTIVITEITEN
VOOR DE RIJKEVORSELSE TIENERS

VLOTTENTOCHT OP DE MARK

KARTEN EN LASERSHOOTEN

INDOOR SKATEN EN BMX’EN 
TE EINDHOVEN

VOETBAL BELGIË - FRANKRIJK

12GNOORD SUMMERKIX : GOLFSURFEN,
BOULDERKLIMMEN EN BEACHSPORTS
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SPEELPLEINWERKING
KIEKEBOE & KINDERCLUB

Van 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. 

Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te

schrijven, behalve voor de uitstappen op vrijdag. Informatie

over het online inschrijven vind je terug op de website

www.jeugdrijkevorsel.be.

Tijdens de week van 26 tot 30 augustus is er geen speel-

pleinwerking 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.

OVERZICHT ACTIVITEITEN 
TIENERS 12 - 16 JAAR

Ook dit jaar voorziet speelpleinwerking Kiekeboe weer een

heleboel coole en uitdagende activiteiten voor onze tieners

(12 tot 16 jaar) tijdens de zomervakantie. Hieronder vind je

een overzicht terug van de geplande activiteiten. Inschrijven

is verplicht. Dit kun je doen door de inschrijvingsstrook en

de medische fiche in te vullen en af te geven bij de jeugd-

dienst of de Kinderclub. 

Je kunt ook online inschrijven. Hoe je dit doet vind je terug

op onze jeugdwebsite: www.jeugdrijkevorsel.be

Op deze site vind je ook de onlinefolder terug met daarin

alle nodige informatie m.bt. de tieneractiviteiten.

Programma Tieners

2 & 3 juli Tweedaagse Duinrell (NL)

5 juli De Efteling (NL)

22 juli Vlottentocht 

23 juli Karten & Lasershooten

26 juli Dagje Noordzee

5 & 7 augustus DJ Workshop

6 augustus BMX’en en skaten in Eindhoven (NL)

9 augustus Waterspeelpark Splesj (NL)

14 augustus Voetbalinterland België – Frankrijk

19 augustus Retro gaming

21 augustus 12GNoord Watersportdag 

28 augustus Tienerfestival (T-day)

ATTRACTIEDAG 
OP VRIJDAG 23 AUGUSTUS

Op vrijdag 23 augustus organiseert Kiekeboe in samen -

werking met de Gezinsbond een grootse attractiedag in

sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speeldag met onder

andere verschillende uitdagende springkastelen, een ballen-

bad, een hindernissenparcours, een schminkstand, pony

rijden en nog heel veel meer.

In de namiddag verwachten we goochelaar Mario Fernàndez

die ons allerhande ‘hocus pocus - goocheltrucjes’ laat zien.

Het belooft een grappige, magische show te worden met

heel veel interactie met het publiek. SIMSALABIM!

De boterhammendoos mag die dag thuisblijven want alle

kinderen worden getrakteerd op lekkere frietjes met een 

curryworst.

De attractiedag start om 9.30 uur aan sportcentrum De Valk.

We willen jullie vragen om je kinderen rechtstreeks naar daar

te brengen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig hebben,

kunnen hiervoor terecht in de Kinderclub. Rond de klok van

16.30 uur, als alle kindjes hun ballon voor de ballonwedstrijd

loslaten, wordt deze spektakeldag definitief afgesloten. 

Kinderen die nog naopvang nodig hebben, kunnen dan nog

terecht in de Kinderclub. Inschrijven kan via speelpleinwerking

Kiekeboe of via de Gezinsbond (May Hendrickx, Veldstraat

61, 03/314.77.51).

OPENDEURDAG IN DE KINDERCLUB

Op donderdag 29 augustus van 17u tot 19u kun je een kijkje

komen nemen in onze kinderclub ! Onze begeleidsters

nemen je dan mee op verkenningstocht in ons speelparadijs.

Dus wil je graag een stukje van de kinderclubwereld zien,

kom dan zeker eens een kijkje nemen. Ook zullen de foto’s

die genomen werden tijdens de speelpleinwerking Kiekeboe

te bewonderen zijn.
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RIJKEVORSEL ONDERTEKENT
CHARTER GOE GESPEELD ! 

Rijkevorsel is één van de 29 Vlaamse gemeenten die het

Charter ‘Spelen is een kinderrecht’ heeft ondertekend. 

Het Charter werd vorig jaar gelanceerd door de organisatie

Goe Gespeeld! en roept alle gemeenten op om 8 concrete

charterpunten voor het recht op spelen op te nemen in het

lokale beleid. Met het Charter wil de gemeente Rijkevorsel

zich engageren om meer speelruimte en verdraagzaamheid

voor kinderen en jongeren te scheppen.

Charter ‘Spelen is een kinderrecht’
Vorig jaar lanceerde Goe Gespeeld! het Charter ‘Spelen is

een kinderrecht’. Met dat Charter roept Goe Gespeeld! alle

gemeenten op om 8 concrete charterpunten voor het recht

op spelen op te nemen in het lokale beleid. Onder meer 

Minister Pascal Smet ondertekende het Charter, kinder -

rechtencommissaris Bruno Vanobbergen steunde de actie en

benadrukte het belang ervan. Nadien vertrok het Charter

naar alle Vlaamse gemeenten.

In het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode hebben al

29 gemeenten het Charter van Goe Gespeeld! ondertekend.

Gemeenten uit de provincie Antwerpen die het charter 

ondertekenden zijn Wilrijk, Zoersel, Essen, Turnhout, Kontich,

Mechelen, Kasterlee en Rijkevorsel.

Het charter in de praktijk

De gemeente Rijkevorsel wil dat de jeugd zich thuis voelt in

hun eigen dorp. Daarom is het belangrijk om een uitgebreid

en divers aanbod te voorzien. Dit wil de gemeente doen

door het Charter in de praktijk te brengen. Enkele concrete

zaken waarvoor de gemeente zich wil engageren: 

- Het onderhouden van de bestaande speelterreinen, het

skatepark en het gemeentebos en de veiligheid ervan

waarborgen. 

- Bij elke nieuwe verkaveling die wordt ingericht, bekijken

of er ruimte voorzien kan worden voor kinderen en 

jongeren. Dit kan een speelterrein zijn, maar even goed

een open grasveld.

- Acties op poten zetten rond verkeersveiligheid. Zo zullen

tegen het nieuwe schooljaar levensgrote “Zeppe & Zikki”-

figuren aan de zebrapaden bij de scholen verschijnen,

zijn er plannen om een fluofuif te organiseren, enz.

- Permanente inzet voor jeugdlokalen. Onlangs heeft de

gemeenteraad de bouw van een jeugdlokaal voor de

Plussers en JH De Wauwel goedgekeurd. De gemeente

heeft een ruim budget uitgetrokken om een gedeelte van

de bouw van het jeugdlokaal te financieren.

- Aanmoediging en ondersteuning van projecten die

voortvloeien vanuit de jeugd. Hierin kan de jeugdraad

een belangrijke rol spelen door wensen en behoeften

van de Rijkevorselse jeugd door te geven aan de 

gemeente.

De Goe Gespeeld! Partij, een nieuw opgerichte Vlaamse 

kinderpartij, zal erop toezien dat alle Vlaamse gemeenten

het charter wel degelijk mee opnemen in het beleid.

Goe Gespeeld! is een samenwerkingsverband van volgende

organisaties: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS), De 

Ambrassade, Chirojeugd Vlaanderen, Scouts en Gidsen

Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, KLJ, Mediaraven, Karuur en VVJ.

Goe Gespeeld! werkt ook samen met de organisaties van

Artikel 31.

Nieuw speelterreintje in de Dellenweg en Vuurdoorn

Vorig jaar werden in Rijkevorsel reeds op verscheidene

locaties nieuwe speelterreinen aangelegd, zoals op de 

rotonde van de Achterstede, naast het veld van FC Sint-

Jozef SK en op het achtergelegen grasveld bij Donk. In

het voorjaar is er nu ook een nieuw speelterrein ingericht

tussen de Dellenweg en Vuurdoorn in Sint-Jozef. Dit

speelterrein richt zich voornamelijk op kleuters en lagere

schoolkinderen. Zo werden er twee veertoestellen, een glij-

baan, een klimmuur en een evenwichtsparcours neergezet.

De realisatie van dit speelterrein kadert in de beleids -

doelstellingen van het gemeentebestuur om in Rijkevorsel

voor voldoende kwalitatieve speelruimte te zorgen.

GA MEE OP MOLENZOEKTOCHT MET
MIELEKE MOLENAAR & 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 kun je op molenavontuur met Mieleke en

Wiske, een gratis kinderfotozoektocht 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,

alsook in het molengebouw aan de Looiweg. 



Op de donderdagen 27 juni, 4, 11, 18 en 25 juli 2013
wordt er in Rijkevorsel centrum op de parking opnieuw
gefeest. Zoals vorige jaren wordt aldaar Rijkevorsel
Swingt georganiseerd. Op de parking zuid zullen 
verschillende groepen optreden waaronder ook groepen
uit Rijkevorsel.
Het dorpscentrum en parking zuid worden volledig 
verkeersvrij gemaakt aangezien er weerom een massa
volk verwacht wordt. In het verleden is deze organisatie
steeds vlekkeloos verlopen. Wegens het toenemend 
succes van het dorpsfeest zal er ook dit jaar bescheiden
toezicht uitgeoefend worden door de lokale politie.
Vanaf de rotonde tot aan de Bochtenstraat is het 
centrum op 27 juni en op elke donderdag van juli 
volledig afgesloten voor het verkeer en dit telkens vanaf
18.30 uur tot 24.00 uur.
Gepaste omleidingen worden ingesteld.
Maak daar gebruik van.

Op 20 Juli 2013 vindt deze wielerwedstrijd plaats. 
Het parcours is als volgt : Sint-Jozef - Hoge Heideweg -
Zwartvenstraat - Eikendreef - Hoogstraat - Pioenstraat -
Essenweg.
Gepaste omleidingen worden ingesteld.

Door judoclub 'De Bres' wordt op zaterdag 3 augustus
2013 weer een triatlon georganiseerd rondom Sint-
Jozef. Dit omvat zwemmen (in het kanaal Dessel - 
Schoten) fietsen en lopen. Het fietsparcours : Sint-Jozef,
Lange Kwikstraat, Rijkevorselbaan (= Beerse), Beerse-
baan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Stevennekens,
De Parre, Looiweg, Gansheideweg, Vlimmersebaan, 
Kievitsheide, Zuiderdijk, nieuwe brug, Sint-Jozef, Meir
en Pastoor Lambrechtsstraat.
Het loopparcours : Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg,
Scherpengeertstraat, Poelberg, bos, Hoge Heideweg, 
Uitbreidingsstraat, Pioenstraat en terug Pastoor Lam -
brechtsstraat.
De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deel-
nemer zal ongeveer om 19.00 uur aankomen. Het fiets-
en loopparcours zal verkeersvrij gehouden worden wat
toch enige verkeershinder zal teweeg brengen. Volg de
aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van de
politie.

Op 18 augustus 2013 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zal
er verkeershinder zijn op Kleine Gammel ter gelegen-
heid van de jaarlijkse kruiwagencross.

Rijkevorsel kermis wordt ook in 2013 ingezet met een
proloog op vrijdag 23 augustus 2013 voor wieler -
toeristen. De proloog start dit jaar aan de Hoek, 
Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Lelie-
straat, Prinsenpad terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. 
Gepaste omleidingen zullen gesignaleerd worden.

TRIATLON SINT-JOZEF

SPEK EN EIEREN KLEINE GAMMEL

PROLOOG

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

RIJKEVORSEL SWINGT

GROTE PETER BROSENS WEDSTRIJD
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Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis 
twee wielerwedstrijden gepland in het centrum op 24
augustus 2013.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en de
wedstrijd voor nieuwelingen van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar
de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken
St.-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek,
Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via
Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig 
gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat uitgezonderd
de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van de renners
is verboden. Op de gehele omloop geldt er een parkeer-
verbod en autoverkeer mag enkel op het parcours 
rijdende in dezelfde rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aankomst
van de laatste renner is gepland omstreeks 17.00 uur.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de 
bevelen van de politie nauwgezet op te volgen zodat deze
wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Op 24 augustus 2013 vindt dit jaar ook een nieuwe koers
plaats. De Studio 100 wielerwedstrijd gaat door op het
volgend parcours: Dorp, rotonde, Molenstraat, Bergsken,
Heerbaan, Merret, oversteken Sint-Lenaartsesteenweg,
Torendries, gedeelte Oude baan, Helhoek, Helhoekweg,
Lozenhofstraat, gedeelte Oostmalsesteenweg, Hoek en
terug Dorp wordt éénrichtingsverkeer ingesteld in de
door de wielrenners gevolgde rijrichting. Het Dorp, waar
de aankomst gepland is, zal volledig verkeersvrij 
gemaakt worden.  
Gepaste omleidingen worden voorzien.

Op vrijdag 23 augustus 2013 vanaf 17.00 uur (bij het
starten van de proloog) zal het dorpscentrum afgesloten
worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk.
Het centrum, vanaf kerk tot aan de Hoek, blijft voor -
behouden voor de kermisbezoekers.

ALLE DOORGAAND VERKEER MOET
DE OMLEIDINGEN VOLGEN.

Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden 
gesignaleerd.
In 2013 wordt het dorpscentrum volledig afgesloten voor
alle doorgaand verkeer van vrijdag 23 augustus tot en
met dinsdag 27 augustus te 24.00 uur.
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum.

INFO : Steeds stelt de politie vast dat vele auto -
bestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) 
gewoon negeren met als gevolg dat zij iets verderop 
verplicht zijn om terug te keren. 
Volg tijdig de aanwijzingen zodat je niet klemrijdt in het
centrum van Rijkevorsel.

STUDIO 100 WIELERWEDSTRIJD

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUMKERMISKOERSEN

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2013 - 20u

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



Deelnemen aan het sociale en culturele leven of lid zijn
van een jeugd- of sportvereniging is niet altijd goedkoop.
De Federale Overheid geeft aan de OCMW’s een jaarlijkse
toelage, teneinde het de gebruikers van de OCMW-
dienstverlening mogelijk te maken om daaraan deel te
nemen.

Vooral bij kinderen en jongeren is het voor hun ont-
plooiing belangrijk dat ze proeven van het verenigings-
leven, van de jeugdbeweging, van het deelnemen aan
kampen, bos- of zeeklassen...

De Federale Overheid legt een aantal krachtlijnen vast,
maar het OCMW kan vrij beslissen over de doelgroep, de
aard van de tussenkomst, enz...
De voorbije jaren werden deze gelden in Rijkevorsel aan-
gewend voor individuele tussenkomsten en voor een sa-
menwerking met de vrijwilligersorganisatie De Schakel.

Het OCMW gaat deze gelden voor 2013 o.a. gebruiken
voor tussenkomsten in de kosten van de jeugdbeweging
... en dit niet enkel voor OCMW-cliënteel.

De tussenkomst wordt verleend aan de leden van een
jeugdvereniging volgens de hierna vermelde voor -
waarden :
- Er wordt een tussenkomst verleend aan leden van de

jeugdbeweging die het Omnio-statuut hebben bij het
ziekenfonds (informatie + aanvragen bij het zieken-
fonds).

- Een eventuele tussenkomst kan enkel gegeven 
worden aan leden van erkende jeugdverenigingen die
lid zijn van de gemeentelijke jeugdraad.

- De tussenkomst kan verleend worden voor lidgelden,
uniformen en/of kampkosten.

- De grootte van de tussenkomst is afhankelijk van het
aantal aanvragen met een maximum van 50% van de
gemaakte kosten.

- Voor het verlenen van de tussenkomst wordt de 
volgende werkwijze gevolgd.
- Informatie naar het ruime publiek middels een 

publicatie in het gemeentelijk informatieblad.
- Informatie naar de leden van de jeugdbewegingen

middels een info-brief vanuit het OCMW die door
de leiding wordt bedeeld.

- Jeugdbewegingen wordt gevraagd om betrokkenen
door te verwijzen naar de Sociale Dienst van het
OCMW wanneer zij menen dat iemand eventueel
recht zou kunnen hebben op deze tegemoet -

koming. Het OCMW kan dan op basis van een 
attest van het Omnio-statuut (zo’n verklaring is te
bekomen bij het ziekenfonds) en van de voor -
gelegde kosten een tussenkomst van maximum
50% geven.

- Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat zo’n tussenkomst
enkel kan verleend worden voor aanvragen tijdens
het kalenderjaar 2013. De tussenkomst wordt maar
verleend voor zover er nog voldoende kredieten van-
uit het Socio-Cultureel Participatiefonds 2013 voor-
handen zijn.

Meer info bij : 
Dany Van Opstal, diensthoofd Sociale Dienst OCMW 
(tel. 03 340 39 53, dvanopstal@ocmwrijkevorsel.be)

Sinds kort zijn we gestart met de ’aanvullende zorg aan
huis’. Een dienst die niet enkel voor minder begoeden
werkt, maar waar elke 55 plusser of minder mobiele
persoon van gebruik kan maken. Onze werkneemsters
mogen verschillende activiteiten uitvoeren, enkel 
poetsen valt niet onder hun bevoegdheid, daar hebben
we de poetsdienst voor.

Een greep uit de mogelijkheden :
- Boodschappendienst : samen met jou (of alleen) doen

we boodschappen;
- Vervoer : doktersbezoek, vriendenbezoek, onderzoek

in het ziekenhuis, deelname aan ontspannings -
activiteiten,... We brengen je naar je bestemming en
indien gewenst houdt onze werkneemster je 
gezelschap en helpt je verder bij administratieve of
lichamelijke moeilijkheden;

- Ondersteunende hulp bij activiteiten van het 
dagelijks leven : hulp bij het eten (koken, klaarzetten,
snijden, afruimen, afwassen,...), hulp bij administra-
tieve zaken (naar de mutualiteit, verzekering,...),
hulp bij wellnessactiviteiten (voet-, hand- en gelaats-
massages);

- Oppashulp senioren : heb je iemand nodig om je 
gezelschap te houden, een oogje in het zeil te 
houden ?;

- Wil je graag gezelschap, iemand die met je meegaat
bij een wandeling, een uitstap ?

- ...
Dan is onze dienst er voor jou !

TUSSENKOMST IN KOSTEN
JEUGDBEWEGING

AANVULLENDE ZORG AAN HUIS
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Je kunt telefonisch, of persoonlijk aan de balie, een aan-
vraag indienen, en we bekijken meteen waar en wanneer
het mogelijk is om iemand te sturen. Wacht niet tot het
laatste moment om een aanvraag te doen, en indien 
mogelijk twee weken op voorhand. Ook tijdens het
weekend of na de werkuren is er mogelijkheid om beroep
te doen op de aanvullende zorg.
De prijs voor aanvullende zorg aan huis bedraagt 6 euro
per begonnen werkuur, verhoogd met de kilometer -
vergoeding (0,35 euro per kilometer). De factuur wordt
nadien overgemaakt.
De dienst ’Aanvullende thuiszorg’ is een project in de
Lokale Diensten Economie en kwam tot stand met de
steun van de Vlaamse Gemeenschap en de Federale
Overheid.

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 3 JULI 2013
FRAMBOZENBAVAROIS MET COULIS EN KOFFIE

WOENSDAG 7 AUGUSTUS 2013
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2013
DAME BLANCHE EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Menu 21 juli 2013

Tomatensoep met balletjes

Vlaamse stoverij met Westmalle bier,
zomers slaatje en frieten

Kempische rijstpap 

Inschrijven voor 11 juli 2013 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

10,50
euro

Moederdagmenu
15 augustus 2013

Broccoliroomsoep met garnalen

Kalfsrib met eigen jus,
groentenkrans en kroketten

Huisbereide tiramisu

Inschrijven voor 8 augustus 2013 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

14,50
euro

Kermismenu
25 augustus 2013

Tomatensoep met balletjes

Varkensgebraad met graantjesmosterd, 
erwten en wortelen en rosti’s

Rijstpap 

Inschrijven voor 16 augustus 2013 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

13,50
euro

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligers-
beweging die door haar strijd voor een rechtvaardige 
wereldhandel opkomt voor ieders recht op een mens-
waardig leven.
Oxfam-Wereldwinkels is de voornaamste organisatie
voor eerlijke handel in België.

Doe mee als vrijwilliger bij Oxfam Wereldwinkel 
Rijkevorsel
Elke zaterdag, een paar keer per jaar of alleen tijdens de
eindejaarsperiode. Cadeautjes inpakken, producten 
verkopen, etalages versieren, enkele keren per jaar een
standje bemannen op een markt. Je kunt het zo gek niet
bedenken wat er bij Oxfam-Wereldwinkels allemaal door
vrijwilligers gedaan wordt.

Vrijwilliger worden bij één van de grootste vrijwilligers-
organisaties van Vlaanderen is niet zo moeilijk. De 
wereldwinkel in Rijkevorsel kan altijd hulp gebruiken,
van jong tot oud, mannen en vrouwen. Van een wekelijks
engagement om in de winkel te staan tot tijdens de Week
van de Fair Trade een keertje boterhammen smeren,
drankjes schenken tijdens de filmavonden, school -
klassen helpen ontvangen of één keer per jaar mee -
helpen met de lenteschoonmaak. Je kiest helemaal zelf
hoeveel tijd je aan vrijwilligerswerk wil besteden en wat
je allemaal graag doet en op welke dag.
Belangstelling? Neem contact op met Astrid Meijer,
astrid.rome@telenet.be

OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL stelt voor

OOSTMALSESTEENWEG 4
Openingstijden : maandag 9.30u tot 12.30u, woensdag
10u tot 16u, zaterdag 10u tot 16u
van 15 juli tot 15 augustus - aangepaste openingstijden
maandag 9.30u tot 12.30u, woensdag en zaterdag 10u
tot 14u (vanaf 17 augustus op woensdag en zaterdag
weer open tot 16u)

DOE MEE ALS VRIJWILLIGER BIJ 
OXFAM WERELDWINKEL RIJKEVORSEL

O C M W - D I V E R S E N
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DRINGEND GEZOCHT !

LESGEVER
(MAN/VROUW)

lichamelijke opvoeding

voor donderdagen van 19u tot 20u
en dit vanaf september tot en met mei

Contactpersoon : 
Terry Matthé, Perenstraat 22, 03 314 26 12



Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom!

Benjamins, miniemen en pupillen, onze jongste korf -
ballers, zowel jongens als meisjes vanaf 2de kleuterklas
t.e.m. 4de leerjaar, starten op vrijdag 16 augustus 2013
een nieuw seizoen.

Wil je uitzoeken of korfbal je sport is? Wil je op een
leuke, speelse manier aan sport doen? Kom dan met ons
meedoen! Maak gebruik van 3 gratis proeftrainingen 
telkens op vrijdag van 18.15 uur t.e.m. 19.30 uur aan de
nieuwe sporttereinen aan de Kruispad (naast sporthal
‘De Valk’).
Kinderen (zowel jongens als meisjes) vanaf 10 jaar en
volwassenen die competitief of recreatief willen korf -
ballen, kunnen altijd starten in de bestaande ploegen van
Rijko korfbalclub.
Ook Rijko’s bewegingsschool staat te trappelen om een
nieuwe lessenreeks te starten. De allerjongsten, jongens
en meisjes van de 2de en 3de kleuterklas zijn welkom
vanaf zaterdag 14 september in de turnzaal van ‘De Weg-
wijzer’, Leopoldstraat te Rijkevorsel. Samen lopen, 
rollen, springen,vangen,….. kortom veel beweging! En
dit gedurende 10 weken op zaterdag van 10.00 uur t.e.m.
11.00 uur.
Meer info en de contactpersonen van onze club vind je
op www.rijko-korfbal.be of stuur een mailtje naar
rijko@korfbal.be en we contacteren je zo snel als 
mogelijk.

VVDH Kringroep 60 ’Het Looi’ Rijkevorsel, houdt op 29
juni 2013 een IPO-I-II-III-wedstrijd voor Duitse Herders
aan hun kantine te Senator Coolsdreef 3 te Rijkevorsel.
Deze wedstrijd omvat speuren, gehoorzaamheid en pak-
werk. Iedereen welkom om te komen kijken, toegang
gratis. Aanvang 9.00 uur. 
Meer info : lennydesign@telenet.be.

Voor 300.000 euro aan vernieuwende plattelandsideeën
gezocht in 10 Kempense gemeenten.

Overheden, organisaties, lokale verenigingen, onder -
nemers en inwoners van 10 gemeenten uit de Noorder-
kempen (Arendonk, Ravels, Baarle-Hertog, Merksplas,
Hoogstraten, Rijkevorsel, Brecht, Wuustwezel, Kalmt-
hout en Essen) komen de volgende 2 jaar in aanmerking
voor alles samen bijna 300.000 euro steun bij het 
realiseren van plattelandsontwikkelingsprojecten via 
zogenaamde LEADER-subsidies van Europa, Vlaanderen
en de provincie Antwerpen.

Sleutelwoorden voor een goed LEADER-project zijn 
samenwerking, gebiedsgericht, innovatief en duurzaam.

Om in aanmerking te komen voor de laatste project -
ronde, moet je een aanvraag indien vóór 15 september
2013. Goedgekeurde projecten kunnen in principe van
start gaan vanaf januari 2014. De financiële steun kan
oplopen tot 65% van de totale kostprijs.

Sinds 2008 werden in het LEADER-gebied MarkAante
Kempen al 79 opmerkelijke plattelandsontwikkelings-
projecten gesubsidieerd in verschillende domeinen : van
cultureel erfgoed en ruraal ondernemerschap tot 
leefbaarheid op het platteland.

Eind vorig jaar werden nog 21 zeer uiteenlopende voor-
stellen goedgekeurd waaronder een evenementen -
caravan in Ravels, een uitkijktoren in het natuurgebied
De Maatjes in Wuustwezel, een buurtparticipatieproject
in Kalmthout en een boek over landlopers in Wortel-
Kolonie.

Meer info : www.leadermarkaantekempen.be

RIJKO KORFBAL EN BEWEGINGSSCHOOL
STARTEN EEN NIEUW SEIZOEN

WEDSTRIJD VOOR DUITSE HERDERS

LAATSTE KANS VOOR SUBSIDIES 
BIJ LEADER MARKAANTE KEMPEN
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Naast mijn pastorale opdracht in Hoogstraten en 
Minderhout ben ik sinds januari tevens pastoor in de
twee parochies van Rijkevorsel. De betrokkenheid van
een priester in vier parochies is uiteraard anders dan
wanneer hij slechts één parochie bedient. Het vraagt
voortdurend de kunst om de aandacht op een juiste
manier te verdelen. Kerkgangers krijgen hun pastoor
niet meer altijd en overal te zien. Vooral op liturgisch
vlak gaat het om een hele brok werk. Goddank mag ik
in deze rekenen op een flinke ploeg medewerkers. 
Ondanks dit gegeven dringt de reorganisatie zich toch
op. Vanaf 1 september 2013 willen wij daarom in de
verschillende parochies de weekendvieringen ratio -
naliseren.

Ik ben mij ervan bewust dat deze keuze niet voor 
iedereen evident is. Graag toon ik begrip voor eenieders
gevoelens. Toch denk ik dat het belangrijk is om nu de
juiste beslissingen te nemen. Er dient dringend en 
bewust te worden gewerkt aan de toekomst. De visie-
tekst, die onze bisschop publiceerde in oktober 2012,
mag ons de komende jaren leiden en inspireren. Waar
liggen de belangrijkste uitdagingen? In welke richting
willen we als Kerk evolueren?

In Sint-Willibrordus valt de zaterdagavondviering weg.
Op zondag blijft de viering om 11.00 u. De vierde zondag
van de maand is er een woord- en communiedienst. In
een eucharistieviering op de derde zondag gedenken wij
voortaan de overledenen van de voorbije maand. 
Regelmatig is er een gezinsviering.

Ook in Sint-Jozef verandert er wat. De viering op zondag
verdwijnt en deze op zaterdag om 17.00 u blijft 
behouden. Op de tweede zaterdag is dit een woord- en
communiedienst. De vierde zaterdag van de maand 
gedenken we in een eucharistieviering de overledenen.
Op weg naar de eerste communie zijn er ook enkele 
kindervieringen.

De viering op zondag om 10.00 u in de kapel van Achtel
blijft.

Wat de doopsels betreft, verandert er in Rijkevorsel niets.
In Sint-Jozef blijven we dopen op de eerste zondag van
de maand en in Sint-Willibrordus op de tweede zondag.

Deze rationalisatie mogen we niet alleen aanvoelen als
verlies. Hierin steekt zeker ook de kans om te werken
aan de liturgie. Wij willen investeren in kwaliteit. Minder

vieringen maken hopelijk meer aanwezigen. De viering
in elk van beide parochies zal wekelijks een eigen kleur
hebben. Met het oog op de toekomst is een ‘wij-denken’
levensnoodzakelijk. Parochies dienen niet tegenover 
elkaar te staan, maar mogen daarentegen samen in 
dezelfde richting gaan. Een waaier van vieringen op
verschillende uren in de verschillende kerken maakt dat
mensen zich mogelijk durven verplaatsen. Samen 
bouwen wij aan de toekomst !

Pastoor Bart Rombouts

Vanaf 1 juli 2013 houden ’postbus 167’ en ’postbus 175’
van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) op te bestaan.

Vanaf dat ogenblik gebruik je best enkel nog het 
volgende postadres : Rijksdienst voor Pensioenen, 
Zuidertoren, 1060 Brussel.
Brieven die toch nog naar ’postbus 167’ en ’postbus 175’
verstuurd worden, zullen door bpost weer aan de 
verzender bezorgd worden.

Verdere communicatiekanalen
Burgers die liever geen pen en papier gebruiken, kunnen
de RVP ook contacteren via :
- mail : info@rvp.fgov.be of het oline contactformulier

op onze website www.rvp.fgov.be
- hun online pensioendossier MyPension (hier vind je

een kort overzicht van de mogelijkheden die My
Pension biedt);

- (een telefoontje naar) het gratis nummer 1765, waar
we samen met onze collega’s van RSVZ en PDOS 
vragen beantwoorden;

- een bezoekje aan één van onze zitdagen, kantoren of
Pensioenpunten (gemeenschappelijke zitdagen
samen met RSVZ en PDOS) te bezoeken - op de 
contactpagina van onze website vind je gemakkelijk
het dichtbijzijnde contactpunt.

BOUWEN AAN DE TOEKOMST
EEN WOORDJE VAN UW PASTOOR BART ROMBOUTS

BERICHT VAN DE RIJKSDIENST
VOOR PENSIOENEN

D I V E R S E N
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PROBEREN? KOM GERUST!!
EERSTE LES GRATIS!!

info : Nicole Jochems, Vlimmersebaan 45
2310 Rijkevorsel, tel. 03 309 05 14

KLEUTERS 14u-15u Een boeiend, afwisseld sportief programma
(vanaf 3 jaar) op een leuke, speelse manier.

LAGERE SCHOOL 14u-15u Een uitgebreid programma
(vanaf 6 jaar) 15u-16u van verschillende sporten

JEUGD 16u-17u Een uiteenlopend programma van 
(vanaf 12 jaar) omnisport. Ook niet-alledaagse sporten

komen aan bod. We houden rekening met
je eigen voorkeur !

DAMES 19.30u Een aangepast lessenpakket met aandacht
20.30u voor conditie en sportieve vaardigheden.

Een brede waaier van verschillende 
sporttakken.

WOENSDAG (september - mei)
Gemeenschapscentrum Sint-Jozef

SPORT 4 FUN

De vierde jaargang komt eraan !

NEEM NU EEN ABONNEMENT
OP DE NIEUW BRUG

In september begint de vierde jaargang van De Nieuw
Brug, het volksblad waarin je alles over Rijkevorsel vindt.

Nog geen abonnee ? Voor amper 12 euro krijg je 
De Nieuw Brug een jaar lang in je brievenbus !

Hoe abonneren ? Je stort 12 euro op rekening nummer
BE14 8601 1076 4783 (De Nieuw Brug - 2310 Rijke -
vorsel, met vermelding van naam en adres)

Of je stuurt een mailtje naar ons secretariaat met je
naam en adres en één van onze medewerkers komt dan
bij je langs om het abonnement te regelen. Mailen naar
contact@denieuwbrug.be. Of je doet een telefoontje
naar Tom Verhoeven, 0495 93 06 57.

Of je steekt een envelop met je naam en adres en 12
euro in de brievenbus van :
- Björn Sillis, Kasteelweg 12 
- Marc Simons, Eekhofstraat 50
- Tom Verhoeven, Vinkenpad 42
- Jan Ooms, Drijhoek 32 bus 0202
- Fanny Van Gestel, Oostmalsesteenweg 129

GEWOON DOEN !

OPROEP
KOM OP TEGEN KANKER

PLANTJESWEEKEND RIJKEVORSEL

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en/of verenigingen
die zich op 13 en 14 september 2013 willen inzetten
voor KOM OP TEGEN KANKER met de verkoop van

azalea’s. Geef je op voor 31 juli a.s. 
via plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com 

(wie niet over internet beschikt kan bellen op het
nummer 03/314 74 28, na 17 uur)

Alvast dank!

Werkgroep Plantjesweekend Rijkevorsel
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J U L I  -  A U G U S T U S

2 juli • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

5 juli • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

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

9 juli • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

14 juli • 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.

16 juli • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

20 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Brass Band Condor : jaarlijkse trappistenstand tijdens de kermisdagen te Sint-Jozef Rijkevorsel.

21 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Brass Band Condor : jaarlijkse trappistenstand tijdens de kermisdagen te Sint-Jozef Rijkevorsel.

22 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Brass Band Condor : jaarlijkse trappistenstand tijdens de kermisdagen te Sint-Jozef Rijkevorsel.

23 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

28 juli • 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.
• Rijkevorselse Wielertoeristen : Noorderkempenrit 74 km. Inschrijven in café Sport,

Stevennekens 218 vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur.

30 juli • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

2 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 uur tot 16.00 uur, iedereen welkom,
gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

3 augustus • De Bres : Recreatieve triatlon Sint-Jozef Rijkevorsel. 
Meer info : zie rubriek Diversen, www.triatlondebres.be.

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

6 augustus • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur
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9 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur,
iedereen welkom, gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Spek- en Eierenfeesten : Jokken, vanaf 20.00 uur in de feesttent te Kleine Gammel.

10 augustus • Spek- en Eierenfeesten : Spek- en eierenfuif, met DJ Rudi Marissen en de DJ’s 2 of a Kind
in de feesttent te Kleine Gammel. 

11 augustus • Vrijwillige molenaars : De molen in werking, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

15 augustus • Spek- en Eierenfeesten : Paaptornooi, inschrijven vanaf 12.30 uur, spek- en eierentent te
Kleine Gammel.

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

18 augustus • Spek- en Eierenfeesten : Kruiwagencross, vanaf 14.00 uur, feesttent te Kleine Gammel.
Meer info : zie rubriek Diversen.

20 augustus • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

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

24 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, 

vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur,
pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be of 0472 55 65 76.

25 augustus • 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, de molen in werking 

van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Kermis Centrum Rijkevorsel
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, 

vanaf 11.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur,
pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be of 0472 55 65 76.

• Schakel Noord : Cementzakkenhut, kerkplein Sint-Jozef Rijkevorsel.

26 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, 

vanaf 12.00 uur tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur,
pannenkoeken en ijs te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen !
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be of 0472 55 65 76.

27 augustus • Heemkundige Kring : documentatiecentrum, van 14.00 uur tot 16.00 uur.
• Kermis Centrum Rijkevorsel

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

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in september 2013 moet je uiterlijk op 6 augustus 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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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                         0477/995.991
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


