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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
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Beste inwoners,

Met de rozenmaand juni in ’t vooruitzicht, gaan we hopelijk een prachtige zomer tegemoet.

Afgelopen maand is de gouverneur op werkbezoek geweest in Rijkevorsel. Zij werd samen met de gedeputeerden 

ontvangen door het schepencollege. Er werden belangrijke aandachtspunten besproken, waaronder het SAS, waar we

met zijn allen al fietsend naartoe zijn gereden voor een plaatsbezoek.

Betreffende het SAS werd de opdracht gegeven aan een studiebureau om een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van de

site op te maken, dit met het doel om hier een bestemmingswijziging door te voeren van industriezone naar woon -

gebied. 

Er zijn heel wat wegwerkzaamheden aan de gang in Rijkevorsel. Wij danken alvast alle buurtbewoners voor het begrip

dat zij opbrengen voor de ongemakken welke deze werken met zich meebrengen.

De wegwerkzaamheden in de Vinkenpad en Nachtegaalweg vorderen goed. 

De Eliawerken zijn ondertussen ook van start gegaan.

Bij de Aquafinwerken aan de Hoogstraatsesteenweg hebben wij, in samenspraak, de fasering van de werken aangepast.

Deze werkwijze levert een aanzienlijke tijdswinst op. Behoudens onvoorziene omstandigheden, zullen de werken op

de gewestweg tegen het bouwverlof klaar zijn. De laatste fase, de werken in Kleine Gammel, zal dan aanvangen na het

bouwverlof.

Normaal gezien zullen de nutsmaatschappijen in juni starten met hun werkzaamheden in de Helhoekweg.

Betreffende de ruilverkaveling is er in onze gemeente een landbouwoverleggroep opgericht met betrokken land -

bouwers. Wij komen op regelmatige basis samen met de afgevaardigden van de Vlaamse Landmaatschappij.

Volgens de huidige planning zal het ruilverkavelingsplan begin volgend jaar onderworpen worden aan een openbaar

onderzoek.

Met deze wil ik ook nog alle schoolgaande jeugd veel succes toewensen met hun examens.

                                                                                                    Bob Van den Eijnden

                                                                                                    1ste schepen

                                                                                                    Schepen van Openbare werken, 

                                                                                                    Ruimtelijke ordening, 

                                                                                                    Landbouw 

                                                                                                    Europese zaken



B E S T U U R

Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de
schoolraad d.d. 27 maart 2014.

De facultatieve verlofdagen en de meerdaagse extra-
murosactiviteiten voor het schooljaar 2014-2015 worden
goedgekeurd.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan “RUP Heerbaan” wordt voorlopig aangenomen.
Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan “RUP Events Catering Bevers ” wordt voorlopig 
aangenomen.

Een strook grond in de Populierenweg met een opper-
vlakte van 72 m² wordt kosteloos aanvaard door de 
gemeente om opgenomen te worden in het openbaar 
domein van de gemeente.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor 
openbaar nut van een perceel bouwgrond, gelegen te Rij-
kevorsel, Pioenstraat, met een oppervlakte van 715 m²
(7a 15ca).

De raad geeft goedkeuring aan het bijzonder bestek met
nr. R131002 en de raming voor de opdracht “Wegenis-
werken in de Helhoekweg”. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van
de overheidsopdrachten. 
De raming bedraagt € 510.111,00 excl. btw of 
€ 617.234,31 incl. 21% btw.

Het huishoudelijk reglement betreffende de begraaf-
plaatsen wordt in vernieuwde versie goedgekeurd.

De rechtspositieregeling voor het personeel van de 
gemeente Rijkevorsel wordt in aangepaste en gecoör -
dineerde versie goedgekeurd.

De raad duidt dhr. Lieven Van Nyen aan als bestuurder
bij bouwmaatschappij De Noorderkempen tot 2020.

Worden aangeduid als vertegenwoordiger van de 
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan de Alge-
mene Vergaderingen in juni 2014 : 
- Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

gol : Stefan Maes, schepen

- IOK : Jelle De Backer, raadslid (mandaat vastgelegd
tot december 2018)

- IOK Afvalbeheer : Stefan Maes, schepen (mandaat
vastgelegd tot december 2018)

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 30 juni 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 29 mei
- Vrijdag 30 mei
- Maandag 9 juni
- Donderdag 12 juni

Bibliotheek :
- Donderdag 29 mei
- Vrijdag 30 mei
- Maandag 9 juni
- Donderdag 12 juni

Recyclagepark :
- Donderdag 29 mei
- Vrijdag 30 mei
- Zaterdag 31 mei
- Maandag 9 juni
- Donderdag 12 juni

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 28 APRIL 2014

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Composteren, snoeihout omtoveren tot vlechtwerk,
mulchmaaien, voedselverlies beperken, kippen houden
om keukenrestjes te verwerken ... dat zijn allemaal 
kringlooptechnieken; technieken om de 'Biologische
Kringloop' in de praktijk te brengen. Manieren om Thuis
te Kringlopen! Je voorkomt tuin- of keukenresten of je
hergebruikt ze in de tuin of verwerkt ze in een nieuw
gerecht ... De Biologische Kringloop staat voor een actief
leven met minder afval. Wie in zijn leven één of meer
kringlooptechnieken toepast, kringloopt. Groot of klein,
oud of jong ... iedereen kan actief kringlopen! 

De Rijkevorselse compostmeesters hebben zich om -
geschoold tot ‘Kringloopkrachten’ en hebben onder -
tussen heel wat kennis over het thuiscomposteren en
het kringlooptuinieren.
Zij zullen van mei tot augustus dan ook weer regelmatig
op post zijn op hun demonstratieplaats (in het
container park). De data zijn terug te vinden op de 
gemeentelijke website. Op zaterdag 21 juni 2014 zijn de
Rijkevorselse kringloopkrachten ook aanwezig tijdens
de ’Open tuin dagen’ in het bijencentrum ‘De Raam’. 

Als we het over de lente
hebben, denken we er automa-
tisch de eerste zwaluw bij. De
vroegste zwaluwen arriveren

reeds in maart, maar de meeste mensen zien de eerste
zwaluw niet voor half of eind april. Redelijk snel na hun
aankomst begeven ze zich trouw naar hun nestplaats van
de vorige jaren en net daar wringt het schoentje. Meer
en meer zwaluwen stellen vast dat die nestplaats is 

veranderd… of dat ze er niet meer welkom zijn. Een
lente zonder zwaluw is echter ondenkbaar. Vanuit dit
perspectief wil de gemeente Rijkevorsel mensen onder-
steunen die een bijdrage willen leveren aan het voort -
bestaan van de zwaluw.

Voorwaarden tot bekomen van de zwaluwpremie :
- De aanvraagdossiers kunnen worden ingediend jaar-

lijks tussen 1 mei en 15 juni.
- Het aantal bewoonde zwaluwnesten zal worden vast-

gesteld door een zwaluwkenner aangesteld door de
gemeente :
- Tussen 1 juni en 15 augustus voor de huis- en/of

boerenzwaluw
- Tussen 1 juni en 1 juli tijdens een avondtelling

voor de gierzwaluw
- Er mogen geen chemische insectenbestrijders 

worden gebruikt in de onmiddellijke omgeving van
de zwaluwnesten.

- Bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen waar
de nesten zich bevinden, zullen de nesten worden
gespaard.

- Er worden geen lakverven gebruikt op de muren of
het plafond, in de nabijheid van de nesten.

- Indien de muren of het plafond in de nabijheid van
de nesten worden gekalkt, mag hiervoor enkel een
natuurlijk product gebruikt worden.

- In de stallen/gebouwen waar de zwaluwnesten zich
bevinden worden voldoende openingen voorzien om
de toegang van zwaluwen mogelijk te maken. Het is
verboden hindernissen aan te brengen die de
zwaluwen beletten om het nest via een normale
vliegroute te bereiken.

- Er worden de nodige maatregelen getroffen zodat de
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere
dieren.

Bedrag van de premie :
- Huiszwaluw/boerenzwaluw : 

€ 25,00 per jaar voor 1 bewoond nest
€ 30,00 per jaar voor 2 of 3 bewoonde nesten
€ 40,00 per jaar voor 4 of 5 bewoonde nesten
€ 50,00 per jaar vanaf 6 bewoonde nesten

- Gierzwaluw :
€ 30,00 per jaar bij minder dan 5 bewoonde nesten
€ 50,00 per jaar vanaf 5 bewoonde nesten

De premieformulieren zijn terug te vinden op de website
www.rijkevorsel.be - diensten - milieu - subsidies -
zwaluwpremie of kunnen bekomen worden op de 
milieudienst.

THUISCOMPOSTEREN / 
KRINGLOOPTUINIEREN

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

Ook dit jaar doet de gemeente mee aan de 9e editie van
de actie ‘Vergroot de Hoop’ waarbij taxussnoeisel wordt
ingezameld ten voordele van de strijd tegen kanker.  
De firma Van Hulle B&C zal in de periode van 15 juni
tot en met 31 augustus 2014 jong en zuiver taxus -
snoeisel gratis inzamelen via de containerparken. Dank-
zij dit ingezamelde taxussnoeisel kan de strijd tegen
kanker aangegaan worden. Het ingezamelde taxus -
snoeisel - meer bepaald het aanwezige baccatine - zal
verwerkt worden in heel wat kankermedicijnen. 
Daarnaast schenkt Van Hulle B&C per ingezamelde 
kubieke meter taxussnoeisel € 50 ten voordele van 
kankerbestrijding. De opbrengst van de actie zal inte-
graal over gemaakt worden aan het Olivia Hendrickx
Fund vzw in Herentals.

HOE SNOEIEN?
Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende voor-
waarden :
ZUIVER
Hoe zuiverder het snoeisel, hoe hoger het rendement.
Gebruik daarom een zeil of doek om het snoeigroen op
te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te 
leveren. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of
ander groen, is waardeloos.
DROOG
Het taxussnoeisel moet droog zijn. Snoei je taxushaag
dus alleen bij droog weer.
JONG
Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van de
Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het
is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen
afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden.
VERS
Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden,
anders wordt het waardeloos. Breng je taxussnoeisel dus
binnen de 24 uur naar het containerpark. Zorg er voor
dat het snoeisel niet verhit.

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

Op 3 en 10 juni 2014 zal de gemeente opnieuw een 
inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de in-
woners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid geboden
om op deze dagen, tegen vergoeding, landbouwfolie aan
te leveren op het containerpark onder de volgende voor-
waarden:
- de folies worden afzonderlijk aangeboden in 2 onder-

soorten: 
-  op dinsdag 3 juni : kuilfolie en zakgoed (dikke folie)
-  op dinsdag 10 juni : wikkelfolie (stretchfolie) 

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

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

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

50 kg, maar minder mag ook).
- de folie mag niet eindeloos lang zijn.
Kostprijs:
Volgende tarieven zijn van toepassing:
 - Kuilfolie en zakgoed (dikke folie): € 10/ton
 - Wikkelfolie (stretchfolie): € 20/ton
De folie wordt gewogen via de weegbruggen en de kost-
prijs wordt onmiddellijk betaald met de oplaadbare toe-
gangskaart.

Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10
mm :
- kuilfolie
- kunstmestzakken
- veevoederzakken
- kalvermelkzakken
Wikkelfolie :
- landbouwfolie dunner dan 20 micron
- wikkel- of stretchfolie van gras- of hooibalen.

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen
maken moet men vooraf inschrijven. Dit kan via de
milieu dienst, tel. 03 340 00 23, fax. 03/340.00.70,
e-mail: nancy.gabriels@rijkevorsel.be.  
Inschrijven ten laatste op 28 mei 2014

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

INZAMELING LANDBOUWFOLIE
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O P E N B A R E  W E R K E N

De gemeente gaat over tot een openbare verkoop van
onder andere fietsen, loten hout en een partij gevelbak-
steen. Deze verkoop vindt plaats op zaterdag 7 juni 2014
om 10.00 uur in de gemeentelijke werkplaats (Vijvers -
weg 12).
Voor de gevelbaksteen kun je een bod doen onder 
gesloten omslag. Het bod dient voor vrijdag 13 juni 2014
toe te komen bij de Technische Dienst, Molenstraat 5,
2310 Rijkevorsel. 
Bezichtiging van de fietsen en ander klein materiaal is
mogelijk op zaterdag 7 juni 2014 vanaf 9.30 uur in de
gemeentelijke werkplaats. Bezichtiging van de loten
hout en de partij gevel baksteen is mogelijk op zaterdag
7 juni 2014 van 9.00 uur tot 10.00 uur op de site van het
SAS te Sint-Jozef.
Verdere info kun je ook terugvinden op de gemeentelijke
website www.rijkevorsel.be.

In een vorig infoblad hebben wij gewag gemaakt van het
plan van de gemeente om grasvelden op een meer duur-
zame wijze te onderhouden. Dit houdt in dat sommige
locaties intensief zullen gemaaid worden (15 à 20 maal
per jaar), terwijl op andere plaatsen er 3 à 4 maaibeurten
zullen worden uitgevoerd (extensief beheer).
Eén van de locaties waar deze opdeling zal gemaakt 
worden, is de Dijkbeemd. Een aantal van de grasperken
- deze het dichtst bij de rijbaan - zullen intensief beheerd
worden, terwijl dit bij de meer diepgelegen grasvelden
extensief zal zijn.
Een gelijkaardig project zal op het kerkhof in het 
centrum worden opgestart, naar aanleiding van de 
ontgraving en de heraanleg van een aantal perken.

Door de gemeente werd een architect aangesteld om een
ontwerp te maken voor de renovatie van de pastorij in
het Doelenpad. Dit kadert in de zoektocht naar een
nieuwe bestemming voor de woning, waarbij de piste 
bekeken wordt om de politiediensten hier onder te 
brengen.

De fasering van de werken aan de Hoogstraatsesteenweg
en Gammel wordt aangepast. Op vraag van DCA, de 
aannemer van de werken aan de collector, hebben bouw-
heer Aquafin en de gemeente Rijkevorsel besloten om
onmiddellijk te starten met de 2de fase, met name het 
gedeelte tussen de Salmmeirloop en Kleine Gammel. 
Deze werkwijze levert een aanzienlijke tijdswinst op. 
Behoudens onvoorziene omstandigheden zullen de wer-
ken op de gewestweg tegen het bouwverlof klaar zijn. De
3de fase, de werken in Kleine Gammel, zal dan aan -
vangen na het bouwverlof.
Voor de aanpassing van de fasering werden er aan de aan-
nemer wel enkele voorwaarden opgelegd. Ten eerste
dient de hinder voor de bedrijven langsheen het traject
in de mate van het mogelijke beperkt te worden en de
bereikbaarheid gegarandeerd. Ten tweede dient de 
aannemer alles in het werk te stellen om de voorop -
gestelde termijn te halen. 

Omleidingstrajecten
De omleidingstrajecten voor al het doorgaand verkeer
en het vrachtverkeer met een HTM van meer dan 3,5 ton
blijven ongewijzigd. Het gedeelte van de Molenstraat,
tussen rotonde en Sint-Luciestraat is verboden voor
vrachtverkeer met een HTM van meer dan 3.5 ton. 
Voor het plaatselijk verkeer (met een HTM van minder
dan 3,5 ton) is een korte omleiding voorzien via de 
omliggende straten. In een aantal straten is er éénrich-
tingsverkeer van kracht. De omleiding van de Lijn loopt
via Bolk naar Wortel en zo naar Hoogstraten. Dit traject
wordt ook gevolgd in omgekeerde richting. 
Fietsers en bromfietsers tenslotte mogen de rijbaan
langs de gewestweg in beide richtingen gebruiken.

Hoeveweg/deel, Stevennekens/deel, Sint-Jozef/deel,
Hoge Heideweg/deel, Uitbreidingsstraat, Sparrenweg en
Essenweg. 
Het gemeentebestuur wenst samen met haar partner,
Pidpa-Hidrorio, de geplande wegen- en rioleringswerken
in bovenvermelde straten toe te lichten. Deze info -
ver gadering heeft plaats in de parochiezaal van Sint-
Jozef op 23 juni om 19.30. De inwoners langsheen het
traject worden later nogmaals in kennis gesteld. Alle 
andere geïnteresseerden zijn uiteraard ook welkom.

OPENBARE VERKOOP

INTENSIEF EN EXTENSIEF GRASBEHEER

PASTORIJ DOELENPAD

SNELLERE AFHANDELING WEGENWERKEN
HOOGSTRAATSESTEENWEG

INFOVERGADERING 
WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
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Het college van burgemeester en schepenen brengt ter
kennis aan het publiek dat de gemeenteraad bij besluit
van 28 april 2014 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Events Catering Bevers’ voorlopig heeft
vastgesteld.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Events Catering Bevers’
bestaande uit een toelichtingsnota, stedenbouwkundige
voorschriften, een plan feitelijke en juridische toestand
en een grafisch verordenend plan, wordt in uitvoering
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onder -
worpen aan een openbaar onderzoek.

Het  Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Events Catering Bevers’
kun je raadplegen op de website van de gemeente 
(www.rijkevorsel.be) en ligt ter inzage op het gemeente -
huis van Rijkevorsel, dienst Ruimtelijke Ordening, 
Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel, tijdens de openings-
uren.

De lokalen zijn toegankelijk voor het publiek:
- maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur

tot 19.30 uur
- andere werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Het openbaar onderzoek loopt van 26 mei 2014 tot en
met 24 juli 2014.

Eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aan -
getekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te 
worden gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a Molenstraat 5 te
2310 Rijkevorsel. De uiterste datum voor het indienen
hiervan is gesteld op 24 juli 2014 te 12.00 uur.

Namens het college,
De secretaris,                                       De Burgemeester,
Adams B.                                                       Cuylaerts D.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter
kennis aan het publiek dat de gemeenteraad bij besluit
van 28 april 2014 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Heerbaan’ voorlopig heeft vastgesteld.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Heerbaan’ bestaande uit
een toelichtingsnota, stedenbouwkundige voorschriften,
een plan feitelijke en juridische toestand en een grafisch
verordenend plan, wordt in uitvoering van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening onderworpen aan een
openbaar onderzoek.

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Heerbaan’ kun je raad-
plegen op de website van de gemeente (www.rijkevorsel.
be) en ligt ter inzage op het gemeentehuis van Rijke -
vorsel, dienst Ruimtelijke Ordening, Molenstraat 5 te
2310 Rijkevorsel, tijdens de openingsuren.

De lokalen zijn toegankelijk voor het publiek:
- maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur

tot 19.30 uur
- andere werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Het openbaar onderzoek loopt van 26 mei 2014 tot en
met 24 juli 2014.

Eventuele bezwaren en opmerkingen dienen per aange-
tekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs te worden
gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimte-
lijke Ordening (GECORO), p/a Molenstraat 5 te 2310 
Rijkevorsel. De uiterste datum voor het indienen hiervan
is gesteld op 24 juli 2014 te 12.00 uur.

Namens het college,
De secretaris,                                       De Burgemeester,
Adams B.                                                       Cuylaerts D.

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
‘EVENTS CATERING BEVERS’

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
‘HEERBAAN’
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JUNINIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK

Op 5 mei was Kris Van
Steenberge onze gast in
Rijkevorsel. Kris kwam
spreken over zijn debuut-
roman ‘Woesten’. De 
lezing werd ingeleid door
John Vervoort met een
kort interview.

Kris vertelde over het bedenken en schrijven van zijn
roman. Hij geeft les in het basisonderwijs en ging één
jaar halftijds werken om zijn boek te kunnen afwerken. 
De auteur is ook regisseur en acteur. Hij las dus niet 
gewoon een stuk voor, maar hij vertolkte de belang -
rijkste personages uit zijn roman op een treffende 
manier. Na een korte pauze kon het publiek opmerkin-
gen maken en vragen stellen. Onder leiding van John
Vervoort werd er nog een uurtje van gedachten 
gewisseld.
Kris Van Steenberge heeft een prachtige roman 
geschreven die door alle aanwezigen zeer werd gewaar-
deerd. De bibliotheek bedankt Kris voor zijn bezoek, 
bedankt John voor het modereren van deze avond.
Een woord van dank aan de mensen van de leesclub voor
dit mooie initiatief en dankjewel aan de mensen van
Oxfam voor het verzorgen van de drank.

Op maandag 16 juni bespreekt de leesclub van Rijke -
vorsel het boek ’Het uitstapje naar Echo Spring’ van
Olivia Laing. Literatuur en alcohol, schrijven en drin-
ken, daar draait het hele boek om.
Olivia komt zelf uit een familie waarin alcohol voor 
problemen zorgt en dat is merkbaar in het gehele boek.
Geïnteresseerden zijn welkom in de leesclub. 
De lezingen van de leesclub gaan telkens door op een
maandagavond om 20.00 uur in de parketzaal boven de
bibliotheek in de Molenstraat.
Heb je interesse of heb je graag wat meer info? Neem
dan contact op met Xavier Rombouts, xavier.rombouts@
telenet.be

JEUGD Kijk- en prentenboeken
- Hallo! Wij zijn Karel en Kaatje  [P2]
- Rik en de voertuigen : zoekboek [P3]
- Hoe je een wollige mammoet moet wassen in tien

lessen [P4]
- Poesje mauw wat doe je nou? [P4]
- Een spetterend jaar [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- ik lees meer met mol en beer : doos 1

(WALL Niveau 1)
- ik lees meer met mol en beer : doos 2 

(WALL Niveau 2)
- ik lees meer met mol en beer : doos 3

(WALL Niveau 3)

A-boeken (7-9 jaar)
- Drakentanden doen geen pijn (MISSCHAERT, Inge)
- 60 strip-mopjes om zelf te lezen (PEYO)
- Super Jan (STRAATEN, Harmen van)
- Meneer Hoedjes vangt een vis (MEINDERTS, Koos)
- De dwergjes van Tuil (BIEGEL, Paul)
- Het wonderbaarlijke verhaal van Pippa poezenoortjes

(GLASER, Martine)
- Storm rond het fort (PAMELEN, Frank van)

B-boeken (9-12 jaar)
- Ticket naar Vampierstad (GEHM, Franziska)
- Sterrenlicht (DEBYSER, Gerda)
- Moby Dick (MELVILLE, Herman)
- A Christmas Carol (DICKENS, Charles)

C-boeken (12-16 jaar)
- Anne Frank mijn beste vriendin 

(GOLD, Alison Leslie)
- Half zwart (GREEN, Sally)
- Divergent (EGAN, Kate)
- Barack Obama (WITT, Elsbeth)
- X-factor (PHILLIPS, Dee)
- De terrorist (ROSE, Malcolm)
- Sms moord en andere verhalen (PHILIP, Gillian)

’WOESTEN’ IN RIJKEVORSEL

LEESCLUB RIJKEVORSEL

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN MEI 2014  
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Voorleesboeken
- Eerste vertelboek van Kaatje : De fratsen van Kamiel

(AAR, Hetty van)
- De grote Robin (KUYPER, Sjoerd)
- Moffel en Piertje en het grote taalavontuur 

(HOFMANS, Jorgen)

Jeugd Non-fictie
- Grote recepten voor kleine chefs [J Koken (geel)]
- Hoe word ik een wiskundig genie? 

[J Wiskunde (blauw)]
- Levende muziek : Straatlawaai [j Liedjes (geel)]
- Kidsweek moppenboek : deel 3 

[J Moppen Raadsels (geel)]
- De waarheid en niets dan de waarheid over je ouders

[J Gezin Familie (beige)]
- De moestuin van Sophie [J Tuinieren (groen)]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- Pemberley (JAMES, P.D.)
- Al ga je op je kop staan (KEYES, Marian)
- Stouter (LAUREN, Christina)
- De kindertrein (KLINE, Christina Baker)
- En ze was (GAYLIN, Alison)
- Mijn naam is niemand 

(MANFREDI, Valerio Massimo)
- De ingreep (JONG, Carla De)
- Het dode meisje (LAURYSSENS, Stan)
- Het bloed van onschuldigen (NAVARRO, Julia) 

Volwassenen strips
- Spider-man : Big time (SLOTT, Dan)
- X-men : Vloek van de mutanten (GISCHLER, Victor)
- Captain America : Winter soldier (BRUBAKER, Ed)
- Hulk : Tempest fugit (DAVID, Peter)

Volwassenen Non-fictie
- Krijtverf en kalkwas (Bragt, Christel van) [770.3]
- Prettig gestoorde amigurumi’s 

(Brink, Dennis van den) [625.7]
- 153 x cafeïne voor je geest (Brokman, John) [503]
- Sapiens : Een kleine geschiedenis van de mensheid

(Harari, Yuval Noah) [903]
- Dries Van Noten ( Bruloot, Geert) [907.2]
- Natuur vanuit de hemel : De mooiste natuurgebieden

in Vlaanderen (PATTYN, Wouter)[Vlaanderen 570.5]
- Extreme uitdagingen : K2 - Antarctica - Muztagh Ata

[962]
- Adembenemend België  : Verrassende natuur. Op stap

in de mooiste natuurgebieden van België 
[België 983]

Op woensdag 30 april 
organiseerde De Weg -
wijzer voor de vijfde keer
een verkeersactieve dag.
De focus in de eerste
graad lag op het over -
steken van een kruispunt:
eerst werd er op de speelplaats geoefend in een verkeers-
parkje waarin echte situaties konden worden nagespeeld.
Daarna gingen ze de straat op om het ‘levensecht’ te
oefenen.
In de tweede graad lag de focus op het rondpunt: hoe 
gedraag ik mij als voetganger/ fietser op een rondpunt.
Hiervoor ging men natuurlijk oefenen aan het rondpunt.
De derde graad ging met de fiets de baan op: er werd een
toer gereden door het dorp waarbij al de verkeersregels
in acht werden genomen. Hoe sla ik af, wat met voorrang
van rechts, voorsorteren, het rondpunt….

Enkele reacties van de kinderen :
Kaat : Het woordje ‘haaientanden’ had ik nog nooit 
gehoord. Je moet er niet stoppen maar soms is het wel
nodig. 

Liam : Ik heb weer een
aantal nieuwe verkeers-
borden leren kennen. Ik
had ze al wel ooit zien
staan maar wist nog niet
wat ze betekenden.

Noor : Zeer goed oppassen als je tussen geparkeerde au-
to’s een straat moet oversteken.

Jinthe : Als je een straat oversteekt en je gaat achter een
geparkeerde auto staan, moet je in de auto kijken of er
iemand in zit. De auto zou plots wel eens achteruit 
kunnen rijden.

Senne : Als je met de fiets rijdt en je moet naar links,
wist ik niet dat je moest voorsorteren. Ik kende dat
woord zelfs niet.

Dante : Als je links moet afslaan met de fiets moet je 
de bocht in bijna 90 graden nemen en niet de weg 
af snijden.

VERKEERSACTIEVE DAG IN DE WEGWIJZER
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VVV-Toerisme Rijkevorsel wil ook dit jaar enkele op -
tredens organiseren in onze kerken en kapellen. Eerste
in de rij is Dr. Eugène in de kapel van Achtel.

Dr. Eugène - gespecialiseerd in intieme delen en sfeer-
makelaar in bijberoep - is een alternatieve remedie voor
al je problemen. Vier muzikanten spelen al enkele jaren
hecht samen en gaan op zoek naar de sfeer achter elke
melodie. Hun verschillende achtergronden (jazz, 
theater, folk, blues,…) en wisselende instrumenten
(viool, nyckelharpa, contrabas, accordeon, gitaar, cister,
zang) zorgen voor een breed klankenpalet dat reeds werd
vereeuwigd op twee cd's. De plannen voor een derde
langspeelplaat liggen klaar. De aandacht voor detail en
dynamiek maakt van elk optreden een intense belevenis.
Wees gerust, je wordt verzorgd!

Dr. Eugène wordt tot leven gebracht door Joachim Gys
(afkomstig van Achtel), Hans Jochems, Koen Vanmeer-
beek en Lotte De Blieck. Start optreden : 11.30 uur
(deuren open vanaf 11.15 uur). Kaarten te koop aan de
VVV-infobalie, gemeentehuis : € 15
Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen in de kapel.
Aansluitend aan het optreden wordt een kleine receptie
aangeboden door de VVV.

Na het succes van vorig
jaar heeft VVV-Toerisme
Rijkevorsel vzw de bak-
kers opnieuw uitgeno-
digd om op ambachte-
lijke wijze brood te
komen bakken op het
molenterrein. Zij die er
bij waren, herinneren
zich ongetwijfeld nog de
heerlijke geur van vers-
gebakken brood.
Iedereen welkom op
zondag 8 juni vanaf 10
uur.

foto’s Roger Peeraer

OPTREDEN DR. EUGÈNE : 29 JUNI 2014 DE BAKKERS KOMEN TERUG NAAR DE MOLEN
ZONDAG 8 JUNI 2014
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Van 25 april tot en met 4 mei vond in het Aster Berkhof -
museum een groepstentoonstelling plaats onder de noe-
mer “De Groote Kunst”. 
De tentoonstelling werd georganiseerd in het kader van
de Week van de Amateurkunsten 2014. 

Erfgoeddag ging dit jaar door op zondag 27 april. In
Rijkevorsel was er een grote waaier aan activiteiten. Zo
was er een oude paardenmolen op het molenterrein, kon
je skypen met Rijkevorselse emigranten, en was er de
mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een 
tentoonstelling over missionarissen in de Sint-Willi -
brorduskerk en aan het Heemkundig Museum.

In het kader van “De cinema komt naar je toe!” wordt op
woensdag 9 juli de “De Leeuw van Vlaanderen” vertoond. 
De filmvoorstelling verloopt in samenwerking met de
Vlaamse Kring Rijkevorsel. 
Het verhaal vertelt de gebeurtenissen van de Vlaamse op-
stand tijdens de Guldensporenslag in 1302, waarin de 
Vlamingen een belangrijke slag leverden tegen de Franse 
ridders.

IMPRESSIE WAK & ERFGOEDDAG 2014

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !
’DE LEEUW VAN VLAANDEREN’



“In het begin van de 14de eeuw staat het graafschap 
Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn
er opstanden ontstaan. Vooraanstaande Fransen komen de
oude graaf van Vlaanderen vragen zich naar de Franse 
koning te begeven en zich te onderwerpen. Hij vertrekt en
hij wordt gearresteerd. Wanneer kort daarna Filips De
Schone een officieel bezoek brengt aan Brugge, wordt hij
maar koeltjes ontvangen. De bevolking wordt opgehitst
door Pieter De Coninck en ook Jan Breydel laat zich niet
onbetuigd. Intussen oefent de Franse edelman Jacques de
Chatillon een waar schrikbewind uit in Brugge. De 
opstandelingen verlaten de stad. Franse soldaten vergrijpen
zich aan de achtergebleven families. De Vlamingen nemen
weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt,
stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie
de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond
Kortrijk en wachten de strijd af.”.
De vertoning van “De Leeuw van Vlaanderen” gaat door in
de Kapel van het voormalige Klooster en start om 20.00
uur. Voor en na de film is er een klein café voorzien. 
Inschrijven is verplicht en kan vanaf 11 juni 2014 via: 
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

Halve marathon / Estafette- en bedrijvenloop
Stratenloop Rijkevorsel 5km & 10km

Op zondag 29 juni 2014 vindt opnieuw de Memorial
Fons Brydenbach plaats. In vergelijking met de voorbije
jaren zal er geen marathon der Noorderkempen meer
ingericht worden. De Memorial Fons Brydenbach omvat
een halve marathon en de estafette- & bedrijvenloop, net
als de stratenloop (5 km & 10 km) en Kidsrun. Alle lopen
zijn toegankelijk voor G-sporters.
Dit totale sportieve evenement draagt de naam 
“Memorial Fons Brydenbach”, ter nagedachtenis van de
Belgische topatleet Fons Brydenbach.

Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aarzel dan zeker
niet om deel te nemen. Voor het team, bestaande uit 
allemaal inwoners van Rijkevorsel, dat als eerste over de
meet komt, is er een prijs voorzien vanuit het gemeente -
bestuur. 

Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper. Vergeet
dus zeker niet je criteriumkaart te laten afstempelen of
je kunt er ook nog steeds één kopen bij de inschrij -
vingen. Is lopen niet echt jouw ding, kom dan zeker een
kijkje nemen, moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van!

 

Jeugdlopen
Ook dit jaar zullen er weer Jeugdlopen, voor 3 ver -
schillende leeftijdscategorieën, plaatsvinden die onder-
steund en mee ingericht wordt door de sportraad van
Rijkevorsel. Voor de allerkleinsten zal deze jeugdloop
een Karamellenloop zijn.

MEMORIAL FONS BRYDENBACH
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KIEKEBOE 2014
EEN ZOMER VOL SPEL EN PLEZIER !

Het einde van het schooljaar komt in zicht. Daarom blikken we reeds vooruit naar de zomerperiode. Tijdens de grote

vakantie is de vakantiewerking anders dan tijdens de korte schoolvakanties. De Kinderclub en speelpleinwerking 

Kiekeboe slaan dan hun handen in elkaar om een gezamenlijke vakantiewerking aan te bieden.

Vanaf 30 juni tot en met 22 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 21 tot en met 25 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de Kinderclub gesloten.

Als je wil deelnemen aan de speelpleinwerking moet je over een Grabbelpas beschikken. Deze kost 2,50 euro en is

geldig tot het einde van het jaar. Je kan een Grabbelpas aankopen bij de jeugd- of sportdienst en bij de Kinderclub.

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

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

De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes worden einde mei via de scholen verdeeld. We hopen dat je er even

de tijd voor neemt om deze folder met zoon - of dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie samen kiezen en 

dromen van een knallende vakantie.

Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : kleuters, kinderen van de lagere school, 

tieners en kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leerachterstand).

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het derde kleuterklasje spelen in de Kinderclub, Molenstraat 22. 

Zij kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven onder begeleiding van een enthousiaste groep monitoren 

en begeleidsters. De kleuters gaan niet elke week op uitstap. De vrijdag dat zij niet op uitstap gaan, 

is er telkens een originele afsluiter van de themaweek voorzien.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de Chirolokalen van Sint-Jozef. Zij kunnen daar terecht vanaf 7.00 uur

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 Chirolokalen. De fietsers worden steeds begeleid door monitoren en een bezemwagen.

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

volledig uitleven, kampen bouwen… De monitoren hebben voor de twee leeftijdsgroepen 

(7-8-9 jaar en 10-11-12 jaar) weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken.

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

wel om op voorhand in te schrijven en te betalen. De groep kinderen van de lagere school zullen elke vrijdag in de

grote vakantie kunnen genieten van een supertoffe uitstap.
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Voor de tieners is er een schitterende waaier van activiteiten uitgewerkt. Een folder met de geplande activiteiten 

kunnen zij begin juni in de bus verwachten of terugvinden bij de lokale middenstand.

Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een handicap of leerachterstand) streven we een geïntegreerde werking na.

Zij nemen onder begeleiding van een monitor deel aan de activiteiten. Wel vragen we om dit vooraf te bespreken met

de coördinatoren. Zo kunnen zij er voor zorgen dat er steeds voldoende monitoren aanwezig zijn en kunnen we

samen bekijken in welke leeftijdsgroep het kind het beste past.

Inschrijven voor de uitstappen en voor de attractiedag kan tijdens de inschrijvingsavond voor ouders. 

Deze gaat door op maandag 2 juni om 19.00 uur in de Kinderclub. Er kan ingeschreven worden voor alle uitstappen

en je kan er terecht met alle prangende vragen.

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

Meer informatie hierover vind je terug op de website www.jeugdrijkevorsel.be.

De week van 25 tot 29 augustus is er geen speelpleinwerking 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 2014. 

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

Hieronder vindt u een overzicht van alle uitstappen van de kleuters en de lagere school:

4 juli 2014 Kleuters: Speelstad Wechelderzande 100 pers. - € 10

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

11 juli 2014 Lagere school: Avonturendag in De Mosten 60 pers. - € 11

18 juli 2014 Kleuters: Groenhof 70 pers. - € 10

Lagere school: De Schuur 70 pers. - € 16

1 augustus 2014 Kleuters, lagere school en 10-ers: Noordzee 70 pers. - € 10

8 augustus 2014 Lagere school en 10-ers: Waterspeelpark Splesj 80 pers. - € 10

22 augustus 2014 Kleuters & lagere school: Attractiedag aan De Valk onbeperkt - € 10
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Ook voor de tieners is er opnieuw een uitdagend programma uitgedokterd. 

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten en uitstappen voor de tieners:

Dinsdag 1 en woensdag 2 juli 2014 Tweedaagse in Port Zélande (NL) 15 pers. - € 50

Vrijdag 4 juli De Efteling, Kaatsheuvel (NL) 50 pers. - € 16

Dinsdag 8 juli Skateboardinitiatie aan het skatepleintje (Sonsheide) 20 pers. - € 8

Woensdag 9 juli Summerkix in De Mosten 20 pers. - € 25

Maandag 14 juli Waterskiën in Gierle 20 pers. - € 25

Donderdag 31 juli Skaten & BMX’en in Eindhoven (NL) 30 pers. - € 12,50

Vrijdag 1 augustus Dagje Noordzee, Cadzand (NL) 20 pers. - € 10

Dinsdag 5 augustus Karten & lasershooten in Mol 20 pers. - € 25

Vrijdag 8 augustus Waterspeelpark Splesj in Hoeven (NL) 20 pers. - € 10

Dinsdag 12 augustus Pyamafuif 20 pers. - € 3

Dinsdag 19 Workshop graffiti 15 pers. - € 45

en woensdag 20 augustus
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Op 21 juni 2014 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur wordt er
een wielerwedstrijd georganiseerd te Rijkevorsel - 
St-Jozef. Op het parcours is enkel eenrichtingsverkeer
toegelaten en is er een verbod voor het doorgaand
verkeer. De omloop is als volgt : St-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Steven-
nekens en terug naar St-Jozef. Enkel op de Beersebaan
is verkeer toegelaten in beide richtingen. 
Volg hier ook de omleidingen en de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers. 

Op zondag 29 juni 2014 vanaf 9.30 tot 16.00 uur worden
er gedurende een halve dag allerlei loopwedstrijden
georganiseerd in Rijkevorsel centrum. De wedstrijden
worden afgesloten met een halve marathon doorheen
Rijkevorsel. 
Er zal verkeershinder zijn in Dorp, gedeelte Oostmalse -
steenweg, Kasteelweg, Merelstraat, Looiweg en De Parre.
Er zal signalisatie aangebracht worden om het door-
gaand verkeer  rondom  Rijkevorsel centrum te leiden.
De rotonde in het dorpscentrum blijft tijdens de
marathon toegankelijk voor het verkeer.  

Na de halve marathon wordt er op het dorpsplein een
openluchtfeest georganiseerd. Verkeer in het dorps -
centrum is onmogelijk. Een gedeelte van het dorps -
centrum wordt volledig afgesloten voor alle verkeer en
dit vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur. Er is geen verkeer
meer mogelijk in Dorp. Tijdens het dorpsfeest kan de
rotonde gebruikt worden.
De Lokale Politie zal instaan voor begeleiding, verkeers-
regeling en toezicht.

Ook in 2014 bestaat er de mogelijkheid om door de
politie vakantietoezicht te laten verrichten. Je moet
vooraf wel een aanvraagformulier binnenbrengen welke
je verderop in dit infoblad terugvindt.

Om een veilige schoolomgeving te bekomen, zijn een
aantal initiatieven naast elkaar nodig. Een aangepaste
infrastructuur is slechts een onderdeel van de nodige
maatregelen. Educatie, sensibilisatie, communicatie en
handhaving zijn minstens zo belangrijk. Samenwerken
is hierbij de boodschap. Ouders, leerkrachten, leer -
lingen, de politie, gemeentebesturen, … dienen hierbij
allemaal een steentje bij te dragen. Wat kun jij doen?

Respecteer de zone 30!
Onaangepaste snelheid is één van
de belangrijkste oorzaken van 
verkeersonveiligheid. Bijgevolg
geldt ter hoogte van elke school
een maximale snelheid van 30 km/u (al dan niet enkel
op begin- en einduren). 

Hoe sneller men rijdt, hoe minder tijd men heeft om een
ongeval te vermijden. Hoe groter de snelheid, hoe groter
de stopafstand. Bij een snelheid van 70 km/u, op een
droge weg, heeft een voertuig in perfecte staat 44,5m
nodig om tot stilstand te komen. Bij een snelheid van 50
km/u is er 27,5 m nodig en bij 30 km/u is dit 13,5 m!

De snelheid waarbij een ongeval
optreedt heeft belangrijke gevol-
gen voor de zachte weg gebruikers.
5% van de voet gangers die door
een voertuig met een snelheid van
30 km/u wordt aangereden, over-
lijdt. Bij een snelheid van 50 km/u
bedraagt het dodenaantal 45% en
dit stijgt tot 85 % als het voertuig 65 km/u rijdt. Niet om
het even welke voetganger, fietser of bromfietser bevindt
zich in de schoolomgeving. Het gaat hier immers om
kinderen en jongeren die, met de ingesteldheid eigen
aan hun leeftijd, uiterst kwetsbare weggebruikers zijn.
Bijgevolg is een maximale snelheid van 30 km/u in de
schoolomgeving geen overbodige luxe.

MARATHON EN STRATENLOOP

DORPSFEEST TE RIJKEVORSEL 29 JUNI

VAKANTIETOEZICHT

EEN VERKEERSVEILIGE SCHOOLOMGEVING 
= IEDEREEN EEN STEENTJE BIJDRAGEN

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

WIELERWEDSTRIJD



P O L I T I E - O C M W

19

  Parkeer enkel in de toegelaten zones!
Parkeren op het voetpad, zebrapad en op minder dan 
5 meter van een zebrapad is verboden. Lap je deze regel
aan je laars dan komt de zichtbaarheid van voetgangers
in het gedrang, zeker die van kinderen. Bij een ongeval
in deze situatie, zal je verantwoordelijk kunnen gesteld
worden. Een eindje verder wandelen zodat jouw auto 
reglementair geparkeerd staat, vergt slechts een kleine
inspanning.

Stap of trap naar school
Steeds meer ouders brengen hun kind met de auto naar
school aangezien de omgeving van de school steeds 
gevaarlijker wordt. Doorbreek deze vicieuze cirkel van
onveiligheid en neem de fiets of ga te voet of met het
openbaar vervoer.

Oefening baart kunst!
Hoewel we mobiliteit vaak vooral zien als blootstelling
aan gevaar, is dit maar één kant van de medaille. De 
positieve keerzijde is dat jongeren ervaring moeten op-
doen door veel aan het verkeer deel te nemen. Daardoor
worden ze steeds handiger in het omgaan met complexe
verkeerssituaties…

Houd je aan de verkeersregels want …
Je aan de verkeersregels houden, is zorgen voor de 
veiligheid voor jezelf én voor een ander!

Elke belastingplichtige die een geschil heeft met de 
federale belastingadministratie kan gratis en in een ver-
trouwelijke sfeer een beroep doen op de Fiscale bemidde -
lingsdienst. Bij deze bemiddeling worden je standpunt
en dat van de belastingadministratie samen bekeken en
verduidelijkt. Als het dan tot een akkoord komt, vermijd
je een dure en langdurige procedure bij de rechtbank.
Deze bemiddeling kan gevraagd worden inzake 
geschillen betreffende directe belastingen (personen -
belasting, vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing,
onroerende voorheffing, verkeersbelasting, roerende
voorheffing, ….), maar ook inzake geschillen betreffende
de BTW, registratie- en successierechten, kadastraal 
inkomen, douane en accijnzen,….
Bemiddeling is enkel mogelijk als de procedure nog in
de administratieve fase zit. Eénmaal het geschil aan -
hangig werd gemaakt bij de rechtbank, is er geen 
bemiddeling meer mogelijk.

Hoe verloopt zo’n aanvraag?
Je doet een vraag tot bemiddeling bij de Fiscale be -
middelingsdienst, Koning Albert II-laan 33 bus 46 te
1030 Brussel (tel 02 579 80 57 of fiscaal.bemiddelaars
@minfin.fed.be ).
Op de website : www.fiscalebemiddeling.be vind je ook
meer informatie.
Binnen de 5 werkdagen ontvang je een ontvangstbewijs,
en binnen de 15 dagen krijg je het bericht of het geschil
voor bemiddeling in aanmerking komt. De fiscale
bemiddelingsdienst zal dan trachten de standpunten van
de partijen dichter bij elkaar te brengen en mogelijk een
compromis uitwerken.
Zeker de moeite als je een geschil zou hebben met de
belastingen!

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 19 JUNI 2014 - 20.00 uur

DE FISCALE BEMIDDELINGSDIENST
HELPT JE BIJ EEN GESCHIL MET DE 
FEDERALE BELASTINGADMINISTRATIE 

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 4 JUNI 2014
IJSROOM MET AARDBEIEN EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO
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Joka organiseert tijdens de paasvakantie en de zomer-
maanden kampen voor jongeren vanaf 16 jaar in een
voorziening voor mensen die oud of ziek zijn of een 
beperking hebben. De jongeren leven een week in de
voorziening en doen er vrijwilligerswerk; ze geven de 
bewoners extra aandacht en organiseren animatie -
activiteiten voor hen. Zo bezorgen ze de bewoners een
week vakantie.

Jongeren zorgen voor vakantiesfeer in een woonzorg-
centrum, voorziening voor mensen met een beperking
of instelling voor psychiatrische patiënten.
Op een Jokakamp doorbreken de jongeren het dagelijkse
patroon van het leven van de bewoners van de zorg -
voorziening. Zo zorgen ze voor een echte vakantiesfeer
in de voorziening.
In een ouderenvoorziening gaan de jongeren in de voor-
middag op bezoek bij de bewoners en slaan ze een
babbeltje met hen. Als vrijwilliger zijn ze niet gebonden
aan een strak tijdschema, maar hebben ze de tijd om met
de bewoners te kletsen, te luisteren naar hun verhalen,
samen foto’s te bekijken, of een wandeling te maken. Na
de middag organiseren ze een animatieactiviteit voor de
bewoners of nemen ze hen mee op uitstap. Zo verkleden
de jongeren zich bijvoorbeeld als clown en gaan alle 
kamers langs, steken ze een playbackshow in elkaar,
maken ze samen met de bewoners fruitbrochettes voor
de barbecue, leren ze samen rolstoeldansen, gaan ze
naar de zoo of naar de zee...
Op kamp in een voorziening voor personen met een 
beperking maak je individueel contact met de bewoners
en organiseer je groepsactiviteiten. 
Er zijn voorzieningen voor jongeren of volwassenen,
maar soms wonen mensen van verschillende leeftijden
samen. De bewoners wonen er in leefgroepen en je krijgt
de kans om de verschillende leefgroepen te leren
kennen. Daar speel je spelletjes met de bewoners, ga je
zwemmen of fietsen.
Joka organiseert enkele kampen op afdelingen voor
chronisch psychiatrische patiënten. De jongeren
kunnen er kaartspelletjes met de patiënten spelen, eens
mee gaan winkelen of een pintje gaan pakken, naar een
festival trekken, of samen met de patiënten een fuifke,
een playbackshow of een barbecue organiseren...
’s Avonds steken ze de koppen bij elkaar om de 
activiteiten voor te bereiden. En nadien kunnen ze in
groep wat gezellig keuvelen, eropuit trekken, heel actief
zijn of gewoon even de batterijen opladen.

Waar ?
Van 13 tot 18 juli vindt er een Jokakamp plaats in WZC
Prinsenhof te Rijkevorsel. 
Neem een kijkje op www.jokaweb.be voor een overzicht
van alle kampen !

Contact : heb je interesse om er een boeiende, grappige
en hartverwarmende reportage of artikel over te maken?
E-mail: kim.vandenhoeck@jokaweb.be, tel. 02 248 10
42.

Je had een arbeidsongeval. 
Je partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een 
arbeidsongeval gehad.
Je hebt vragen of je hebt hulp nodig.
Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeids -
ongevallen staat tot je beschikking.

Waar en wanneer? 
- Indien je zich moeilijk kunt verplaatsen kun je een 

afspraak maken voor een huisbezoek.
- TURNHOUT : De Warande, Warandestraat 42

Tel. 014 41 94 94
Elke eerste vrijdag van de maand van 9.00 tot 12.00
uur. Niet in juli en augustus

Wat doen we voor jou ?
De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van
uw arbeidsongeval en helpen je om de schadevergoeding
te krijgen waarop je recht hebt. Ze leggen je de wet -
geving op de arbeidsongevallen uit.
Ook wanneer de verzekeraar van je werkgever het
arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat je
werkgever niet verzekerd was op het moment van je 
ongeval, kun je op het Fonds beroep doen. 

JONGEREN OP KAMP IN WZC PRINSENHOF

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN



Wat is AA?
Waarvoor staan deze twee geheimzinnige letters?

AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Zij staat open voor
elke vrouw en man die niet ten onder wil gaan aan de 
lichamelijke en mentale afhankelijkheid van alcohol. 
Alcoholisme is een verslaving, doch tegelijkertijd een
ziekte die verholpen kan worden.

“Anonieme alcoholisten is een zelfhulpgroep van 
mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop
met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem
op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun
alcoholisme.
De enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen 
op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke 
verplichtingen voor het AA lidmaatschap; wij voorzien
in onze eigen behoeften door eigen bijdragen. AA is niet
gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij,
organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in
enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons
hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten
helpen nuchterheid te bereiken”.

Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 9.000 AA-leden
zijn die de keuze hebben tussen 400 vergaderingen 
wekelijks, ook in uw omgeving. Laat je dus niet weer -
houden beroep te doen op AA met de gedachte dat je de
enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen
heeft.
Plaatselijke informatie is te bekomen bij:

- info@aavlaanderen.org 
tel: 03-239.14.15 
(hulpverlening 24/24U – 7/7d)

- www.aavlaanderen.org

Zomerspeelgoed en luchtkussens 
vanaf woensdag 11 juni 2014
Vanaf woensdag 11/6 verkopen onze Kringwinkels WEB
weer zomerspeelgoed en luchtkussens. Kun je er woens-
dag 11/6 niet bij zijn, geen nood, we vullen onze winkel
vanaf die dag dagelijks aan tot het einde van onze voor-
raad.

Feest in La Ganga
op zaterdag 
21 juni 2014
Onze kledingwinkel
La Ganga, Korte
Gasthuisstraat 39 in
Turnhout, bestaat 5
jaar en viert dat op
zaterdag 21/6.
Deze Kringwinkel-
boetiek verkoopt
dan al vijf jaar voor
weinig geld kwali-
teitsvolle en trendy
tweedehands kleding, schoenen en accessoires. Hiermee
realiseert de winkel ook al vijf jaar tewerkstelling voor
personen binnen de sociale economie! En natuurlijk is
iedereen allerhartelijkst welkom om dit mee te komen
vieren!
Die dag zijn er heel wat festiviteiten in de winkel:
- doorlopend een héél mooi aanbod kleding, schoenen,

handtassen, enz.
- tussen 13u30 en 16u30: gratis stijl -en kleurenadvies, 
- tussen 13u30 en 16u30: gratis maquillage-tips, 
- tussen 13u30 en 16u30: kindergrime voor die stoere

piraten en mooie prinsessen onder de kleinste 
bezoekertjes,

- héél wat waardebons te winnen: 4 bons ter waarde
van € 10 en 4 bons ter waarde van € 20 

- én een lekker hapje en drankje!
Héél graag tot zaterdag 21/6! 

En als uitsmijter: het feest start eigenlijk al op zaterdag
7/6, want in de twee weken vóór de grote feestdag, kun
je ook al waardebons winnen in La Ganga. Vanaf zat. 7/6
t.e.m. vrij. 13/6 kan je 6 waardebons winnen ter waarde
van € 5. Vanaf zat. 14/6 t.e.m. vrij. 20/6 kan je 6 
waardebons winnen ter waarde van € 10. 

ALCOHOLVERSLAVING HOEFT NIET
HET EINDE TE ZIJN !!

DE KRINGWINKEL
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De premies voor spouwmuur- of buitenmuurisolatie en
voor het vervangen van glas kan je apart of samen aan-
vragen. Vraag je deze premies gecombineerd aan, dan
verhoogt Eandis je premiebedrag voor het vervangen
van glas. Het premiebedrag dat je dan krijgt voor het
vervangen van je ramen is vier keer zo hoog als de 
premie die je krijgt voor hoogrendementsglas als aparte 
investering (zonder muurisolatie). 

Bedrag spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie
Eandis geeft je een premie van € 6 per m² voor de 
isolatie van een bestaande spouw. Voor het plaatsen van
isolatie aan de buitenzijde van een bestaande buiten-
muur ontvang je € 15 per m².

Bedrag voor vervanging van enkel of dubbel glas
Eandis geeft je een premie van minimum € 12 per m²
voor de vervanging van enkel glas. Voor het ver vangen
van dubbel glas ontvang je € 15 per m².

Bedrag voor gelijktijdige investering in muurisolatie en
raamvervanging
Bij gelijktijdige uitvoering
geeft Eandis je een ver-
hoogde premie van mini-
mum € 48 per m² met een
maximum van € 1.680
voor de vervanging van enkel glas. Voor het vervangen
van dubbel glas ontvang je € 60 per m² met een 
maximum van € 2.100. Deze verhoogde premie geldt 
alleen als alle ramen werden vervangen in de gevels of
geveldelen die geïsoleerd werden. Enkel de beglazing
vervangen is dus niet voldoende.
De premie voor muurisolatie wijzigt niet.

Voorwaarden 
- De premie is enkel geldig voor bestaande woningen,

wooneenheden of woongebouwen die zijn 
aan gesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór
1 januari 2006. 

- De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf
01/01/2014. 

- De aanvraagformulieren moeten worden ingediend
bij Eandis uiterlijk 12 maanden na factuurdatum en
kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden 
uitbetaald. 

Meer informatie
Als je meer inlichtingen over deze of andere premies
wenst, kun je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening
in het gemeentehuis of op de site van uw netbeheerder
(www.eandis.be). 

In de aanloop naar de verkiezingen op 25 mei heeft
Oxfam Wereldwinkels de handel met het Zuiden onder
de aandacht gebracht en gepleit voor Fairtrade.
Met name de rietsuikerproducenten uit het Zuiden 
hebben te lijden onder de extra taksen die worden ge -
heven, waardoor hun concurrentiepositie nadelig wordt
beïnvloed.
In de regio Kempen zijn alle politici die op de lijst voor
het parlement staan benaderd met de vraag deze 
problematiek  op de politieke agenda te zetten. Zij 
kregen een suikerpakket aangeboden met een duidelijke
omschrijving van de ongelijke handelspositie.
In Rijkevorsel waren dit Wim de Visscher, Dorien 
Cuylaerts, Renilde Willemse en Jasper Marijnissen.
Burgemeester Dorien Cuylaerts ontving dit pakket uit
handen van Astrid Meijer van Oxfam Wereldwinkel 
Rijkevorsel.

In de zomermaanden heeft Oxfam Wereldwinkel 
Rijkevorsel aan de Oostmalsesteenweg 4 aangepaste 
openingstijden:
- van 15 juli tot 15 augustus 2014:

Maandag 9.30 – 12.30
Woensdag en zaterdag: 10.00 – 13.00 

- vanaf 16 augustus is de wereldwinkel op woensdag
en zaterdag weer open tot 16.00 uur

OXFAM WERELDWINKEL

VERHOOGDE PREMIE VAN EANDIS VOOR
GELIJKTIJDIG VERVANGEN VAN RAMEN EN
PLAATSEN VAN MUURISOLATIE
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Laat de droom van een buitenlandse wereldstudent uit-
komen!
AFS is een internationale uitwisselingsorganisatie, actief
in meer dan 50 landen. Ieder jaar ontvangen meer dan
200 Vlaamse gezinnen AFS-jongeren uit alle hoeken van
de wereld. 

Ook in onze regio gaan deze ‘AFS-wereldstudenten’ naar
school. Zij verblijven in een gastgezin, de hoeksteen van
elke geslaagde uitwisseling. Iedereen kan gastgezin 
worden, ongeacht de samenstelling van je gezin. Je
maakt op een unieke manier kennis met een andere 
cultuur, verruimt je blik op de wereld en leert het échte
leven in het land van je gastzoon of -dochter kennen. Je
laat bovendien de droom van een wereldstudent uit -
komen!

Een buitenlandse jongere in je gezin opnemen is niet
iets wat je ‘er even bij neemt’. AFS bereidt haar gast -
gezinnen goed voor. De werking van AFS wordt wereld-
wijd gedragen door vrijwilligers die lokaal actief zijn.
Elke regio heeft een AFS-ouderencomité, dat instaat
voor de begeleiding van de gastgezinnen en een
jongeren comité dat instaat voor de begeleiding van de
wereldstudent.

Heb je zin om volgend schooljaar een buitenlandse
student te ontvangen? Neem contact op met AFS!
www.afsvlaanderen.be, 015 79 50 10

Zaterdag 17 mei vond de Internationale dag tegen 
homofobie en transfobie plaats. 
Ook de gemeente Rijkevorsel schaart zich achter dit 
initiatief. Om die reden werd tijdens het weekend van 17
mei de regenboogvlag gehesen aan het gemeentehuis,
het gemeenschapscentrum en de oude pastorij.

17 mei is een symbolische datum voor de strijd tegen
homofobie. Op 17 mei 1990 verwijderde de Wereld -
gezondheidsorganisatie homoseksualiteit van de lijst van
psychische aandoeningen, waarmee een einde kwam aan
meer dan een eeuw van medische homofobie.
Het gemeentebestuur wil met deze actie de aandacht
vestigen op de problemen waarmee holebi’s en trans -
genders worden geconfronteerd. Door het steunen van
de actie wil de gemeente een duidelijk signaal geven om
de taboes rond holebi’s en transgenders te doorbreken. 

Voor meer informatie
kun je terecht bij de
Holebifoon via het 
gratis telefoonnummer
0800 99 5333 of via 
vragen@holebifoon.be.

Slachtoffers van discriminatie kunnen terecht in het
dichtstbijzijnde discriminatiemeldpunt in Turnhout via
014 40 96 34 of Campus Blairon 200, 2300 Turnhout

AFS ZOEKT GASTGEZINNEN 
IN RIJKEVORSEL

INTERNATIONALE DAG TEGEN 
HOMO- EN TRANSFOBIE

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



24

D I V E R S E N

2 JUNI 2014
18.00u tot 20.30u

PAROCHIEZAAL ST.-JOZEF
PASTOOR LAMBRECHTSSTRAAT 1

2310 RIJKEVORSEL
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TURNKRING 
LENIG EN GEZWIND

www.lenigengezwindrijkevorsel.webs.com

Dinsdag :
Groep 1: 18.30h tot 19.30h (vanaf 10 jaar...) 

Omnisport
Groep 2: 19.30h tot 20.30h (dames)

Woensdag:
Groep 3: 13.30h tot 14.30h (kleuters vanaf 3 jaar)
Groep 4: 14.30h tot 15.30h (kleuters vanaf 3 jaar)
Groep 5: 15.30h tot 16.30h (kleuters vanaf 3 jaar)
Groep 6: 16.30h tot 17.30h (1ste, 2de leerjaar)
Groep 7: 17.30h tot 18.30h (3de, 4de, 5de & 6de leerjaar)
Groep 8: 18.30h tot 19.30h (senioren)
Groep 9: 19.30h tot 20.30h (dames)
Groep 10: 20.30h tot 21.30h  (dames) 

Mailadres: ria.verbraeken@skynet.be

Nieuw systeem om in te schrijven !!

dinsdag 17/6 van 19.00h tot 20.30h
dinsdag 26/8 van 19.00h tot 20.30h

turnzaal de wegwijzer

meer info: Ria 03 314 61 48
Griet 0494 11 17 45 - Greet 0478 95 34 11

Start schooljaar 2014-2015 : 9/9 en 10/9
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J U N I

1 juni • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg – van 8.00 tot 12.00 uur 
inkom gratis

2 juni • Rode Kruis : bloedinzameling. Parochiezaal Sint-Jozef, Past. Lambrechtsstraat 1, 
van 18 tot 20.30 uur

3 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

4 juni • OCMW : Verjaardagsfeestje. Meer info: zie rubriek OCMW

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

7 juni • Handboog Sint-Sebastiaansgilde : gildeschieting. Senator Coolsdreef. Van 14.00 tot 18.00 uur

8 juni • Handboog Sint-Sebastiaansgilde : koningschieting. Senator Coolsdreef. Van 13.30 tot 17.00 uur
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars en VVV-Toerisme Rijkevorsel : Van Graan tot Brood.

Ambachtelijk broodbakken in houtoven op het molenterrein. Verkoop van de broden. 
Opendeur Stenen Bergmolen. Gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. 
www.stenenbergmolen.be 

10 juni • Heemkundige Kring : Documentatiecentrum, van 14u tot 16u.

11 juni • Aster Berkhofmuseum : Opendeur museum, Kerkdreef 61, van 13u tot 17u.

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

16 juni • Leesclub Rijkevorsel : Bespreking boek. Parketzaal boven de bibliotheek. Vanaf 20.00 uur. 
Meer info: zie rubriek Bibliotheek.

17 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

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

24 juni • Heemkundige Kring : documentatiecentrum. Van 14.00 tot 16.00 uur

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

29 juni • VVV-Toerisme Rijkevorsel : Optreden Dr. Eugène. Kapel van Achtel. Tickets: €15,00
Voorverkoop via VVV-infobalie in het gemeentehuis. Meer info: zie rubriek VVV.

• Heemkundige Kring : Opendeur Museum. Molenstraat 5. Van  14.00 tot 17.00 uur
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef, 61. Van 13.00 tot 16.30 uur
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse Molenaars : Molendag provincie Antwerpen. 

De stenen bergmolen in actie. Kom kennismaken met dit uniek draaiend en werkend erfgoed 
en het oude molenaarsambacht. Malen met windkracht van graan tot meel van 10.00 tot 17.00 uur. 
Gratis te bezoeken. www.stenenbergmolen.be 

• Memorial Fons Brydenbach : 12e stratenloop. Meer info : zie rubriek Sport.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in JULI - AUGUSTUS 2014 moet je uiterlijk op 6 juni 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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AARD VAN DE MELDING

Ik meld        de beschadiging van ■■

                  een defect aan          ■■
                  een voorstel voor      ■■

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

PLAATS EN PRECIEZE OMSCHRIJVING

MELDING DOOR

Naam en adres 

Telefoonnummer                                             Datum melding : 
knip mij uit en bewaar mij

GEMEENTEBESTUUR RIJKEVORSEL  -  MELDINGSFORMULIER

✂

VAKANTIETOEZICHT
Gegevens aanvrager :

naam                                                                                                 voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon                                                                                                       gsm

Bij problemen kan u terecht bij :

naam                                                                                                 voornaam
straat en nummer
postcode, gemeente
telefoon                                                                                                       gsm

Informatie voor de toezichters :

vertrekdatum :                                           datum van thuiskomst :

bezwaar tegen burgertoezicht          ■■ ja         ■■ neen

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

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

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

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

bijkomende opmerkingen :

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

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

WIJ WENSEN U EEN PRETTIGE VAKANTIE
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                     101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer                  100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                   03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                          fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                          078/15.15.15

Antigifcentrum                                                           070/245.245

AA Rijkevorsel                               0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                                  03/217.75.95
                                                                                   016/33.22.11

De Lijn                                                                        070/220.200
abonnementen                                                03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS)                                          03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis)                                             014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                         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


