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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 :                                                     op afspraak

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 :                                                     op afspraak

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 :                                           op afspraak

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

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



V O O R W O O R D

Het voorliggende rooi- en onteigeningsplan Kruispad
(deel tussen Helhoekweg en Torendries) en deel Prinsen -
pad wordt voorlopig vastgesteld.

Het retributiereglement voor het huren van lokalen van
het Gemeenschapscentrum Rijkevorsel wordt goed -
gekeurd met ingang van 1 januari 2014. 

Het retributiereglement voor gebruik van turnzaal 
De Wegwijzer en gemeentelijke lokalen van de BKO en
Oude Pastorij wordt eveneens goedgekeurd met ingang
van 1 april 2014. 

Het huur- en gebruiksreglement voor lokalen van het 
Gemeenschapscentrum Rijkevorsel wordt goedgekeurd
met ingang van 1 april 2014. 

Het huur- en gebruiksreglement voor turnzaal De 
Weg wijzer en gemeentelijke lokalen van de BKO en
Oude Pastorij wordt goedgekeurd met ingang van 1 april
2014. 

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 31 MAART 2014
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Beste inwoners,

We staan aan de vooravond van de maand mei. De voorbije weken hebben we al flink kunnen genieten van het mooie

weer. Hopelijk was dit slechts een voorsmaakje van wat nog komen moet.

Op 1 april, en neen het was geen aprilvis, zijn de werken van Aquafin gestart ter hoogte van de Hoogstraatsesteenweg/

Kleine Gammel. Dit zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn door de grote omleiding die dit werk met zich meebrengt.

Het gemeentebestuur wil jullie alvast bedanken voor jullie begrip voor het ongemak tijdens deze werken. 

Verder kunnen jullie in dit infoblad ook lezen dat er een actie gestart wordt : ‘Rijkevorsel zegt neen tegen zwerfvuil

en sluikstorten!’ Als voormalig schepen van milieu vind ik het spijtig dat dit fenomeen blijft bestaan. Het zit vaak in

kleine dingen, laten we daarom beginnen bij onszelf en twee keer nadenken vooraleer we zomaar iets weggooien! 

In mei staan er een aantal leuke activiteiten te gebeuren die jullie in jullie agenda mogen noteren. Zo komen er de

jaarlijkse schoolfeesten weer aan. Alle kinderen van de 3 lagere scholen in onze gemeente zijn volop aan het repeteren

om tijdens dit feest hun ouders en grootouders te plezieren. De exacte data vinden jullie terug in deze editie van het 

infoblad. 

Nog een belangrijke datum om te noteren is 25 mei. Dan trekken we weer met z’n allen naar de stembus. Doch staat

bij velen onder jullie deze dag in het teken van de Eerste Communie. Kleine kindjes worden nu eenmaal groot. Op

Hemelvaarstdag staan de Plechtige Communicanten dan weer in de kijker. Ook onze kinderen met de Lentefeesten

mogen we niet vergeten. Aan allen een dikke proficiat gewenst! 

Laat de maand mei dus een echte feestmaand worden!

                                                                        Dorien Cuylaerts

                                                                        Burgemeester



B E S T U U R - V E I L I G H E I D

Op verzoek van de Gemeentebelang&VLD-fractie werden
volgende punten toegevoegd aan de agenda van deze 
gemeenteraad :
- Fietspad Hoogstraatsesteenweg - Berkenlaan.

De raad gaat niet akkoord om een sluis te plaatsen
ter hoogte van het fietspad Hoogstraatsesteenweg
richting Berkenlaan.

- Foto’s van de Koning en de Koningin in het
gemeente huis/raadzaal.
De raad gaat akkoord met het voorstel tot aankoop
en ophangen van de foto’s van onze Koning en 
Koningin in het gemeentehuis.

-  Doorgang vrachtwagens en bussen hoek Molenstraat
- Leopoldstraat, hoek Molenstraat - Kleine Molenweg
en hoek Kleine Molenweg - Banmolenweg.
De raad gaat niet akkoord met het voorstel tot aan -
passingen inzake de doorgang voor vrachtwagens en
bussen ter plaatse.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 26 mei 2014 vanaf 20.00 uur in de raad -
zaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van de datum kun je lezen op de 
elek tronische informatieborden in het Dorp en aan de
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de
Molen straat en onze website www.rijkevorsel.be onder
de rubriek Bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting 
bekendgemaakt.

Iedereen kan de openbare zitting van de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda 
en toelichting ter beschikking van het publiek.

 

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op
volgende data :
Administratie/Kinderclub :
- Donderdag 1 mei
- Vrijdag 2 mei
- Donderdag 29 mei
- Vrijdag 30 mei

Bibliotheek :
- Donderdag 1 mei
- Donderdag 29 mei
- Vrijdag 30 mei

Recyclagepark :
- Donderdag 1 mei
- Donderdag 29 mei
- Vrijdag 30 mei
- Zaterdag 31 mei

BE-Alert is een nieuw alarmsysteem, ontwikkeld 
door het Crisiscentrum Binnenlandse Zaken, dat de 
bevolking via sms of vaste telefoon snel kan informeren
en alarmeren als er een ramp is gebeurd. 
In heel wat noodsituaties is een snelle verwittiging van
de bevolking cruciaal. De manier waarop je wordt 
verwittigd, hangt af van de beschikbare kanalen op ge-
meentelijk, provinciaal en nationaal vlak. Het Crisis -
centrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken werkt aan de modernisering van de alarmerings-
kanalen.

Schrijf je in om BE-Alert boodschappen te ontvangen

BE-Alert is een nieuwe alarmeringstool dat ertoe strekt
de bevolking die rechtstreeks betrokken is bij een nood-
situatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed
mogelijk te informeren. Met BE-ALERT, verschaft het
Crisiscentrum eveneens een concrete en rechtstreekse
hulp aan de bevoegde overheden door een geautomati-
seerd en modern systeem voor de alarmering van de
bevolking ter beschikking te stellen voor haar veiligheid.

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid die instaat
voor het crisisbeheer besluiten om een alarmerings-
boodschap te sturen via de kanalen waarover zij be-
schikt. Om deze via BE-ALERT verzonden boodschappen
te ontvangen, dien je je op voorhand in te schrijven. 
Inschrijven is mogelijk via de website van het Crisis -
centrum: be-alert.be

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

BE-ALERT INFORMEERT BURGER 
BIJ RAMPEN
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Op 21 maart ondertekenden alle 29
Kempense burgemeesters (Arrondis-
sement Turnhout + Nijlen en Heist-
op-den-Berg) het Burgemeesters -
convenant. Deze ondertekening vormt
het officiële startschot van een 
ambitieus Kempens streekproject :
Kempen2020. 

Kempen2020 is een intergemeentelijk initiatief onder
coördinatorschap van IOK samen met de partners
provincie Antwerpen, VITO en de distributienetbeheer-
ders Eandis en Infrax. Het doel is actie te ondernemen
om tegen 2020 de CO2-uitstoot in de Kempen met 
minstens 20% te doen dalen.
Kempen2020 wil stappen zetten naar een regio die op
een intelligente manier inzet op energie-efficiëntie en
hernieuwbare energie. Zo blijft de energiekost betaal-
baar, wordt de economie versterkt en wordt een
betekenis volle ecologische winst geboekt.

Hoe is de toestand vandaag in de Kempen ?
In opdracht van de Vlaamse Overheid heeft VITO voor
iedere Vlaamse gemeente de CO2-uitstoot in het jaar
2011 geïnventariseerd. Deze nulmeting registreert de
actuele toestand in de gemeenten en de Kempen. Het 
totale energieverbruik in de Kempen in 2011 was 12.631
GWh. Dit komt overeen met de elektriciteitsproductie
van 1935 windturbines of een jaarlijkse verbranding van
1,22 miljard liter diesel. Dit komt overeen met een file
van 40.000 grote tankwagens van hier tot in Berlijn.
Voor een gemiddeld gezin bedraagt de energiekost 2.150
euro. Het energieverbruik van een gemiddelde Kem-
pense gemeente (zie taartdiagram) toont dat samen -
werking tussen organisaties over alle sectoren
(huis houdens, industrie, mobiliteit, landbouw, tertiaire
sector) nodig is om de ambitieuze CO2-reductie te 
realiseren.

De Kempen is op een klein percentage hernieuwbare
energie na, volledig afhankelijk van de import van 
energie. Dit maakt de regio zeer kwetsbaar. 
Een ver hoging van de energieprijzen laat zich 
onmiddellijk voelen bij burgers en bedrijven. Dit geld
vloeit grotendeels de Kempen uit. 

Waar wil de regio naartoe?
Kempen2020 moet onze regio in Europa op de kaart 
zetten als ondernemende en innovatieve topregio op vlak
van energie- en klimaatbeleid. Door slim in te zetten op
een duurzame economie en hernieuwbare energie kan
deze uitdaging juist een voordeel worden. Dit streek -
project biedt een uitgelezen kader om het lokaal 
energie- en klimaatbeleid te versterken, beter te coör -
dineren, geïntegreerd aan te pakken en minder ad-hoc
te maken. Kempen2020 is een eerste stap, een essentiële
schakel in een langetermijntraject naar een klimaat -
neutrale regio. Ongetwijfeld biedt een regiodekkende
aanpak ook een interessante basis om Vlaamse of 
Europese middelen naar de regio te halen om acties
vorm te geven.

De kracht van gemeenten
De gemeentebesturen staan het dichtst bij de burger en
beschikken over een onzichtbare en misschien wel te
vaak miskende hefboom: de voorbeeldfunctie. 
Gemeentebesturen zetten een standaard. Wat het stads-
of gemeentebestuur doet is de norm en wordt nagevolgd.
Dat is wat de Europese Commissie met het Burgemees-
tersconvenant beoogt: lokale besturen als voortrekkers
in lokale gemeenschappen.

Word partner van Kempen 2020
Samenwerking vormt de sleutel van het streekproject.
Naast de 29 gemeenten en de hoofdpartners zal de 
actieve inbreng van bedrijven, sectorale organisaties en
andere stakeholders nodig zijn om tot resultaten te
komen. Kempen2020 roept alle streekorganisaties, 
burgers, bedrijven... op om dit streekproject met 
engagement te ondersteunen. 
De nieuwe projectwebsite www.kempen2020.be biedt
plaats voor activiteiten en projecten van alle partners die

KEMPEN 2020 : EEN AMBITIEUS STREEK-
PROJECT ROND ENERGIE EN KLIMAAT
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

bijdragen tot de doelstelling van Kempen 2020. Al wie
partner wil worden kan zich via www.kempen2020.be
informeren en zich kandidaat stellen. 
Maar ook al wie meer wil weten of op de hoogte wil
blijven van de stappen die gezet worden met dit streek-
project, kan steeds terecht op de projectwebsite
www.kempen2020.be. 

Uitdagingen in Rijkevorsel
De gemeente Rijkevorsel engageert zich om een am -
bitieus lokaal energie- en klimaatbeleid uit te bouwen.
Het gemeentebestuur doet dit op twee fronten: het 
college heeft zowel Kempen2020 als de provinciale actie
‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ ondertekend.
In het verleden heeft de gemeente al diverse initiatieven
genomen. Zo werd de gemeenteschool voorzien van
zonne panelen, werden er verscheidene infoavonden en
samenaankopen voor de bevolking ingericht (dak- en
muurisolatie, hoogrendementsglas, groene stroom, ...)
en namen alle Rijkevorselse scholen deel aan het project
Klimaatscholen.
Met name de bevolking, maar ook de scholen, de lokale
ondernemers en het gemeentepersoneel zullen aan -
gemoedigd worden om werk te maken van CO2-reductie.
Om dit te realiseren worden verschillende sensibilisatie-
acties op touw gezet. Bovendien neemt het gemeente-
bestuur een voorbeeldfunctie op door CO2-reducerende
acties op te zetten binnen de gemeentelijke organisatie.
Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om de elektrische
wagen in het gemeentelijk wagenpark te introduceren.
Er zal in de gemeente ook een elektrisch laadpunt 
geplaatst worden voor het opladen verschillende elek -
trische voertuigen. Met dit alles wil Rijkevorsel een 
vliegende start nemen in het streven naar niet enkel een
20% CO2-reductie, maar ook naar een klimaatneutraal
gemeentebestuur in 2020.

Heb je vragen over afval sorteren en recycleren? 
Wil je tips over hoe je afvalarm kunt winkelen?
Bezoek dan de educatieve mobiel van IOK Afvalbeheer
op de markt van maandag 28 april.
De medewerkers van IOK Afvalbeheer staan klaar met
informatie, tips en ideeën. Kom langs, je portemonnee
zal er wel bij varen!

‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, dat is dit jaar elke dag
winnen! Doe van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei
met de fiets of te voet boodschappen bij een handelaar
in onze gemeente en maak elke dag kans op mooie 
prijzen.

Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met
de fiets verplaatsen, dragen bij aan de leefbaarheid van
Rijkevorsel. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger,
veiliger en aangenamer om in te vertoeven. 

Wie van zaterdag 26 april tot zaterdag 31 mei bij een
deelnemende handelaar winkelt, met de fiets of te voet,
ontvangt dit jaar geen stempel op een spaarkaart maar
een Belgerinkel-lot met een unieke code. Je registreert
dit lot op www.belgerinkel.be en maakt zo kans op één
van de dagelijkse, nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over
heel Vlaanderen. Iedere rit naar een deelnemende 
handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! 

En heb je tijdens de campagneperiode nog niet 
gewonnen? Niet getreurd, je maakt dan nog steeds kans
op de unieke Achielle retrofiets en andere mooie 
prijzen, exclusief voorbehouden voor deelnemers in
onze gemeente.

Hou de deuren van onze lokale handelszaken vanaf eind
april goed in de gaten. Hangt hier een Belgerinkel-
affiche, en ben je te voet of met de fiets? Aarzel dan niet
om je Belgerinkel-lot te vragen.

De campagne met “Belgerinkel naar de Winkel” is een
initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezins-
bond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is
één van de 160 gemeenten die aan deze campagne deel-
neemt. En wie weet ben je dit jaar één van de klanten
die de unieke ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ Achielle
retrofiets of één van de andere mooie prijzen wint!

BEZOEK DE EDUCATIEVE MOBIEL
VAN IOK AFVALBEHEER

DAT IS ELKE DAG WINNEN : MET 
BELGERINKEL NAAR DE WINKEL 2014
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Een nette gemeente met propere straten is voor iedereen
aangenaam. Jammer genoeg worden we in onze 
gemeente ook geconfronteerd met zwerfvuil en sluik -
stort. Het gemeentebestuur wil het voortouw nemen om
deze fenomenen te bestrijden. Sluikstort en zwerfvuil
zijn immers hinderlijk voor bewoners en voorbijgangers,
nefast voor de natuur en de opruiming kost de 
gemeente, en dus uiteindelijk ook de burger, een hele-
boel geld.

Is zwerfvuil hetzelfde als sluikstorten?
Nee. Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval.
Het gaat hier vaak om grotere stukken (zoals zakken vol
afval, matrassen, koelkasten, …) of bouw- en sloopafval.
Zwerfvuil daarentegen is klein afval dat we vaak non -
chalant of zonder dat we er bij stil staan op straat gooien
of achterlaten in een park of berm. (vb. sigaretten -
peuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes,
tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, ... .

Sluikstorten en zwerfvuil in het politiereglement van
Rijkevorsel
1. Het is verboden om het even welke afvalstof te sluik -

storten.
2. Inbreuken worden gestraft met een gemeentelijke

administratieve geldboete van maximum 350 euro. 
3. In geval van een inbreuk ontvangt de overtreder een

aangetekend schrijven met de vraag om de afvalstof
op te ruimen binnen een termijn van maximum 7 
kalenderdagen na het verzenden van de aan -
getekende zending. 

4. Indien hieraan geen (tijdig) gevolg wordt gegeven, is
de burgemeester gemachtigd ambtshalve de op -
ruiming te laten uitvoeren op kosten en risico van de
overtreder.

5. In noodgevallen kan de burgemeester onmiddellijk -
zonder aangetekend schrijven - ambtshalve de op -
ruiming laten uitvoeren op kosten en risico van de
overtreder

6. De burgemeester kan de opdracht geven om het afval
grondig te onderzoeken om zo de identiteit van de
overtreder te achterhalen.

In 2013 schreef de lokale politiezone Noorderkempen 24
PV’s uit voor sluikstorten en kleine (accidentele) 
lozingen.

Melden van een sluikstort
Tref je ergens een sluikstort of zwerfvuil aan, is een 
publieke vuilnisbak overvol of zie je sluikstorters aan het
werk, aarzel dan niet om dit te melden.
Hiervoor kan je terecht bij de technische dienst via het
nummer 03 340 00 76 of via e-mail technische.dienst@
rijkevorsel.be. Je melding wordt snel onderzocht waarna
de gepaste maatregelen kunnen worden genomen.

Hang de affiche ’Zwerfvuil is niet meer
van deze tijd’ op een goed zichtbare plaats.
Je kunt ook een gepersonaliseerde affiche

aan maken via www.indevuilbak.be.

RIJKEVORSEL ZEGT NEEN TEGEN 
ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN !
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Oproep verenigingen voor deelname aan de zwerfvuil-
actie 2014-2015
Zoals vorige jaren zal het gemeentebestuur ook voor het
seizoen 2014 - 2015 een zwerfvuilactie opstarten voor de
erkende verenigingen van Rijkevorsel. Via deze actie
kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het
ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeentewegen.
Voor het reglement kun je terecht op de website 
www.rijkevorsel.be onder Diensten - Milieu- Zwerfvuil,
waar je ook het aanvraagformulier kunt terugvinden.
Hierna vind je een exemplaar van dit formulier. 
De inschrijvingen dienen toe te komen bij de Technische
Dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel voor 11 juli
2014. Dit is ook mogelijk via fax (03 340 00 70) of e-mail
(guy.vanammel@rijkevorsel.be).

Deze verenigingen houden Rijkevorsel mee proper!
13 verenigingen namen in het seizoen 2013-2014 deel
aan de gemeentelijke zwerfvuilactie. Een vermelding is
hier meer dan op zijn plaats!
-     KFC Zwarte Leeuw
-     Korfbalclub Rijko
-     FC Sint-Jozef
-     Volleybalclub Rijkevoc
-     De Plussers
-     K.F. Vermaak Na Arbeid
-     Taekwondo/Hapkido De Tijgers
-     MTB Rijkevorsel (mountainbike)
-     W.T.C. Sint-Jozef Rijkevorsel (wielertoeristen)
-     Sport 82 (cafévoetbal)
-     De Breugeltjes (cafévoetbal)
-     Globe Group - filmafdeling
-     K.W.B. Volleybal
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Naam vereniging:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Tel. en/of gsm:  ...................................................................................................................    E-mail:  ......................................................................................................................................

Voorstellen van data waarop de inzamelingen kunnen doorgaan:
Datum waarop de eerste inzameling kan doorgaan (september 2014):  .......................................................................................................................

Datum waarop de tweede inzameling kan doorgaan (november – december 2014):  .................................................................................

Datum waarop de derde inzameling kan doorgaan (maart 2015)  ......................................................................................................................................

Datum waarop de vierde inzameling kan doorgaan (mei - juni 2015):  .........................................................................................................................

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

Vermoedelijk aantal deelnemers aan zwerfvuilinzameling: ............................ kinderen en ............................ volwassenen

Het gemeentebestuur stelt de vereniging zo vlug mogelijk in kennis van het traject dat hen werd toebedeeld en van de juiste data. Hierbij wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met de voorstellen van de verenigingen. Bij de aanvraag dient een bewijs gevoegd te worden dat de vereniging voor
deze activiteit gedekt is door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derde en lichamelijke ongevallen van de deelnemers.

Datum: ….…................................................……………….                                                                           Handtekening (voorzitter),        

Aanvraagformulier te bezorgen aan de technische dienst :
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel, voor 11 juli 2014, e-mail: guy.vanammel@rijkevorsel.be, fax. 03 340 00 70

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN SUBSIDIE 
VOOR ZWERFVUILACTIES 2014 – 2015GEMEENTEBESTUUR

RIJKEVORSEL

Het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) is op
zoek naar werkzoekenden die een aantal uren per week
tuinonderhoud willen doen, voornamelijk bij particu -
lieren.

Voorwaarde is dat je :
- volledig uitkeringsgerechtigd werkloos bent

gedurende 2 jaar als u jonger bent dan 45
gedurende 6 maanden als je 45 bent of ouder

OF
- een leefloon / tegemoetkoming van het OCMW 

ontvangt
Momenteel zijn er enkele openstaande jobs.
Ben je geïnteresseerd en wens je meer informatie over
de praktische modaliteiten van het PWA-systeem, gelieve
contact op te nemen met de PWA-dienst :
Molenstraat 5 (gemeentehuis), tel. 03 340 00 58
e-mail: greet.de.gruyter.pwa@rijkevorsel.be

Bobbejaanland, dat is plezier voor groot en klein. Met
meer dan 40 attracties vindt iedereen er wel eentje die
zijn hart sneller doet slaan.

Wat had je gedacht van een rit met de Aztek Express
doorheen een Mexicaans landschap? Deze prachtige 
carrousel dompelt je onder in een indrukwekkende en
kleurrijke lichtshow. Of ben je klaar voor een heuse
strijd met waterkanonnen? Scheep in voor een tochtje
op de Amazone in de Banana Battle. Onderweg kom je
allerlei gevaren, waaronder krokodillen, tegen en heb je
als enige wapen waterkanonnen! Wil je weten wat er 
gebeurt als je met een rubberbootje van een hoge water-
glijbaan zoeft? Big Bang! ... Voor dit alles en nog veel
meer moet je in Bobbejaanland zijn.

Inkomkaarten te koop aan de VVV-infobalie in het 
gemeentehuis aan € 27 euro ’t stuk.
(Kassa € 32- + 1,40m; kinderen 1 - 1,40 m € 27,50, kin-
deren -1 m gratis) 

TICKETS BOBBEJAANLANDTUINONDERHOUD 
BINNEN HET PWA-SYSTEEM



B I B L I O T H E E K

In samenwerking met de leesgroep wordt in de biblio-
theek  op maandagavond 5/5/2014 een lezing geor -
ga niseerd over het boek ‘Woesten’. Dit is de debuut -
roman van Kris Van Steenberge, een Lierenaar, die zeer
lovende kritiek heeft gekregen.

Lierenaar Kris Van Steenberge debuteert met ’Woesten’
Onderwijzer Kris Van Steenberge uit Lier maakt zijn 
debuut als schrijver met de roman ’Woesten’. Een 
verhaal dat zich afspeelt in de Westhoek tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
’Ik ben een verhalenverteller en geen historicus,’ stelt
de 50-jarige Lierenaar. ’Wie dit boek leest om meer te
weten te komen over WO I, komt bedrogen uit. Ik heb
een literaire roman geschreven en geen geschiedkundig
werk. Woesten, een klein dorpje in de Westhoek, de
Grote Oorlog met alle leed en pijn en de ongekende
kracht van de wapens die voor het eerst gebruikt werden
tussen 1914 en 1918 dienen als kader om mijn verhaal
te vertellen. Mijn boek handelt over verwoesting en 
verminking. En hoe daarmee om te gaan. Dan is WO I,
de donkerste bladzijde in onze vaderlandse geschiedenis,
de ideale setting.’

Wie interesse heeft in deze schrijver en zijn opmerkelijk
debuut is van harte welkom op 5/5/2014 in de parketzaal
boven de bibliotheek om 20 uur. De toegang is gratis. De
drankjes worden verzorgd door de Oxfam Wereldwinkel. 

JEUGD Kijk- en prentenboeken
- Magnus in de kakado [P2]
- De dierenwereld van de muis [P3]
- Ik ben niet klein [P3]
- Mevrouw wit konijn [P6]
- Gigantosaurus  [P3]
- Een pluim voor jou [P5]
- Het meisje en de pony [P4]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Het grote AVI-leesboek (VAND  Niveau 1 - 4)
- Krul, een ster van een big (MINN Niveau 3)
- Het boek van Akim (LOMB Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- De knikkelares (MACINTYRE, Kate)
- Dierenhotel Kattenbel (BRAECKELEER, Nico De)
- Ouders zijn gek! (SCHOTVELD, Janneke)
- Junior Suske en Wiske strip-leesboek voor jonge 

lezers (VANDERSTEEN, Willy)
- Prinsessenschool : Het liefdesrecept (BAT, Prunella)
- Het geheime koninkrijk : Glitterstrand 

(BANKS, Rosie)
- Boe!kids : De tijdsring (BRAECKELEER, Nico De)

B-boeken (9-12 jaar)
- Het verraad van Waterdunen (RUGGENBERG, Rob)
- Kleine Sofie en Lange Wapper (PELGROM, Els)
- Funny viert feest (DORT, Evelien Van)
- Weg met de jongens ! (JONG, Hanneke de)
- Het mysterie van het verborgen goud (MOSS, Helen)
- Warrior Cats : Sterrenlicht (HUNTER, Erin)
- De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen

(GRIFFITHS, Andy)

C-boeken (12-16 jaar)
- De jongen met de vulpen (MAHIEU, Ineke)
- Het Mayamysterie (ROLLINS, James)
- Stapelgek... op hem en op hoge hakken 

(FORSTER, Kate)
- Verdronken (WARD, Rachel)
- Team Mortis 3 : Het dodenspel

(EYNDE, Bjorn Van Den)

LEZING DOOR KRIS VAN STEENBERGE 
OVER ZIJN BOEK ’WOESTEN’

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN APRIL 2014  
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MEINIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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- Eilanden : De gave (DESCAMPS, Timo en Luc)
- Toverspreuken en heksenstreken (LOON, Paul van)

Jeugd Non-fictie
- Fantastische avonturen van Dinosaurussen 

[J Oertijd (blauwgroen)]
- De Vikingen komen [J Middeleeuwen (blauwgroen)]
- Mijn beroep is ... [J School Werk (beige)]
- Einstein voor kids 

[J Wetenschappen : Techniek - Proeven (blauw)]
- Alles wat je absoluut niet wil weten over 13 en nog

veel veel veeeeeeeel meer!
[J Mens : Gevoelens - Gedrag (roze)]

- Grote vragen van kleine mensen & simpele
antwoorden van knappe koppen [J Weetjes (wit)]

Jeugd Strips
- Een reis door de tijd : De strijd om de Eiffeltoren

(JS B STIL)

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Amity en Sorrow (RILEY, Peggy)
- Hou je mond en zeg iets (GREENE, Matt)
- Ik ben een beul (PARAMESWARAN, Rajesh)
- Afscheid van Congo (MORTIER, Erwin)
- Moordende hoeren (BOLANO, Roberto)
- Lijfboek (PENNAC, Daniel
- De man uit de bergen (ERIKSSON, Kjell)
- Verdwenen meisjes (PYPER, Andrew)
- De zonde die liefde heet (SABINO, Mario)

Volwassenen Non-fictie
- Raddraaiers. De grootste samenzwering in de sport-

geschiedenis (Albergotti, Reed) [618.54]
- In gesprek met mijzelf (Mandela, Nelson) 

[Zuid-Afrika 947.6]
- Gids voor de slagvelden 1914-1918 : West-Vlaanderen

- Henegouwen - Nord Pas-de-Calais [927.5]
- 1945 : Biografie van een jaar (Buruma, Ian) [928.2]
- Mijn leven (Rocco Granata) [785.8]
- Profiling : Hoe een dader zichzelf verraadt

(Zucker, Danièle) [395.72]

De bibliotheek zal gesloten zijn op 1 mei, 29 en 30 mei
2014.

De mobiele lijnwinkel staat elke eerste maandag van de
maand van 8.00 uur tot 12.30 uur op de markt in
’t centrum van Rijkevorsel. In de lijnwinkel op wieltjes
kan iedereen terecht die informatie wenst over het 
aanbod, tarieven, reiswegen,... 
Ook abonnementen, lijnkaarten, buzzypassen of elk
ander vervoerbewijs kan men hier aankopen.  

De volgende data in Rijkevorsel zijn :
- maandag 5/05/2014 : Rijkevorsel, markt    

(8.00u - 12.30u)
- maandag 2/06/2014 : Rijkevorsel, markt    

(8.00u - 12.30u)
- maandag 7/07/2014 :

Rijkevorsel, markt     
(8.00u - 12.30u)

Tijdens het weekend van 2-3 en 4 mei 2014 herleeft de
geschiedenis in Hoogstraten tijdens de “Slag van Hoog-
straten”.
Aangezien op vrijdagavond de Vrijheid volledig wordt 
afgesloten in Hoogstraten, rijden er op 2 mei van 
19.30 u tot 24.00 u geen bussen van De Lijn richting
Hoogstraten en terug.
Wil je toch naar Hoogstraten met het openbaar vervoer,
dan neem je lijn 432 tot in Sint-Lenaarts en stap daar
over op lijn 602 richting Hoogstraten.

Let wel : de laatste bus van lijn 432 richting Rijkevorsel,
passeert rond 22 u in Sint-Lenaarts.SLUITINGSDAGEN BIBLIOTHEEK

MOBIELE LIJNWINKEL IN RIJKEVORSEL

SLAG VAN HOOGSTRATEN :
OPENBAAR VERVOER - 2 MEI 2014
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Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwoners van
Rijkevorsel hulp krijgen bij het invullen van hun 
belastingaangifte.
Belastingambtenaren staan hiervoor ter beschikking op
volgende zitdagen:
- Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterijschool 3,

2930 Brasschaat (Campus Coppens)
In de maand mei alle werkdagen van 9.00 uur tot
12.00 uur. In de maand juni alle werkdagen door-
lopend van 09.00 uur tot 15.00 uur

- Gemeentehuis, Molenstraat 5 te Rijkevorsel,
maandag 19/05/2014 van 9.30 uur tot 12.00 uur
en van 13.00 uur tot 15.00 uur

- Er wordt vanwege een reorganisatie bij de belasting-
diensten geen zitdag georganiseerd in het gemeen-
schapscentrum te Sint-Jozef Rijkevorsel.

Meebrengen voor het invullen van de aangifte
Voor het invullen van de belastingaangifte van het
aanslagjaar 2014 (inkomsten van het jaar 2013) hebben
de belasting consulenten bepaalde documenten nodig
van de belasting plichtigen:
- Aangifteformulier ondertekend door de belasting-

plichtige(n)
- Aanslagbiljet van het vorige jaar (= aanslagjaar 2013)

- inkomsten van 2012
- Kadastraal inkomen van je onroerende goederen
- Huuropbrengsten van gebouwen en gronden die

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

- Fiches 281 van inkomsten, uitkeringen en vergoe -
dingen, voor arbeiders: strookjes van vakantiegeld

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

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

opvang, aftrekbare giften, …
- Rekeninguittreksel van gedane voorafbetalingen,...
- Documenten van de genoten interesten, dividenden

in 2013 van rekeningen in België en buitenland.
Voor personen met herfinancieringsleningen is het
best een afspraak te maken om de aangifte in te
vullen met de dossierverantwoordelijke op de 
controle Brasschaat.

Je belastingaangifte indienen kan ook via internet via
www.taxonweb.be.

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

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

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

- Het jaarlijks toekennen van een premie van 15 euro
aan personen ingeschreven in de gemeente met een
medische reden (vb. incontinentie, nierdialyse, sto-
mapatiënten) na voorlegging van een medisch attest.

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

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

- Het jaarlijks toekennen van een premie van 50 euro
aan erkende verenigingen gelegen in de gemeente
die voldoen aan volgende voorwaarden:

De vereniging heeft een eigen lokaal binnen de 
gemeente of heeft de permanente beschikking over een
lokaal binnen de gemeente.
De leeftijd van 50 percent van de ingeschreven leden 
bedraagt geen 18 jaar op 1 januari van het belastings-
jaar.
De vereniging is ingestapt in het DIFTAR-systeem.

Voor meer informatie kun je terecht op de gratis 
DIFTAR-informatielijn 0800 97 687.

ZITDAG INVULLEN 
BELASTINGSAANGIFTE

DIFTAR-SYSTEEM 
VOOR RESTAFVAL EN GFT
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Ondergetekende vraagt een toelage aan als:
□ onthaalouder of minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind en Gezin bijvoegen)
□ medische reden (medisch attest bijvoegen)

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

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

Adres  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2310 RIJKEVORSEL

Geboortedatum  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Handtekening en datum Terugbezorgen vóór 1 november 2014 
met attest aan de financiële dienst op het 
gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

AANVRAAG TOELAGE 
VOOR PERSONEN MET MEDISCHE REDENEN

EN ONTHAALOUDERS DIENSTJAAR 2014

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

over een lokaal binnen de gemeente en is ingestapt in het DIFTAR-systeem

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

Adres  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2310 RIJKEVORSEL

Voor scholen: aantal kinderen op 1/2/2014:  ..............................................................................................................................................................................................

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1/1/2014:   ..................................................................................................................................................................

Handtekening en datum Terugbezorgen vóór 1 november 2014 
met attest aan de financiële dienst op het 
gemeentehuis, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

AANVRAAG TOELAGE VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN
DIENSTJAAR 2014

GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL
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• Onze kinderen van het vierde en
vijfde leerjaar zijn gaan koken
samen met de bejaarden van het
Prinsenhof.  Een leerrijke ervaring
voor onze kinderen. “Ik zou dit later
graag doen, voor mensen zorgen”,

hoorden we één van de kinderen zeggen. “We maakten
iets klaar met kaneel”, zei Noah, “dat lust ik wel niet”.
Volgens Hendrik vonden de bejaarden het “keitof”.

• De kindjes van het tweede leerjaar waren naar De
Molen geweest. “Die zakken die naar boven worden 
getrokken was spectaculair”, wist Fleur ons te melden.
Thomas : “Het meel viel zo maar uit een pijp in een zak!”
Jana had dan weer “keiveel geleerd over de molen.”

• Op vrijdag 21 maart was het Wereldwaterdag, ook in
onze school. Er werd die dag alleen kraantjeswater 
gedronken. “ ’t Is gezond en we kunnen er een hoop geld
mee sparen”, zei Wout uit het derde leerjaar. “Dat geld
kunnen we aan de arme mensen geven”, voegde Jonas
er aan toe.

• In het eerste hebben ze op 20 maart met z’n allen
‘s morgens een gezond ontbijt gekregen in de school. 
“ ’t Is keilekker! ” zei Arden toen hij het platte kaasje aan
het oplepelen was. “De yoghurt vond ik niet lekker maar
de cornflakes waren goed “, was de conclusie van Lotte.

• Onze kinderen van het zesde zijn in de voorbije periode
op bezoek geweest in drie middelbare scholen. Volgend
schooljaar is het voor hen zo ver. “Het was er leuk, maar
dit is wel niets voor mij”, besloot Nele na haar bezoek
aan de VTST in Turnhout. Wout was tevereden over Het
Spijker : “Ik ga voor bakker leren, deze school is iets voor
mij, denk ik.” Anton zag het ook helemaal zitten in de
VITO : “Waarschijnlijk kom ik volgend schooljaar naar
hier om de richting hout te volgen”.

WEETJES UIT DE WEGWIJZER

Sint-Luciaschool presenteert

MMOOVVIIEESS
@@  SSiinntt--LLuucciiaa

ZATERDAG 17 MEI
Rode loper, gezamenlijk startmoment 

met onze sterren, om 13.30u
Voorstelling Sint-Luciafilm

aansluitend uitreiking awards

IEDEREEN 
WELKOM
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Op zondag 25 mei 2014 trekken we naar de stembus
voor de verkiezingen voor het Europees Parlement, voor
de Federale Wetgevende Kamer en voor de Gewest- en
Gemeenschapsregeringen.
Vanaf deze verkiezingen moet er niet meer gestemd 
worden voor de Senaat. Bij de bekrachtiging van de
zesde staatshervorming is bepaald dat de Senaat 
voortaan wordt samengesteld door leden van de gemeen-
schaps- en gewestparlementen. 

Wie kan er stemmen ?
In België is er stemplicht. Dat betekent dat je verplicht
bent om te stemmen. Wanneer je jouw stemplicht niet
vervult kun je een geldboete of een vervangende 
gevangenisstraf krijgen.

De voorwaarden om je stem in Rijkevorsel uit te brengen
zijn:
- je bent Belg
- je bent 18 jaar of ouder op 25 mei 2014
- je bent op 1 maart 2014 ingeschreven in het 

bevolkingsregister van Rijkevorsel
- je bevindt je niet in een geval van uitsluiting of

schorsing van het kiesrecht.

Wanneer ontvang je de oproepingsbrief ?
Elke kiezer die is ingeschreven op de kiezerslijst 
ontvangt een oproepingsbrief met de post in de week van
12 mei 2014.

Waar en wanneer kun je gaan stemmen ?
Je moet gaan stemmen in het stembureau dat vermeld
staat op jouw oproepingsbrief. De stembureaus zijn
geopend op zondag 25 mei 2014 van 8 tot 16 uur.

Wat breng je mee om te stemmen ?
- identiteitsbewijs
- oproepingskaart
- Als je stemt met volmacht: het volmachtformulier,

het attest en de oproepingskaart van de persoon die
je volmacht geeft.

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat
je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de

verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven om
jouw stem uit te brengen. In dat geval kun je toch 
stemmen door een volmacht te geven aan een andere
kiezer.

In welke gevallen ?
1. wegens ziekte of gebrekkigheid 

⇒ Deze onbekwaamheid wordt aangetoond door een
medisch attest. 

2. om beroeps- of dienstredenen  
⇒ Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een

attest dat afgegeven wordt door je werkgever. 
3. om studieredenen  

⇒ Deze onmogelijkheid wordt aangetoond door een
attest van de instelling waar je les volgt.

4. omwille van een verblijf in het buitenland wegens
vakantie 
⇒ Deze onmogelijkheid wordt vastgesteld door de

burgemeester (of zijn afgevaardigde), na voor -
legging van de nodige bewijsstukken of, indien je
een dergelijk bewijsstuk niet kan overleggen, 
op basis van een verklaring op eer bij de burge-
meester. 

5. Omwille van de uitoefening van het beroep van
schipper, marktkramer of kermisreiziger, een 
toestand van vrijheidsbeneming of omwille van zijn
geloofsovertuiging. 

Wie kan men aanwijzen als volmachtdrager ?
Je kunt je volmacht aan elke andere kiezer geven. Een
kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal
wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar je
als volmachtgever normaal gezien had moeten 
stemmen. 

Een Belgische kiezer kan enkel een an-
dere Belgische kiezer en geen onder-
daan van een andere lidstaat van de
Europese Unie aanduiden als gevol-

machtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van
de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement
mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere
lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een
Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)BIJ VOLMACHT STEMMEN
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Wat moet je als volmachtgever doen ?
Als volmachtgever moet je vooreerst het volmacht -
formulier invullen. Het volmachtformulier vind je op de
site www.verkiezingen.fgov.be of kun je gratis verkrijgen
bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. 
Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen
een attest te worden toe gevoegd.
In alle gevallen kun je deze volmacht geven tot op de dag
van de verkiezingen. Enkel in het geval je op vakantie
vertrekt, moet je deze volmacht minstens 1 dag op voor-
hand geven. 

Wat moet de volmachtdrager doen ?
De volmachtdrager moet voor jou gaan stemmen in het
stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te
kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij
zich hebben :
1. het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
2. het bijbehorend attest;
3. zijn eigen oproepingsbrief;
4. zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager dat hij ook
beschikt over je oproep om te weten naar welk stembu-
reau hij moet gaan.  

Het stemmen op 25 mei zal in Rijkevorsel weer 
geautomatiseerd verlopen. Het gemeentebestuur wil aan
de kiezers die dit wensen de kans geven vooraf te oefenen
met de stemcomputers.

De oefenkiescomputers zijn terug te vinden op volgende
locaties:
- Aan de balie in de inkomhal van het gemeentehuis

(tot en met 21 mei)
- In de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef (tot en

met 21 mei)
- In het administratief gebouw OCMW, Prinsenpad (tot

en met 4 mei)
- In woonzorgcentrum Prinsenhof (van 4 mei tot en

met 21 mei)
Een filmpje over de nieuwe stemmethode staat op de
gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be

- Aarzel niet je te richten tot de dienst verkiezingen
van het gemeentebestuur: 03 340 00 34 - burger -
zaken@rijkevorsel.be 

- Of raadpleeg de website ‘Verkiezingen’ van de FOD 
Binnenlandse Zaken : www.verkiezingen.fgov.be 

- Of contacteer hun Callcenter: 02 518 21 16
call center.rrn@rrn.fgov.be

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 
Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Dienst Verkiezingen
Park Atrium – Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL

Op 25 mei zal de dienst burgerzaken uitzonderlijk
geopend zijn in het kader van de verkiezingen. Je kan
er dan onder meer terecht voor een duplicaat van je
oproepingsbrief en dit van 8.00 uur tot 15.00 uur.

OEFENEN MET DE STEMCOMPUTERS

MEER INFORMATIE
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In het kader van WAK 2014 organiseert het gemeente-
bestuur van Rijkevorsel i.s.m. de gemeentebesturen van
Baarle-Hertog en Merksplas een groepstentoonstelling
met als titel “De Groote Kunst”. 

Deze tentoonstelling gaat door in het Aster Berkhof -
museum van 26 april t.e.m. 4 mei a.s. met werken van
Diane Mees (Schilderkunst), Lut Hermans (Schilder-
kunst), Liesbeth Verboven (Schilderkunst), Tine Dekkers
(Schilderkunst), Pauline Wolfswinkel (Keramiek), Ilse
De Backer (Kalligrafie), Ria Jansens (Schilderkunst), Maj
Sas (Schilderkunst), Frans Van Gils (Keramiek) en
Connie Elst (fotografie).

Openingsmomenten tentoonstelling 
“De Groote Kunst”
De tentoonstelling is te bezoeken op:
- Zondag 27 april van 10u tot 17u (Erfgoeddag);
- Maandag 28 april van 10u tot 12u en van 15.30u tot

19.30u;
- Dinsdag 29 april van 10u tot 12u;
- Woensdag 30 april van 10u tot 12u en van 13u tot

17u;
- Zondag 4 mei van 13u tot 16.30u.

Naast de tentoonstelling in Rijkevorsel kun je ook een
bezoek brengen aan de tentoonstellingen in Baarle-
Hertog (Klooster Zondereigen) en Merksplas (GC De
MARc/kT). 
De tentoonstelling in Baarle-Hertog loopt van 26 april
t.e.m. 4 mei a.s. De tentoonstelling in Merksplas loopt
van 2 t.e.m. 4 mei a.s. De verschillende tentoonstellings-
locaties worden verbonden met een fietsroute.

Net zoals in 2013 zullen er ook in 2014 filmvoorstel -
lingen georganiseerd worden i.h.k.v. “De Cinema komt
naar je toe!”. Het concept is dit jaar lichtjes aangepast
t.o.v. de vorige jaren. Zo zal er een toegangsprijs 
gevraagd worden van €1,00.

Net zoals andere jaren, zal er ook dit jaar een folder 
worden uitgegeven met de films die er zullen vertoond
worden. 

Starten doen we op woensdag 16 mei a.s. i.s.m. Davids-
fonds Rijkevorsel, met de film “The Broken Circle Break-
down” van Felix Van Groeningen.

De film vertelt de love story tussen Elise (Veerle Baetens)
en Didier (Johan Heldenbergh). Zij heeft haar tattoo -
shop, hij speelt banjo in een bandje. Het is liefde op het
eerste gezicht, al zijn de verschillen groot. Als hun 
dochtertje Maybelle (Nell Catrysse) ernstig ziek wordt,
reageren Didier en Elise totaal verschillend. Didier en
Elise moeten echter samen voor haar vechten. Raak je
daar samen door als je zo verschillend bent? Of laat de
liefde je in de steek als je ze het meest nodig hebt?

De vertoning van deze Oscar-genomineerde, Vlaamse,
film vindt plaats op woensdag 16 mei a.s. om 20u in het
voormalige Klooster. 

Inschrijven voor deze film is verplicht en kan vanaf 
16 april a.s. via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
03 340 00 37.

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN 2014
’DE GROOTE KUNST’

’DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !’ 2014
THE BROKEN CIRCLE BREAKDOWN
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Na de Finse piste en de plaatsing van de fit-o-meter -
oefeningen aan het gemeentelijk sportveld Bavelstraat
is nu de atletiekpiste toe aan een grondige onderhouds-
beurt.
Het verleden heeft duidelijk aangegeven dat op de piste
geregeld water bleef staan, wat zorgde voor verdichting
van de grind en spoorvorming. Alvorens de piste te voor-
zien van een nieuwe grondlaag, dient men dus eerst een
drainagesysteem te voorzien zodat het water kan 
afgevoerd worden.
De technische dienst van de gemeente Rijkevorsel heeft
dit in eigen beheer uitgevoerd, waardoor we nu naar fase
2 van de heraanleg kunnen gaan. In deze 2de fase zal de
toplaag van de atletiekpiste vernieuwd worden door een
gespecialiseerde firma.
Deze onderhoudswerken zullen ervoor zorgen dat de 
lopers van Rijkevorsel terug over een kwaliteitsvolle
piste beschikken om hun sport te beoefenen.

De lentejogging (SeLenJo) maakt zich klaar voor haar
vijfde jaargang. Op 18 mei worden alle 50 plussers uit-
genodigd voor een sportieve hoogdag in Domein De  
Renesse in Malle.
Het idee achter de SeLenJo : joggers in de lente van hun
leven een sociale en sportieve ontmoetingsdag bezorgen.
Want sport houdt je jong, is gezond en als je die beleving
kan delen met gelijkgezinde leeftijdsgenoten schept dat

automatisch die unieke, gemoedelijke sfeer die het 
handelsmerk van de SeLenJo is geworden.
Tussen de bruisende fauna en flora van het feeërieke 
domein De Renesse liggen lentefrisse trajecten voor 
iedereen. Wandelaars, prestatielopers, rustige joggers,...
ze kunnen kiezen uit 4,5 km, 9 km of 10 mijl doorheen
in lentebloei staande natuur.
Nieuw dit jaar is de gezondheidswandeling : een wandel-
route waar je onderweg allerlei handige tips tegenkomt
om lang fit te blijven. Er is tijdsopname, maar omdat
deelnemen belangrijker is dan winnen, ontvangt iedere
aankomer een gadget naar keuze.

Op 17 en 18 mei 2014 is het weer
zo ver. Dan zijn alle traditionele
elementen aanwezig om de 10e

editie van Dé Watersportdag tot
een GRATIS watersportfeest te
maken: zon, water, zand, golven,
wind, zweet, plezier, bruisende
watersportclubs en heel wat 
enthousiaste monitoren...

In de drie Bloso-watersport -
centra en in verschillende water-
sportclubs die hun medewerking
verlenen, kun je die dagen 
terecht voor tal van initiaties,
zoals: kitsurfen, windsurfen,
golfsurfen, duiken, roeien, lifesaving, stand-up-paddle,
zeilen, kajak, kano, raften, waterski, wakeboarden, zeil-
wagen rijden

Meer info vind je op http://www.bloso.be/sport promotie
/ActiesEvenementen/Iedereen/Watersportdag/ 

Op maandag 5 mei 2014 is de eerst -
volgende algemene vergadering en
sportcafé van de sportraad. Deze vinden
plaats in de raadzaal van het gemeente -
huis om 20u.

VIJFDE SELENJO LOOPT DE LENTE IN

GEMEENTELIJK SPORTVELD BAVELSTRAAT

DÉ WATERSPORTDAG : 17 & 18 MEI 2014
IN HEEL VLAANDEREN

SPORTRAAD RIJKEVORSEL : 
ALGEMENE VERGADERING EN SPORTCAFÉ
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BUITENSPEELDAG - 2 APRIL 2014
SAMEN BUITEN SPELEN EN RAVOTTEN !

Op woensdag 2 april was het zo ver: Nickelodeon, Ketnet en VTMKzoom sloten hun deuren 

zodat alle Vlaamse kindertjes buiten konden spelen en ravotten. Ook onze gemeente werkte hier graag

aan mee en organiseerde een leuke spelnamiddag in het midden van het dorp. 

De kinderen werden verwend met o.a. grote volksspelen, een levensgrote Spongebob-biljart, KUBB, 

een grote 4 op een rij, een ballenkraam, een speelhuisje, een hockeyspel, allerlei pleinspelen en 

zeker niet te vergeten: hun eerste lessen handboogschieten die gegeven werden door de leden 

van de Rijkevorselse Sint-Sebastiaansgilde. Een dag om nooit meer te vergeten dus!

TOONTAGGETKUNT - 6 APRIL 2014
DOLLE PRET IN HET KLOOSTER EN AAN DE KIOSK

Op zondag 6 april organiseerde de Rijkevorselse jeugdraad in samenwerking met het gemeentebestuur 

de derde editie van Toontaggetkunt aan de kiosk en in het klooster. Een vijftigtal kinderen en jongeren 

namen deel aan onze verschillende workshops waaronder verfkladderij, levensgrote Jungle Speed en 

beatboxen. ‘s Avonds kon groot en klein genieten van optredens op ons vrij podium. Zo draaide DJ Ordin

de pannen van het dak, showden Taekwondo De Tijgers en dansgroep AG Moves hun beste moves, 

liet de mondige Mon zich van zijn beste kant horen en boxte BeatBoxer-Guy zijn beste beats aaneen. Onze 

spetterende avond sloten we af met optredens van de Rijkevorselse band Behind The Visual en Son of Sons.
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KIEKEBOE 2014
EEN ZOMER VOL SPEL EN PLEZIER !

De paasvakantie was gevuld boordevol toffe activiteiten. Er is weer volop geravot en gespeeld!

De grote vakantie staat al reeds te lonken. Daarom blikken we reeds vooruit naar de zomerperiode. 

Tijdens de grote vakantie is de vakantiewerking anders dan tijdens de korte schoolvakanties. De Kinderclub

en speelpleinwerking Kiekeboe slaan dan hun handen in elkaar om een gezamenlijke vakantiewerking aan te

bieden. 

Vanaf 30 juni tot en met 22 augustus organiseert de jeugddienst en de Kinderclub zeven weken speelplein-

werking Kiekeboe om zo alle kinderen en jongeren een toffe vakantie te bezorgen. Tijdens de week van 21 tot

en met 25 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de Kinderclub gesloten.

Een dagje Kiekeboe loopt van 8.15 uur tot 16.30 uur en kost 6 euro. Maakt je kind gebruik van de voor- 

of naopvang in de Kinderclub (voor 8.15 uur of na 16.30 uur) betaal je hiervoor 0,80 euro per begonnen

half uur. Als je wil deelnemen aan de speelpleinwerking moet je over een grabbelpas beschikken. Deze kost

2,50 euro en is geldig tot het einde van het jaar. Je kan een grabbelpas bestellen bij de sport- of jeugddienst

of de Kinderclub.

De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen einde mei via de scholen verdeeld worden. We hopen

dat je er even de tijd voor neemt om deze met zoon- of dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie samen

kiezen en dromen van een knallende vakantie.

Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op voorhand in te schrijven. Voor de uitstappen (telkens op vrijdag)

vragen we wel om op voorhand in te schrijven en te betalen. De kleuters gaan niet elke week op uitstap. Maar

de vrijdag dat zij niet op uitstap gaan is er telkens een originele afsluiter van de themaweek.

De groep kinderen van de lagere school kunnen elke vrijdag in de grote vakantie genieten van een supertoffe

uitstap. Inschrijven voor de uitstappen, attractiedag kan je tijdens de informatie-avond.

De infoavond voor ouders vindt plaats op maandag 2 juni om 19.00 uur in de Kinderclub. Tijdens die avond

zal het programma van de verschillende groepen worden toegelicht. Je kunt er dan ook al je prangende 

vragen stellen.

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : kleuters, kinderen lagere school, tieners en kiekeboe

plus (kinderen met een handicap of leerachterstand).

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het derde kleuterklasje spelen in de Kinderclub, Molenstraat

22. Zij kunnen daar naar hartelust spelen en zich uitleven onder begeleiding van een enthousiaste groep

monitoren en begeleidsters.
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Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chirolokalen van Sint-Jozef. Zij kunnen daar terecht vanaf

6.45 uur ’s ochtends tot 18.00 uur. Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er aan de Kinderclub centrum de

groep fietsers van de lagere school naar de chirolo-kalen. De fietsers worden steeds begeleid door monitoren

en een bezemwagen.

De chirolokalen hebben een heel groot speelterrein en grenzen aan een prachtig bos. Hier kunnen de kinderen

zich naar hartelust uitleven, kampen bouwen… De monitoren hebben voor de twee leeftijdsgroepen (7-8-9

jaar en 10-11-12 jaar) weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken.

Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten uitgewerkt die doorgaan op maandag en dinsdag.

Een folder met de geplande activiteiten mogen zij begin juni in de bus verwachten. Meer informatie kunnen

zij ook steeds terug vinden op de website van de jeugd : www.jeugdrijkevorsel.be

De tieners dienen zich op voorhand in te schrijven voor de activiteiten.

Voor Kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leerachterstand) streven we een geïntegreerde werking

na. Op woensdag en donderdag nemen zij onder begeleiding van een monitor deel aan de activiteiten.

De week van 25 tot en met 29 augustus is er geen speelpleinwerking Kiekeboe dan staat de kinderclub borg

voor een portie spelplezier. Voor deze laatste vakantieweek in augustus kan je inschrijven vanaf maandag 

2 juni.



24

P O L I T I E

Op zondag 11 mei 2014 wordt er een schoolfeest 
georganiseerd in De Wegwijzer. Er zal lichte verkeers-
hinder zijn in de Leopoldstraat en Hoogstraatsesteenweg
in de nabijheid van de school. Voor de veiligheid van de
kinderen, gelieve je snelheid aan te passen.

Op zaterdag 17 mei 2014 is er een schoolfeest in de 
Sint-Luciaschool. De Banmolenweg wordt afgesloten
voor alle verkeer. 

Op zaterdag 24 mei 2014 is er een schoolfeest in Het
Kompas te Sint-Jozef Rijkevorsel. Pastoor Lam brechts -
straat en Venstraat zullen volledig verkeersvrij gemaakt
worden vanaf 9.00 uur tot 18.00 uur.

Op 1 mei 2014 vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur is er geen
doorgaand verkeer mogelijk in de Zuiderdijk. In een
gedeelte van de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rommel-
markt opgesteld en bijgevolg wordt de straat volledig 
afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Op zaterdag 24 mei 2014 van 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt er een duathlonwedstrijd georganiseerd te 
Rijkevorsel. Door deze organisatie zal er verkeershinder
ontstaan op het parcours gelegen in de omgeving van de
Helhoek en Helhoekweg.
Er is een loop- en fietsparcours voorzien dat omzeggens
verkeersvrij wordt gemaakt om de veiligheid van de 
talrijke deelnemers te verzekeren.
Het fietsparcours is als volgt : Helhoek, Oude Baan,
Vrouwkensblok, Vaart, Meerblok, Oude Baan, Vaart,

Langstraat, Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Hel-
hoekweg en aankomst in Helhoek.
Het loopparcours : Kruispad, Prinsenpad, Tulpstraat,
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en Kruispad.
Op dit parcours is doorgaand verkeer verboden op 24
mei 2014 na 18.00 uur. Tevens geldt er een parkeer -
verbod op het gehele parcours.
Volg de omleidingen, respecteer de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers en de bevelen van de Lokale
Politie.

Nieuw in 2014 : Nabij sportcentrum De Valk worden
op 24 mei 2014 allerlei activiteiten georganiseerd.
Gelet op de volkstoeloop zal het éénrichtingsverkeer in
de Kruispad tijdelijk omgekeerd worden. De bezoekers
van De Valk kunnen na afloop van het evenement via
Kruispad, Smeel en eventueel Oostmalsesteenweg
richting Rijkevorsel centrum rijden, ZONDER op het
parcours van de duathlon te komen.
Politie en signaalgevers zullen ter plaatse zijn.

Op 7 en 21 mei 2014, telkens in de voormiddag, leggen
alle leerlingen van het 6de leerjaar een fietsexamen af op
de openbare weg. Dit betreft een 100-tal leerlingen van
De Wegwijzer en Sint-Lucia die elk afzonderlijk een
fietsproef moeten afleggen op de openbare weg in Rijke-
vorsel centrum.
De leerlingen van Het Kompas hebben fietsexamen op
5/6/2014 in de omgeving van Sint-Jozef Rijkevorsel. Dit
is een test voor de leerlingen van het 6de leerjaar om hun
rijvaardigheid en kennis van het verkeersreglement te
testen. Zij leggen een bepaald parcours af volledig zelf-
standig en individueel onder toezicht van ouders, leer-
krachten en politie. Het af te leggen fietsparcours is
permanent beweg wijzerd zodat de ouders met hun
kinderen vooraf reeds kunnen oefenen. 
Aan de automobilisten wordt gevraagd om extra voor-
zichtig te zijn bij het passeren van deze jonge fietsers.
Kijk uit !!!!!

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

SCHOOLFEESTEN

ROMMELMARKT SINT-JOZEF

DUATHLON

FIETSEXAMENS
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Op zondag 25 mei 2014 zijn het weerom verkiezingen.
In de nabijheid van de stembureaus zal het weer enorm
druk zijn. De politie vraagt daarom uitdrukkelijk om zo
veel als mogelijk naar de stembureaus te komen te voet
of met de fiets.

Bovendien is er op 25 mei 2014 tussen 12.00 en 13.00
uur een doortocht van een wielerklassieker “World Port
Classic”doorheen Rijkevorsel. De beroepsrenners rijden
vanuit Sint-Lenaarts via Sint-Lenaartsesteenweg, 
rotonde, Dorp, linksaf Bochtenstraat en verder via 
Drijhoek en Merksplassesteenweg naar Merksplas.
Er zal hierdoor verkeershinder ontstaan met mogelijk
een wachttijd van 15 à 20 minuten.
Het verkeer wordt geregeld door de lokale politie en 
signaalgevers op de kruispunten. De koers wordt 
begeleid door motards van de federale politie.

Let op :
- rode vlag = doorgang vrijmaken, je voertuig aan de

kant zetten en stoppen
- groene vlag : wedstrijd is gepasseerd en je kunt terug

vertrekken

Jaarlijks voert de Studiedienst van de Vlaamse Regering
een onderzoek uit bij de bevolking in het Vlaamse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Met dit
onderzoek wil de overheid weten met welke problemen
de burger te maken krijgt, wat mensen verwachten van
de toekomst en hoe de burger staat tegenover een aantal
overheidsmaatregelen. Dit jaar zijn er onder meer 
vragen over het verlenen van zorg aan anderen, over de
woning en woonomgeving, vragen over mediagebruik,
over vrije tijd, deelname aan het verenigingsleven en
vertrouwen in de overheid.

Daar niet iedereen kan bevraagd worden, werd een toe-
vallige selectie van gemeenten gemaakt en dan binnen
de gemeente een toevallige selectie van 18-jarigen en
ouder. Rijkevorsel maakt dit jaar deel uit van de steek-
proef.

De gekozen personen krijgen op voorhand een brief en
een folder. De interviews aan huis gebeuren door inter-
viewers van het onderzoeksbureau GfK uit Leuven. De
interviewers zijn opgeleid om het onderzoek op een 
correcte manier te laten verlopen. De eerste brieven zijn
reeds verstuurd en het onderzoek loopt tot eind juni -
begin juli 2014.

Door de veroudering
van het klassieke 
energieproductiepark,
door de integratie van
hernieuwbare energie-
bronnen en om non-
stop bevoorradings-
 kwaliteit van elektrici-

teit te garanderen, dient het hoogspanningsnet in de
regio Kempen-Noord aangepast te worden. Dit project
voorziet de plaatsing van een nieuwe 150 kV verbinding
tussen het onderstation 150 kV in Rijkevorsel en het
nieuw te bouwen onderstation 150 kV in Hoogstraten. 

De werken van dit project starten in april 2014 en 
zouden, indien alles volgens planning verloopt, eindigen
eind 2014. De werken zullen uitgevoerd worden door
Elia in samenwerking met aannemer Visser & Smit
Hanab NV. Zij zullen alles in het werk stellen om de 
hinder tot een minimum te beperken en de bewoners zo
goed mogelijk te informeren over de lopende werkzaam-
heden. 
De ondergrondse hoogspanningslijn loopt vanuit de
Langstraat, via gedeelte Oostmalsesteenweg, Kruispad,
Torendries, Merret , Karreweg, Kleine Gammel naar 
Korenblokweg en verder naar Hoogstraten.
Uiteraard zal er verkeershinder ontstaan. Het verkeer zal
omgeleid worden via de meest nabij gelegen gemeente-
wegen. 

Voor meer informatie kun je terecht op onderstaande
website: http://www.elia.be/nl/projecten/netprojecten
/Andere_projecten
Bij verdere vragen en meer informatie kun je hen steeds
via e-mail bereiken op e-mailadres: info@elia.be.

VERKIEZINGEN & WIELERWEDSTRIJD

BERICHT VAN DE STUDIEDIENST 
VAN DE VLAAMSE REGERING

AANPASSING ONDERGRONDSE 
HOOGSPANNINGSVERBINDING
RIJKEVORSEL - HOOGSTRATEN
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Jonge kinderen willen lopen, springen, klauteren. Ze
zijn impulsief en hebben moeite met het inschatten van 
risico’s. Het is dan ook noodzakelijk hen te begeleiden
in het verkeer en zo vroeg mogelijk correct verkeers -
gedrag aan te leren. Hieronder worden enkele praktische
tips gegeven als hulpmiddel voor volwassenen die 
kinderen te voet begeleiden naar school. 

Enkele tips
- Leer je kind eerst de basisregels aan: niet spelen of

rennen op straat, op het voetpad aan de kant van de
huizen stappen en een hand geven bij het over steken.

- Vestig steeds de aandacht op mogelijke gevaren 
(in- en uitritten van garages, parkings enz.) en leer
je kind de correcte reacties aan in geval van onvoor-
ziene obstakels, zoals een slecht geparkeerde wagen.

- Leer het de verschillende geluiden te herkennen, de
werking van verkeerslichten en de betekenis van de
markeringen op de weg, evenals het gedrag van 
andere voetgangers, fietsers, autobestuurders en
motorrijders.

- Geef uitleg over de rol van verkeersbrigadiers en 
politieagenten en hoe ze hen kunnen herkennen.

De straat oversteken
Voor het oversteken van een straat, moet je je kind de
volgende zaken aanleren:
- Gebruik steeds een zebrapad. Als dit er niet is, kies

dan voor een plaats waar je goed zichtbaar bent en
waar je de auto’s langs beide kanten, van ver kan zien
aankomen.

- Zorg ervoor dat de chauffeur van de wagen je heeft
gezien voor je oversteekt, zelfs als hij of zij vertraagt.

- Kijk eerst naar links, dan naar rechts en vervolgens
nog eens naar links voor je de weg oversteekt.

- Zelfs als het licht op rood staat voor de auto’s, steek
je niet over tot het mannetje op groen staat EN alle
auto’s gestopt zijn.

Je kind kan alleen te voet naar school
- Het traject moet kort en eenvoudig zijn, maar op -

gepast, het kortste traject is niet altijd het veiligste!
Het is beter om in het begin het aantal over te steken
straten of andere moeilijke situaties te beperken. 

- Je kind moet de verschillende gevaren van het 
parcours, dat hij of zij vaak afgelegd heeft met een
volwassene, goed kennen en bewezen hebben dat het
zich goed gedraagt in het verkeer.

- Wanneer het donker wordt, moet het kind opvallende
kleuren dragen en reflecterende accessoires zodat
het van ver goed zichtbaar is.

MET JE KIND OP PAD : ENKELE TIPS !

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 22 MEI 2014 - 20u
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P O L I T I E - O C M W

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

VERJAARDAGSFEESTJE
WOONZORGCENTRUM ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 7 MEI 2014
FRUITVLAAI EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO



De ondersteuning die iemand met een handicap nodig
heeft, verschilt van persoon tot persoon. Sommigen
hebben geen ondersteuning nodig, anderen net heel
veel. De grootste groep zit hier echter tussen in. Zij 
worden vaak geholpen door familie, vrienden, buren,...
maar hebben af en toe nood aan extra ondersteuning en
meer bepaald om handicap specifieke ondersteuning.
Met deze hulp kunnen mensen vaak veel zelfstandiger
leven. Bovendien zorgt deze ondersteuning er voor dat
mantelzorgers, zoals familie en vrienden, even minder
belast worden. Daarom bestaat er nu rechtstreeks toe-
gankelijke hulp.

Om van deze rechtstreeks toegankelijke hulp gebruik te
kunnen maken, heb je geen voorafgaandelijke goed -
keuring nodig zoals vaak voor andere diensten wel het
geval is. De aangeboden hulp kan drie vormen aan
nemen :
1. Begeleiding : dit zijn individuele gesprekken met een

begeleider over zaken waar jij op dat ogenblik nood
aan hebt. Dat kan gaan over de organisatie van je
huishouden, je studie, over zelfstandig wonen, op-
voeding van je kinderen,... Ook kinderen kunnen
hiervan gebruik maken. Individuele begeleidings -
gesprekken thuis kosten momenteel 5 euro.

2. Dagopvang : je krijgt in een voorziening zinvolle dag-
besteding aangeboden. De kostprijs hiervoor 
bedraagt 9,50 euro per dag (ook halve dagen zijn mo-
gelijk)

3. Verblijf : tijdens een verblijf kan je ook inslapen. Hier
bedraagt de kostprijs 23,90 euro per overnachting.

Om gebruik te maken van deze rechtstreeks toeganke-
lijke hulp moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Je
bent jonger dan 65 jaar, je verblijft in België, je hebt geen
persoonlijk assistentiebudget of andere ondersteuning
van een VAPH-voorziening (Vlaams Fonds voor Per -
sonen met een Handicap).

Voor verdere informatie over deze vorm van hulpver -
lening kun je terecht op de website van het VAPH :
www.vaph.be (onder ’Wonen en opvang’ rechtstreeks
toegankelijke hulp), of je kunt uiteraard bij de sociale
dienst van het OCMW meer informatie bekomen.

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP
VOOR MENSEN DIE NOOD HEBBEN AAN
EEN BEPERKTE ONDERSTEUNING 
BETREFFENDE HUN (BEPERKTE) HANDICAP
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O C M W - D I V E R S E N

Zoek je een job in eigen gemeente ?

Heb je een diploma als verpleegkundige of

studeer je binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 

van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 

te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 

telefoonnummer 03/340.39.65
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D I V E R S E N

AARDBEIEN-
TORNOOI

24 MEI 2014

Ook dit jaar organiseert Rijko het Aardbeientornooi.

Dit tornooi zal doorgaan op zaterdag 24 mei 2014 op

de accommodatie naast Sportcentrum De Valk.

Op dit tornooi worden alle jeugdploegen uitgenodigd:

miniemen, pupillen, cadetten, scholieren en junioren.

Voor meer info :

Johan Kums, tornooi organisator

Lijsterstraat 32, 2310 Rijkevorsel

johankums@skynet.be

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



D I V E R S E N
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27 MEI 2014
18.00u tot 20.30u

WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF
HELHOEKWEG 18 - 2310 RIJKEVORSEL

FC De Kliefhamers organiseren

13de Recreatieve Duatlon
9de Recreatieve KINDERduatlon

te Rijkevorsel ZATERDAG 24 MEI 2014
Start en aankomst aan het Voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw 

(Kruispad-Helhoekweg). Meer info : www.duatlon.be 

13de RECREATIEVE DUATLON
Enkel / Duo : ca. 4 km lopen - ca 20 km fietsen - ca 2 km lopen

Aanvang wedstrijd : 18.30 uur

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

9de RECREATIEVE KINDERDUATLON
deelname aan kinderduatlon is GRATIS

Aanvang wedstrijd : 14.30 uur per leeftijdscategorie HELM VERPLICHT !!

Voor kinderen geboren in 2007 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2006 : 
200 meter lopen, 400 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2005 : 
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2004 :
400 meter lopen, 900 meter fietsen, 200 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2003-2002 : 
600 meter lopen, 1800 meter fietsen, 600 meter lopen. 
Voor kinderen geboren in 2001-2000-1999 :
900 meter lopen, 2700 meter fietsen, 900 meter lopen.
Vanaf de leeftijd van 16 kan er aan de hoofdwedstrijd voor volwassenen
deelgenomen worden.

Verdere info duatlon en kinderduatlon te bekomen bij:
Tinneke Verboven 03 314 14 78 – na kantooruren
Peter De Beck 03 314 90 97 – na kantooruren
of via info@duatlon.be

IMKERSGILDE 
SINT-AMBROSIUS DE RAAM
Het ’Bijencentrum De Raam’ is gelegen in de prachtige
natuur van Achtel Rijkevorsel, meer bepaald aan de
Keirschothoeveweg.

Openingsuren Bijencentrum De Raam :
- voor individueel bezoek : iedere zondag open van

9 tot 11.30 uur
- van april tot september : iedere eerste zondag 

van de maand in de namiddag open van 13 tot
16.30 uur



W A A R  &  W A N N E E R
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M E I

1 mei • Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen : het aangrijpende verhaal van Sara, een meisje 
dat de weg even kwijt is. Vijf Rijkevorselse meisjes Katrijn, Elise, Ruth, Elise en Stien brengen hun
afstudeervoorstelling WOORD in de Singer in Rijkevorsel. Aanvang 19.30u, deuren open vanaf 19u.
Meer info : www.amwn.be.

2 mei • Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen : het aangrijpende verhaal van Sara, een meisje 
dat de weg even kwijt is. Vijf Rijkevorselse meisjes Katrijn, Elise, Ruth, Elise en Stien brengen hun
afstudeervoorstelling WOORD in de Singer in Rijkevorsel. Aanvang 19.30u, deuren open vanaf 19u.
Meer info : www.amwn.be.

• Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

• Brass Band Condor : Lenteconcert in het gemeenschapscentrum te Sint-Jozef Rijkevorsel, begin 20u,
inkom €5 - VVK €5 incl. trappist tijdens trappistenstand - gratis -14 jaar. Kaarten in voorverkoop
te bekomen : e-mail brassbandcondor@telenet.be of tel.nr. 03 314 39 02 - 03 311 68 86.

4 mei • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8u tot 12u, inkom gratis.
• Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam : Opendeurdag bijencentrum Keirschothoeveweg, van 9u tot 

11.30u en van 13u tot 16.30u. www.bijencentrumderaam.be.
• Week van de Amateurkunsten ’De Groote Kunst’ : Tentoonstelling, Aster Berkhofmuseum, 

van 13u tot 16.30u. Meer info : zie rubriek Cultuur.

5 mei • Sportraad : Algemene vergadering en sportcafé, Raadzaal gemeentehuis, 20u.
• Bibliotheek Centrum : Lezing door Kris Van Steenberge over zijn boek ’Woesten’. Parket boven de

bibliotheek, 20u, toegang gratis. Meer info : zie rubriek Bibliotheek.
• De Lijn : Mobiele Lijnwinkel, markt Dorpsplein, van 8u tot 12.30u.

6 mei • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14u tot 16u.
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9 mei • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

10 mei • FC Sint-Jozef SK : Minivoetbaltornooi, vanaf 10u. Meer info : zie rubriek Diversen.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : JeuFa in Concert - Brazilian Vibes : concert door het jeugd- en

opleidingsorkest o.l.v. Wim Orban. Zaal ’t Centrum Rijkevorsel, 19u. Voorverkoop € 5 bij de leden van 
JeuFa, inkom € 6, -14 jaar gratis. Meer info : http://www.vnarijkevorsel.be of tel.nr. 0472 40 88 42.

11 mei • Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in werking. Kom kennismaken
met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Elke 2de en laatste zondag van de maand
wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen terug graan gemalen. Gratis te bezoeken van 10u
tot 17u. www.stenenbergmolen.be.

• Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam : Opendeurdag bijencentrum, Keirschothoeveweg, 
van 9u tot 11.30u. www.bijencentrumderaam.be.

• De Wegwijzer : Schoolfeest ’De Wegwijzerkrant. Wil jij weten wat er in onze krant staat?’, 14u.
Meer info : zie rubriek Onderwijs.

13 mei • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14u tot 16u.

14 mei • Aster Berkhofmuseum : Opendeur museum, Kerkdreef 61, van 13u tot 17u.

16 mei • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67. 

17 mei • Sint-Luciaschool : Schoolfeest ’Movies@Sint-Lucia’, 13.30u. Meer info : zie rubriek Onderwijs.

18 mei • Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam : Opendeurdag bijencentrum, Keirschothoeveweg, 
van 9u tot 11.30u. www.bijencentrumderaam.be.

• Jeugdhuis De Wauwel i.s.m. VVV : Gerommel aan de molen, rommelmarkt.
Meer info : zie rubriek Diversen.

20 mei • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14u tot 16u.

23 mei • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis. 
Meer info : 0474 31 25 67.

• Brugquiz 2014 : 16de editie van de ’moeder aller quizzen’, Feestzaal Den Bakker, 20u.
Info en inschrijvingen : debrug.rijkevorsel@telenet.be of tel.nr. 0486 83 08 78.

24 mei • RIJKO Korfbalclub : Aardbeientornooi, Kruispad. Meer info : zie rubriek Diversen.
• FC De Kliefhamers : 13de recreatieve duatlon en 9de recreatieve kinderduatlon. 

Meer info : zie rubriek Diversen.
• Het Kompas : Schoolfeest.

25 mei • Heemkundige Kring : Opendeur museum, Molenstraat 5, van 14u tot 17u.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur museum, Kerkdreef 61, van 13u tot 16.30u.
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Vlaamse molendag. De stenen bergmolen in actie.

Kom kennismaken met dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Malen met 
windkracht van graan tot meel van 10u tot 17u, gratis te bezoeken. www.stenenbergmolen.be.

• Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam : Opendeurdag bijencentrum Keirschothoeveweg, van 9u tot 
11.30u en van 13u tot 16.30u. www.bijencentrumderaam.be.

• Verkiezingen voor het Europees Parlement, voor de Federale Wetgevende Kamer en voor de 
Gewest- en Gemeenschapsregeringen.

27 mei • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14u tot 16u.
• Rode Kruis : Bloedinzameling, Woonzorgcentrum Prinsenhof, van 18u tot 20.30u.

30 mei • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13u tot 16u, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in JUNI 2014 moet je uiterlijk op 6 mei 2014 

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
Woonzorgcentrum 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                                                             078/150.100
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


