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Spreekuren burgemeester en schepenen

Van De Mierop Gust      burgemeester
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis :                dinsdag                         9.00 - 11.30 u
                                       donderdag                   18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 2de woensdag maand   10.30 - 11.30 u

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke stand,
communicatie

Roefs Karel                    1ste schepen                                 sp.a

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

Werkgebied : sociale zaken, onderwijs, huisvesting, 
tewerkstelling, buitenschoolse kinderopvang, 
openbare gezondheid, Kind en Gezin, derde leeftijd

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

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

Werkgebied : informatica, financiën, begroting, cultuur,
ruimtelijke ordening, feestelijkheden

Verlinden Jan                3de schepen
                                                         GEMEENTEBELANG&VLD

gemeentehuis :                maandag                     18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand    10.00 - 11.00 u

Werkgebied : openbare werken, landbouw

Kemland Roger              4de schepen                                 sp.a

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

Werkgebied : Kafka, mobiliteit, personeel, sport

Cuylaerts Dorien           5de schepen                                 SNR

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

Werkgebied : jeugd, gelijke kansen, erediensten, toerisme, 
milieu, energie, ontwikkelingssamenwerking, middenstand, 
Europese aangelegenheden

Openingstijden diensten
Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst                   Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Gemeentelijke werkplaatsen                            Vijversweg 12
dinsdag en donderdag 
van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 15.30 uur, 
andere dagen gesloten

Containerpark De Meiren                            Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 uur, zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum                                     Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef                  Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor                                                    Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel                             Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW                                                             Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW                        Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW                                 Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA                                                                 Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub                                                     Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub                                                      Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum



B E S T U U R

De raad keurt de notulen van de gemeenteraadszitting
van 26 maart 2012 goed.

De raad neemt kennis van het besluit van de gouverneur
houdende de goedkeuring van de begrotingsrekening,
de balans en de resultatenrekening van het dienstjaar
2010.

De gemeenteraad neemt kennis van het financieel 
rapport van het 1e kwartaal van 2012.

Het belastingreglement op ophaling en verwerking van
afval (Diftar) wordt aangepast goedgekeurd.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 30 APRIL 2012
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Beste medeburgers,

De maartse buien en aprilse grillen zijn achter de rug, maar het slechte weer van de eerste helft van mei kon zeker 
wedijveren met het klimaat van de voorbije maanden. Hopelijk wordt de tweede helft van mei schitterend.

Op 5 mei hebben we, in de regen, het nieuwe fietspad naar Merksplas ingehuldigd, dit in combinatie met de start van
“Met belgerinkel naar de winkel”. Ondanks het slechte weer kunnen we toch spreken van een succes. De bedoeling van
deze actie is om de mensen aan te zetten zoveel mogelijk de fiets te nemen, zeker nu met al de wegenwerken, want 
Rijkevorsel gaat in de toekomst een echt fietsdorp worden. Binnenkort zijn de fietspaden in de Hoge Heideweg en langs
de Vaart af en dan kan iedereen al fietsend genieten van de prachtige natuur dat ons dorp rijk is. 

Maar, beste mensen, als je zo op uw fiets rondtoert, zie je ook negatieve elementen, namelijk zwerfvuil in bermen en
grachten. Het is spijtig dat er zoveel wordt weggeworpen. Iedereen moet trots zijn op zijn dorp en fier zijn over zijn fiets-
en wandelpaden. 

Binnenkort beginnen tal van verenigingen en gebuurten met het organiseren van buitenactiviteiten. Onze gemeente 
verleent hen materiële medewerking zoals het uitlenen van stoelen, tafels, banken en tentjes. Ook krijgen verenigingen
een financiële tegemoetkoming bij het huren van een toiletcabine voor mensen met een handicap. Zulke ondersteuning
kost de gemeente heel wat geld, maar wij blijven die initiatieven ondersteunen, want een dorp dat niet leeft is een arm en
dood dorp.

De schoolmaand komt eraan en bij de studenten stijgt de examenkoorts. Zij stevenen af op de blok en ik wens elke student
veel succes toe. 
De kleuters en de lagere schoolkinderen daarentegen genieten nog volop. Zij hebben toffe vooruitzichten met uitstappen
en schoolreizen en zij kijken reeds uit naar de grote vakantie.

Beste mensen, geniet van de komende lentemaand, denk aan je fysiek, wees sportief, neem de fiets en bewonder de pracht
van de natuur.

                                                                                           Uw burgemeester,
                                                                                           Gust Van De Mierop



B E S T U U R

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpassing van de
voorwaarden van de opdracht ’Heraanleg Achtel/deel’
waartoe was besloten in zitting d.d. 28 juni 2010, als
volgt :
- vervanging van de voorziene verharding in kasseien

aan de kapel door gebakken kleiklinkers omdat 
kasseien niet aanvaardbaar zijn als voetgangers -
voorziening door het Centrum voor toegankelijkheid
Provincie Antwerpen;

- semi-verharden van de berm met grasbetontegels
t.h.v. de kapelberg in de straat Sluis over een lengte
van 20m ten behoeve van de recreatieve bezoekers.

De raad gaat akkoord met deze extra uitgave van 
€ 16.067,11, excl. BTW.
De gedeeltelijke afschaffing van buurtweg (voetweg) nr.
39 gelegen tussen Molenstraat en Vonderstraat wordt
voorlopig goedgekeurd. Het college van burgemeester
en schepenen wordt gelast met het houden van een
openbaar onderzoek gedurende een periode van 15
dagen. Indien blijkt dat tijdens het openbaar onderzoek
geen bezwaren werden ingediend, wordt de beslissing
als definitief beschouwd.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van
de algemene vergadering van IOK  Afvalbeheer, IOK en
IVEKA en duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers
aan als volgt :
IOK Afvalbeheer     volmachtdrager   Dorien Cuylaerts
                               plaatsvervanger    Karl Geens
IOK                         volmachtdrager   Karl Geens
                               plaatsvervanger    Dorien Cuylaerts
IVEKA                     volmachtdrager   Jos Boeckx
                               plaatsvervanger   Karl Geens

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van
de algemene vergadering van De Ark.

Op verzoek van de CD&V-fractie werd volgend punt toe-
gevoegd aan de agenda van deze gemeenteraad :
- Officialisering vraag tot deelname vanuit oppositie

aan de besprekingen ’Halfvastenstoet 2013’
Goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel om de
oppositie te laten deelnemen aan de besprekingen
’Halfvastenstoet 2013’.

Op verzoek van de Groot Rijkevorsel-fractie werden
volgende twee punten toegevoegd aan de agenda van
deze gemeenteraad :
- Referendum inzake het al dan niet behouden van de

halfvastenstoet.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het voorstel
om een referendum te organiseren inzake het al dan
niet behouden van de halfvastenstoet.

- Geheime stemming rond het vertrouwen in de
burgemeester.
Dit agendapunt wordt niet behandeld.

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
maandag 25 juni 2012 vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op het 
elektronisch informatiebord in het Dorp, het gemeente-
lijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en onze
website www.rijkevorsel.be onder de rubriek Bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de raadszitting
bekendgemaakt.

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

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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B U R G E R Z A K E N

Indien je op de dag van de verkiezingen omwille van uit-
zonderlijke omstandigheden niet persoonlijk naar het
stembureau kunt gaan, bestaat er een oplossing die je
toelaat om toch je stem uit te brengen. Dat heet dan
stemmen bij volmacht. In dat geval brengt een
vertrouwenspersoon die je zelf gekozen hebt, je stem uit.

De ’volmachtgever’ is de kiezer die een volmacht geeft
en de ’volmachtdrager’ is diegene die de volmacht aan-
vaardt. De volmachtdrager stemt dus in plaats van de
volmachtgever.

Wie mag een volmacht geven (en welke attesten zijn
daarvoor vereist) ?
- De personen die wegens ziekte of invaliditeit niet in

staat zijn om zich naar het kiesbureau te begeven
(medisch attest);

- De personen die om beroeps- of dienstredenen ver-
hinderd zijn (attest van de werkgever of de overheid);

- Schippers, marktkramers en kermisreizigers en de
leden van het gezin die met hen samenwonen (attest
inzake de beroepsuitoefening afgeleverd door de
Burgemeester);

- Gevangenen en andere personen die van hun vrijheid
beroofd zijn (attest uitgereikt door de directie van de
verblijfplaats);

- De kiezers die door hun geloofsovertuiging ver -
hinderd zijn (attest van de religieuze overheid);

- Studenten wegens studieredenen (attest van de 
directeur van de onderwijsinstelling);

- Personen die tijdelijk in het buitenland verblijven
(attest van de burgemeester van de woonplaats).

Aan wie volmacht geven ?
Je kunt je vertrouwenspersoon, je volmachtdrager, vrij
kiezen. Deze moet evenwel ook een kiezer zijn en dus
voldoen aan de kiezersvoorwaarden. Dat kan iemand uit
de familie zijn of een vriend. Het is niet nodig dat die
persoon in dezelfde gemeente als je zelf woont. Iemand
kan  echter slechts één keer stemmen bij volmacht en
dus volmachtdrager zijn.

Hoe verloopt de procedure ?
- Het volmachtformulier is vanaf heden beschikbaar;

het is gratis verkrijgbaar op de dienst burgerzaken.
- Je vult dit formulier in en ondertekent het met je

vertrouwenspersoon, dat wil zeggen je volmacht-
drager.

- Je voorziet jezelf van het vereiste attest. Zie hier-
boven welk attest je nodig hebt afhankelijk van je
persoonlijke situatie.

- Je bezorgt je volmachtdrager het naar behoren in-
gevulde en ondertekende formulier, je oproepings-
brief alsook het vereiste attest.

- Je vertrouwenspersoon gaat stemmen in jouw plaats.

De dag van de stemming
- Je moet zelf niets doen, aangezien je vertrouwens -

persoon in jouw plaats gaat stemmen.
- Je vertrouwenspersoon gaat naar het stembureau dat

je werd toegewezen. Als de volmachtdrager moet
gaan stemmen in een ander stembureau dan dat van
jou, moet hij op de dag van de verkiezingen dus naar
twee verschillende stembureaus gaan.

- In het stembureau legt de volmachtdrager zijn eigen
oproepingsbrief voor (om aan te tonen dat hij zelf
ook kiezer is), alsook zijn identiteitskaart, jouw
oproepingsbrief, het ingevulde volmachtformulier en
het attest.

Meer informatie kun je ook terugvinden op de website
www.vlaanderenkiest.be.

STEMMEN BIJ VOLMACHT
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Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be



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

De eikenprocessie -
vlinder is een mooie
onschuldige zwarte
nachtvlinder van
enkele centimeters
groot. Helaas zijn de
rupsen iets minder on-
schuldig. Zij bezitten

irriterende brandharen die brandwonden op de huid en
schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.
Omdat de voorbije jaren al heel wat hinder werd
veroorzaakt door deze rupsen, heeft onze gemeente
samen met de gemeenten Hoogstraten, Beerse, Vosse-
laar en IOK dit jaar een samenaankoop voor preventieve
en curatieve bestrijding van eikenprocessierupsen op
privédomein georganiseerd.
- Preventieve behandeling : Als je de voorbije jaren al

last gehad hebt van eiken processierupsen in je tuin,
dan is het verstandig om dit jaar de eikenbomen in
je tuin preventief te laten behandelen. Deze preven-
tieve behandeling houdt in dat de bomen met een
parasiet (Bacillus thuringiensis) van de schadelijke
rups worden behandeld. Omdat de timing bij preven-
tieve behandeling heel belangrijk is, werd met de ge -
selecteerde aannemers afgesproken dat de
preventieve behandeling precies zal gebeuren in de
periode dat de rupsen gevoelig zijn voor de parasiet.

- Curatieve bestrijding : Als je in je tuin last hebt van
eikenprocessierupsen of hun schadelijke nesten, dan
is het verstandig de rupsen en nesten te laten ver -
wijderen door een curatieve bestrijding. Deze 
bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al
naargelang de techniek van de aannemer worden ver-
brand en / of opgezogen of manueel worden weg -
gehaald.

Ben je geïnteresseerd om in je tuin een preventieve 
behandeling uit te laten voeren of wil je de hinderlijke
eikenprocessierupsen en hun nesten laten verwijderen,
dan is deze samenaankoop zeker iets voor jou. Op de
website van de gemeente en die van IOK (www.iok.be)
kun je de prijzen en voorwaarden van verschillende
firma’s raadplegen om zo een bewuste keuze te kunnen
maken. Je kunt ook altijd terecht op de milieudienst van
de gemeente of bij IOK (014 56 42 69).
Controleer wel eerst zeker dat de rupsen in je tuin echt
wel eikenprocessierupsen zijn. Je kunt hiervoor de in-
formatieve website van de provincie Antwerpen raad -
plegen: http://www.provant.be/leefomgeving/natuur_en_
landschap/eikenprocessierupsen/.

Juni Compostmaand staat
weer voor de deur. Ook onze
eigen compostmeesters van
Rijkevorsel doen hieraan
mee.  Zij zetten op zaterdag
23 juni 2012 van 9.00 uur tot
12.00 uur de deuren van hun
eigen demonstratieplaats ver
open.

Je kunt dan bij hen terecht met al je vragen of pro -
blemen over het thuiscomposteren.

Kom ook eens een kijkje nemen naar de verschillende
composteertechnieken (compostvat, compostbak,...), de
takkenwal, de snipperwand en zeker niet te missen is de
bio-ecologische chalet.
Tijdens de opendeurdag zijn er ook allerlei folders en
brochures over het thuiscomposteren te verkrijgen en
zal er voor iedere bezoeker een klein kadootje worden
voorzien (zolang de voorraad strekt).

De demonstratieplaats van de compostmeesters van
Rijkevorsel kan men terugvinden op het containerpark,
Ambachtsweg 14, 2310 Rijkevorsel. De demonstratie -
plaats is vrij toegankelijk voor iedere bezoeker (geen toe-
gangskaart nodig).
De compostmeesters kijken uit naar jouw bezoek !

De gemeente Rijkevorsel wil werk
maken van een duurzaam wagenpark.
Hierbij wil de gemeente haar voor-
beeldfunctie opnemen en kiezen voor
wagens die niet rijden op fossiele
brandstoffen. Het is wetenschappelijk
aangetoond dat deze brandstoffen im-
mers één van de grote veroorzakers
zijn van de klimaatopwarming.

De gemeente Rijkevorsel startte gesprekken op met net-
beheerder Eandis om de opties omtrent vervoers -
middelen op elektriciteit grondig te onderzoeken. Dit
zowel voor de gemeente zelf als voor inwoners die het
voorbeeld van de gemeente wensen te volgen rond ver-
voersmiddelen op elektriciteit. Zo zal ook de optie van
een gemeentelijke oplaadpaal bekeken worden.

SAMENAANKOOP BESTRIJDING EIKEN-
PROCESSIERUPSEN OP PRIVÉDOMEIN

OPENDEURDAG COMPOSTMEESTERS
ZATERDAG 23 JUNI 2012

RIJKEVORSEL KIEST VOOR DUURZAAM-
HEID : DE ELEKTRISCHE WAGEN

6



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

Ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen,
zoals grachten, riolen, kelders en stallen. Ze worden heel
vaak aangetroffen in de nabijheid van de mens. Het zijn
alleseters die vooral granen verkiezen maar die zich
graag tevreden stellen met etensresten en afval. De
bruine rat kan uitstekend graven en kan daardoor schade
veroorzaken aan o.a. funderingen. De uitwerpselen van
ratten kunnen voedselvoorraden bevuilen. Bovendien
kunnen ze ook ziektekiemen overbrengen. De dieren
kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan
houtwerk, PVC-buizen, elektrische leidingen, voedings-
producten, veevoeders en landbouwgewassen.

Vermijden 

De gemeente Rijkevorsel merkte de afgelopen maanden
een stijging van het aantal rattenmeldingen. De eerste
stap bij rattenproblematiek is de aanwezigheid van de
dieren trachten te vermijden:
Te doen:
- Verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten

vuilnis bakken of containers;
- Zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil;
- Zorg ervoor dat de toegangen tot gebouwen en 

rioleringen worden afgesloten;
- Gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame 

materialen voor het bewaren van voeder.
Te vermijden:
- Vermijd lekkende kranen en leidingen, zorg dat er

geen waterplasjes achterblijven; 
- Strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een

voerbakje en neem dit ’s avonds weg;
- Laat geen gekookt voedsel achter op de compost-

hoop.

Bestrijding via rattenklemmen 

Wanneer preventiemaatregelen niet volstaan om de 
populatie ratten onder controle te houden, is bestrijding
noodzakelijk. Rattenvergif brengt veel schade toe aan het
leefmilieu. Daarom wordt aangeraden om eerst een 
oplossing te zoeken aan de hand van bovenstaande tips,
gecombineerd met rattenklemmen die in de reguliere
handel verkrijgbaar zijn.

Bestrijding met rattenvergif

Indien dit niet werkt of wanneer je reeds te kampen hebt
met een zware rattenplaag, kun je op het containerpark
rattenvergif verkrijgen. Vergewis je er best eerst van of

het daadwerkelijk om ratten gaat. Niet zelden worden de
dieren immers verward met grote muizen. Voor de 
bestrijding van de dieren is dat nochtans belangrijk: te
vaak wordt onnodig rattenvergif gebruikt om muizen te
doden, met alle gevolgen van dien. 

Bedeling rattenvergif in containerpark

Vanaf 1 juli zal het rattenvergif niet meer bedeeld
worden in het gemeentelijk magazijn, maar in het
containerpark aan de Ambachtsweg. De openingsuren
vind je terug op de website (onder Diensten > Milieu)
of op de afvalkalender.

Muizenvergif is veel minder schadelijk voor mens en 
milieu en voor het bestrijden van muizen uiteraard doel-
treffender. Het is verkrijgbaar in elke doe-het-zelf zaak
en zaadhandel. Een milieuvriendelijk en efficiënt alter-
natief is de muizenval.

Ratten zijn groter dan muizen, zijn zwart of bruin en
hebben geen haar op hun staart. Meer info over het 
onderscheid tussen ratten en muizen vind je in de folder
‘Gebolder op zolder’ van Natuurpunt, die verkrijgbaar is
bij de milieudienst.

Giftige lokazen worden best geplaatst in gangen en op
sporen van ratten, zo dicht mogelijk bij de vermoedelijke
schuilplaats.  Elke bestrijdingsactie moet systematisch
en op het gehele terrein worden uitgevoerd. Zo vermijd
je dat de ratten van behandelde naar niet-behandelde
plaatsen zouden migreren. Ratten lopen vooral langs
muren, wanden en steken niet makkelijk een open plaats
over. Een constante opvolging van de aanwezige 
populatie en het snel ingrijpen op die plaatsen waar 
ratten worden gesignaleerd, kan de ontwikkeling van
dergelijk hoge concentraties voorkomen.

Meer info? Neem even contact op met de milieudienst
via 03 340 00 23 of kom even langs.

Verantwoord omgaan met gifstoffen

Chemische bestrijdingsmiddelen zoals rattenvergif
zijn gevaarlijk voor mens en milieu, de stoffen zijn
immers gemaakt om te doden. Op de milieudienst en
op het containerpark kun je een folder verkrijgen die
je helpt de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 
Antigifcentrum 24u/24u: 070 245 245

HOE RATTEN VERMIJDEN
EN BESTRIJDEN ?
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Op 5 en 12 juni 2012 zal de gemeente opnieuw een 
inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de 
inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid ge -
boden om op deze dagen, tegen vergoeding, landbouw-
folie aan te leveren op het containerpark onder de
volgende voorwaarden :
- de folies worden afzonderlijk aangeboden in 2 onder-

soorten :
- op dinsdag 5 juni : kuilfolie en zakgoed (dikke folie)
- op dinsdag 12 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 toe-
gangskaart. Er dient rekening gehouden met vol-
gende beperkingen wat betreft de aanlevering :
maximum lengte van de voertuigen die aanleveren is
9,5 meter, d.i. een voertuig inclusief aanhangwagen.
Buiten dit formaat kan er niet gewogen worden en
bijgevolg wordt de toegang tot het containerpark
ontzegd;

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

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

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

Kostprijs 
Volgende tarieven zijn van toepassing :
- Kuilfolie en zakgoed (dikke folie) : 40 euro/ton
- Wikkelfolie (stretchfolie) : 70 euro/ton
De folie wordt gewogen via de weegbruggen en de kost-
prijs wordt onmiddellijk betaald met de oplaadbare toe-
gangskaart.

Kuilfolie & zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10mm
- 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.  

Voor het plaatsen van containers voor het inzamelen 
van textiel moet toestemming worden gevraagd aan 
het college van burgemeester en schepenen. Er zijn 
verschillende organisaties in de gemeente die zonder
toestemming kledingcontainers verspreid over het
grondgebied van de gemeente hebben opgesteld. Deze
containers staan onreglementair en zijn dan ook vaak
een trekpleister voor sluikstorten. Er zullen dan ook
maatregelen worden genomen om deze containers uit
het straatbeeld te verwijderen.

Waar kan ik terecht met mijn textiel ?
Kledingcontainers
Wereld-Missiehulp heeft een overeenkomst met de 
gemeente voor het plaatsen van kledingcontainers in de
gemeente. Dit zijn de rode containers en hebben een
vaste standplaats in de gemeente.
Ook op het containerpark kan men gratis textiel 
deponeren, dit tijdens de openingsuren.

Huis-aan-huis inzameling
Naast de vaste kledingcontainers is er ook de mogelijk-
heid om textiel mee te geven met de huis-aan-huis 
inzameling.
De gemeente heeft een overeenkomst met Kringwinkel
WEB om 4x/jaar een huis-aan-huis inzameling te
organiseren. Een week voor de inzameling ontvangt
men een oranje zak in de bus met de sorteerregels en 
de precieze datum van inzameling.  Het herbruikbare 
textiel kan men in deze zak aanbieden maar ook andere
zakken zijn toegelaten.
De inzameldata staan ook op de ophaalkalender (oker
dagen).

Wat mag je aanbieden ?
Kledij, woningtextiel (tafellinnen, gordijnen,...), bedden-
en linnengoed (dekens, lakens,...), schoenen, lederwaren
(jassen, tassen, riemen,...). Het textiel moet proper en
verzorgd zijn. De kledij moet opnieuw draagbaar zijn.

INZAMELING LANDBOUWFOLIE INZAMELING TEXTIEL
KLEDINGCONTAINERS - HUIS AAN HUIS
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

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

Hoe snoeien ?
Het taxussnoeisel moet voldoen aan de volgende 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 bac-
catine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde
snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks ge-
snoeid worden.

- Vers : het snoeigroen moet zo snel mogelijk ge-
droogd worden, anders wordt het waardeloos. Breng
je taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar het con-
tainerpark. 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).

Voor de weging van containers met een beladingsysteem
bestaan er ijkprocedures die erkend zijn door het 
Ministerie van Economische Zaken. Deze ijkprocedure
garandeert dat systematische afwijkingen van de 
wegingen uitgesloten zijn. De nettogewichten worden
met een vastgestelde nauwkeurigheid bepaald :

- op 0,5 kg nauwkeurig tot een nettogewicht van 50 kg
- op 1 kg nauwkeurig tot een nettogewicht van 150 kg
- op 5 kg nauwkeurig tot een nettogewicht van 600 kg

Ook jij kan mogelijks op je energiefactuur
besparen !
De gemeente Rijkevorsel neemt ook dit najaar deel aan
de groepsaankoop groene stroom en gas van het 
Antwerpse provinciebestuur. Hoe meer mensen er deel-
nemen, hoe groter de korting op de energiefactuur.
Vorig jaar schreven 40.000 gezinnen zich in en kon men
voor gas zelfs een prijs bekomen die maar liefst 30%
lager lag ten aanzien van de actuele marktprijzen van
toen.

IS HET WEGEN VAN AFVAL WEL
NAUWKEURIG ?

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

AANKONDIGING SAMENAANKOOP
GROENE STROOM
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D U U R Z A A M H E I D - W E R K E N

Via de provinciale samenaankoop kun je bovendien 
rekenen op duidelijke informatie en ondersteuning bij
alle administratie. De overstap van energieleverancier
wordt daarmee erg eenvoudig.

Online kun je inschrijven vanaf juli via de website
www.samengaanwegroener.be. Voor inwoners die niet
over internet beschikken, wordt er een loket geopend op
afspraak in september. Ook zal er een infoavond door-
gaan waar je je de avond zelf kunt inschrijven.

Lees zeker de volgende gemeentelijke infobladen, want
daarin zal alle praktische informatie verschijnen.

Het gaat niet goed met de zwaluw in Vlaanderen.
Daarom wil de gemeente Rijkevorsel mensen onder -
steunen die een bijdrage willen leveren aan het voort -
bestaan van de zwaluw. 
Er zijn gesubsidieerde zwaluw nesten en de gemeente
verleent daarnaast ook een premie voor bestaande 
zwaluwnesten.

In de vorige editie van het gemeentelijke infoblad ver-
scheen een uitgebreid artikel over deze premie. Graag
willen we jullie in deze editie eraan herinneren dat de
aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 juni 2012.
Er zullen ook controles ter plaatse komen na afspraak.

De premieformulieren en meer info kun je vinden op de
website www.rijkevorsel.be > Diensten > Milieu > 
Subsidies > Zwaluwpremie. Heb je geen internet of wil
je graag meer info ? Neem even contact op met de 
milieudienst via 0473 49 01 09 of jasmine.jacobs@
rijkevorsel.be. Alle informatie over het behoud en het
aantrekken van zwaluwen kun je vinden via www.na-
tuurpunt.be/zwaluwen.

De werken in Achtel naderen hun voltooiing. De om -
geving van de kapel is het laatste stuk dat nog moet 
worden afgewerkt. Hier zal het wegdek met kleiklinkers
worden aangelegd. In principe zou dit tegen het bouw-
verlof moeten klaar zijn. 
Naast de heraanleg van de wegenis, heeft het bestuur
ook geïnvesteerd in een aantal veiligheidsmaatregelen.
Zo werden er snelheidsinformatieborden geplaatst 
die de automobilisten op een aanschouwelijke manier
erop wijzen of ze al dan niet de toegestane snelheid 
overschrijden.  Deze investering kostte het bestuur 
€ 6.662,26. 
Daarnaast kocht het bestuur ook een aantal rijweg -
kussens aan (zogenaamde Berlijnse kussens), die de
snelheid van het aankomend verkeer drastisch zullen
verlagen. De aankoop en plaatsing van deze kussens 
vertegenwoordigden een kost van € 6.485,60.

De strenge vorst, die ons in februari ten deel is gevallen,
heeft wat betreft de aanplantingen in onze gemeente zijn
tol geëist. Vele planten en struiken bleken niet bestand
tegen de extreem lage temperaturen. Zo is er bijvoor-
beeld schade aan de vlinderstruiken op het kerkhof van
Sint-Jozef. Ook grassen en een aantal andere planten
(o.a. deutzia - bruidsbloem) zijn er beschadigd. Even-
eens zijn er andere vaste planten die niet ongehavend
uit deze winterprik zijn gekomen. De nepeta racemosa
(kattenkruid) aan de boomspiegels van de Oostmalse-
steenweg of de rudbeckia fulgida (zonnehoed) aan de
Sint-Lenaartsesteenweg zijn maar twee voorbeelden van
planten die de vrieskoude slecht hebben doorstaan. 
Uiteraard zullen de kapotte planten vervangen worden,
zolang de weersomstandigheden het toelaten, zodat het
groen als tevoren in onze gemeente kan gedijen.

HERINNERING ZWALUWPREMIE

VERKEERSVEILIGHEID ACHTEL

VORSTSCHADE AAN BEPLANTING
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W E R K E N - H U I S V E S T I N G

In een eerder infoblad (maart 2012) werden de onder-
houdswerken aan het asfalt van verschillende wegen toe-
gelicht. Het ging hier onder andere om werken aan één
rijstrook van Stevennekens, een gedeelte van de Vlim-
mersebaan en de Zuiderdijk en enkele kleinere straten.
De startdatum van deze werken is nu vastgelegd op 11
juni 2012. De juiste planning was bij het ter perse gaan
nog niet bekend. De aannemer - Hoogmartens - zal de
bewoners echter tijdig inlichten over de mogelijke 
hinder.

Bouwmaatschappij De Noorderkempen verhuist naar
haar nieuwe kantoren in Kweekstraat 4 B te 2330 Merks-
plas.

Tijdens de verhuis zijn de kantoren gesloten van 16 tot
en met 18 mei. Vanaf 21 mei zijn de nieuwe kantoren
terug open. 
Openingsuren en contactgegevens blijven verder onge-
wijzigd:
- maandag: 16u - 18u 
- dinsdag t/m vrijdag: 10u - 12u 
Tel. 014/63.95.95 

Het nieuwe kantoor is gehuisvest in het volledig 
gerenoveerd schoolgebouwtje van de Kolonie en kadert
in de opwaardering van het cultuur-historisch landschap
van de landloperskolonie.

Op zaterdag 23 juni is er een opendeurdag in de nieuwe
kantoren van 13.00 u tot 17.00 u.

Meer info: www.denoorderkempen.be

Hieronder een beetje achtergrondinformatie.

Landloperskolonie
Rondom dit gebouwencomplex tref je een volledig 
justitiedorp aan met cipierswoningen, een Grote Hoeve,
een schooltje en een landloperskapel. De vijf belangrijk-
ste gebouwen zijn als monument beschermd. Het 
beschermde landschap is ongeveer 600 ha groot en is
omsloten door een ringgracht om ontsnappingen te ver-
mijden. Het domein bestaat uit een rastervormig 
drevenpatroon afgewisseld met akkers en weiden, met
bossen en kleiputten. Als genomineerde in de Monu-
mentenstrijd kreeg deze site in Vlaanderen een mooie
promotie. Hierdoor zakken heel wat toeristen uit gans
Vlaanderen en Nederland af om straffeloos te slenteren
op de vroegere Landloperskolonie.

Schooltje
Op het domein van de landloperskolonie staat een lagere
school voor de kinderen van het personeel. Gedurende
verschillende jaren stond dit schooltje onder het beheer
van het Ministerie van Justitie en niet vanuit het Minis-
terie van Onderwijs (toen Kunst en Wetenschappen).
Zo’n schooltje was aantrekkelijk voor kandidaat-
bewakers uit Wallonië. Tot ca 1935 gaf men hier 
trouwens Franstalig les! In 1892 begon men met les -
geven, aanvankelijk in de woning van de onderwijzer,
maar vanaf 1901 in een eigen schoolgebouw. In de 
gloriejaren bood men kwaliteitsonderwijs aan alle 
kinderen van het personeel vanaf 4 jaar tot en met 15
jaar. In 1928 telde de school 127 leerlingen, maar daarna
daalde het aantal kinderen. Na 87 jaar lesgeven, ging het
schooltje in 1979 definitief dicht. Nu is het beschermd
gebouw eigendom van Bouwmaatschappij de Noorder-
kempen die hier een conciërgewoning inricht en die hier
haar kantoren zal inrichten.

ONDERHOUDSWERKEN 
ASFALTWEGEN 2012

BOUWMAATSCHAPPIJ 
DE NOORDERKEMPEN VERHUIST
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Omdat juni de maand is
van het spannende boek,
zijn er deze maand weer
heel wat thrillers, detecti-
ves en andere spannende
verhalen te ontdekken in
de Bib. Kom dus zeker
eens een kijkje nemen op
onze thematafel !

Onze auteurs zijn ondertussen volop aan het schrijven
aan het boek van BeNeBib (de bibliotheken van Baarle-
Hertog en -Nassau, Hoogstraten, Merksplas en Rijke -
vorsel). Ben je benieuwd naar het verdere verloop ?
Surf dan vlug naar de speciaal voor deze gelegenheid 
gemaakte weblog http://schrijfestafette.weebly.com en
lees iedere week een nieuw hoofdstuk !
Je kan bovendien je e-mailadres intypen in het invul-
vakje rechts op deze pagina, dan krijg je iedere week de
nieuwe bijdrage in je mailbox. Veel leesplezier !!

JEUGD Kijk- en Prentenboeken
- Mijn dromen [P2]
- Kikker kan niet praten [P3]
- Maak je niet dik ! [P3]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Gekakel bij de kippetjes (JOLI Niveau 6)
- Het geheim van de dansende beer (JACO Niveau 7)
- Het geheim van het 100e doelpunt (KUYP Niveau 7)
- Floor schrijft (straf)regels (HOFF Niveau 9)

A-boeken (7-9 jaar)
- Don Kameleon vol. 4 : Don Kameleon en de verschrik-

kelijke sneeuwpad (DHOOGE, Bavo)
- Een vampier die geen bloed lust (MOUS, Mirjam)
- Heks Miezamplie (DAVID, Patricia)

B-boeken (9-12 jaar)
- Op zoek naar de blauwe scarabee (STILTON, Thea)
- Birdie (BROECKX, Laure Van Den)
- Akkie : Coole kinderen huilen niet (VRIENS, Jacques)
- De elfenheuvel : De amulet (GOOVAERTS, Gert)
- Hoe leer je draaks (COWELL, Cressida)
- De verzwegen brief (STOEFS, Karla)
- Het geheim van Misty Bay (PONTE, Giovanni del)
- Molenwieken : de kronieken van Sooi (TIJSMANS,

Mark)
- Ninjago : Zane (LEGO)

C-boeken (12-16 jaar)
- Ik ga in middernacht (PRATCHETT, Terry)
- Hades : Een onmogelijke liefde (ADORNETTO,

Alexandra)
- IQ 140 (BRACKE, Dirk)
- Verkocht (GRINDLEY, Sally)
- Inwijding (ROTH, Veronica)
- Nachtschade (WOOD, Maryrose)
- Niet zonder liefde (STERCK, Marita de)
- Verhandeld (HAYES, Sophie)
- Reizigers (DESCAMPS, Luc)

Voorleesverhalen
- Lente met Jip en Janneke (SCHMIDT, Annie M.G.)

Jeugd non-fictie
- Deltas grote encyclopedie voor de jeugd [041]
- Dirk Bracke, een portret [Nederlands 855.6]
- Het grote Google Earth kijk- en zoekboek [528.51]
- For girls only : Breiboek met meer dan 25 patronen

[625.6]
- Mijn allereerste natuurboek [577.2]

MAAND VAN HET SPANNENDE BOEK

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN JUNI 2012

VOLG DE SCHRIJFESTAFETTE 
VIA DE BLOG !

JUNINIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK



B I B L I O T H E E K - F I N A N C I E N

Jeugd strips
- Junior Suske en Wiske het grote strip-leesboek

boorde vol spannende avonturen [JS AA]

VOLWASSENEN 
Volwassenen fictie
- Het raadsel (YALOM, Irvin D)
- Wij allemaal (NOBLE, Kim)
- Annabel (WINTER, Kathleen)
- Laatste halte : Lippensville (PIERREUX, Jos)
- Ochtend in Jenin (ABULHAWA, Susan)
- Praag fataal (KERR, Philip)
- De Meester : Eeuwige duisternis (TORO, Guillermo

Del)
- Later (LUPTON, Rosamund)
- Massa (VANDECASTEELE, Joost)
- Een korte geschiedenis van de eeuwige liefde (RUBIN,

Szilard)
- Epicentrum (McNAB, Andy)
- Kluis veertien (BERGH, Fred Van Den)
- Achter de wolken (COCK, Michael De)

Volwassenen non-fictie
- Laat[avond]taal (TROCH, David) [877]
- Soldaten : Over vechten, doden en sterven [928.2]
- De man zonder gezicht : De macht van Vladimir 

Poetin [Rusland 947.7]
- Just Kids (Patti Smith) [785.73]   
- Visuele stappengids iPad [528.59]
- Kies voor je geluk [172]
- Caesars aanpak voor puppy’s [634.13]
- De machteloze staat [351]
- Vergroot je zelfvertrouwen [415.3]

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

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

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

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

- Telefonisch op nummer 0257/257.57

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

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

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

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

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

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

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

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

teruggave gewenst wordt van roerende voorheffing.
Personen met herfinancieringsleningen maken het best
een afspraak om de aangifte in te vullen met de dossier-
verantwoordelijke op de controle in Brecht. De 
belastingaangifte indienen, kan ook via internet. Bijna
iedere belastingplichtige kan zijn aangifte indienen via
internet, namelijk via het systeem www.taxonweb.be 
MY MINFIN : Via http://www.myminfin.be kan iedere
burger zijn persoonlijke fiscale informatie raadplegen en
evt. zijn aanslagbiljetten afdrukken. De persoonlijke ge-
gevens zijn toegankelijk via de elektronische identiteits-
kaart (eID) of het federale token.

ZITDAGEN INVULLEN BELASTINGSBRIEF
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OKTOBER 2011
Om onze leerlingen bewust te maken van ‘eerlijke
handel’ nemen wij met onze school deel aan de week van
de fairtrade door een chocoladeactie te houden en met
een aantal klassen een bezoek te brengen aan De Wereld-
winkel.                                       
- fairtradechocoladeactie voor Oxfam
- bezoek van verschillende klassen aan De Wereld -

winkel

                                             MAART 2012
                                                  -  22 maart: 
                                                  dag van kranig 
                                                  water. 

Ons ganse schoolteam drinkt de hele dag water van de
kraan om ‘samen stil te staan bij de rechten van het
kind’.  Elk kind heeft recht op gezonde voeding, waarvan
drinkbaar water een belangrijk onderdeel is. Wij vinden
dit zo vanzelfsprekend maar kinderen van de Derde 
Wereld hebben dit niet.   De opbrengst van de drankjes
(chocomelk, koffie, soep, fruitsap, thee, water, …) is 
geschonken aan Unicef voor overlevingskits voor kinde-
ren van de Derde Wereld.  De opbrengst  (168 euro) is
geschonken aan UNICEF.  Hiermee werden 3 over -
levingskits aangekocht.

- PROJECT 
ETHIOPIE 

- Broeder Gust Lau-
werysen op bezoek  

- sponsorloop ten
voordele van SID-
DARTHA

- tweedehands speelgoedbeurs ten voordele van 
SIDDARTHA

Broeder Gust kwam met zijn sprekende verhalen onze
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar bewust maken van

het leven en van de noden van kinderen en volwassenen
in Ethiopië. In de klas werd met de koffer van Ethiopië
de ontdekkingstocht verder gezet.

Onze leerlingen liepen op donderdagnamiddag 29 maart
ten voordele van SIDDARTHA. Ze hebben € 1921,95 
verdiend voor de toekomst van de kinderen van Ethiopië:
naar school kunnen gaan om later een beroep te kunnen
uitoefenen.   

Op vrijdagnamiddag 30
maart hielden onze leer-
lingen en leerkrachten
van het 5de leerjaar een
tweedehands speelgoed-
beurs ook ten voordele
van SIDDARTHA. 
De speelgoedverkoop bracht € 651,80 op!

De leerlingen en leerkrachten van De Wegwijzer schen-
ken een totaal bedrag van  € 2 573,75 aan SIDDARTHA!

Het schoolteam van De Wegwijzer

ACTIES VAN DE WEGWIJZER 
VOOR HET GOEDE DOEL

O N D E R W I J S
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BELANGRIJKE DATA

EINDE SCHOOLJAAR

IN DE WEGWIJZER

INTEGRATIEACTIVITEIT KLEUTERS

dinsdagvoormiddag 5 juni 2012

INFOAVOND OVERSTAP EERSTE LEERJAAR

dinsdag 5 juni 2012 om 19.30 uur

UITREIKING GETUIGSCHRIFTEN

dinsdag 26 juni 19.00 uur

PENNENZAKKENROCK

3de tot en met 6de leerjaar : donderdag 28 juni

SPEELSTAD

1ste en 2de leerjaar : donderdag 28 juni

INSCHRIJVINGEN

van 1 juli t.e.m 6 juli : van 9u tot 12u of na afspraak

van 20 augustus t.e.m. 31 augustus : 

van 9u tot 12u of na afspraak

tel. 03 340 00 60  of 03 314 42 76

ONTHAALMOMENT NIEUWE LEERLINGEN 

vrijdag 31 augustus van 16u tot 18u



Wandelnetwerk Kempense Kolonies serveert 435 
kilometer wandelplezier in de gemeenten Baarle 
(Zondereigen), Beerse, Hoogstraten, Merksplas, Rijke-
vorsel en Turnhout.
Zoals bij het populaire fietsroutenetwerk stippel je zelf
lussen uit langs prima wandelpaden, die met elkaar 
verbonden zijn via knooppunten. De rechthoekige rood-
witte borden met nummers houden je onderweg op het
juiste pad.

De naam verwijst naar de voormalige landloperskolonies
in Merksplas en Wortel. De twee domeinen serveren van-
daag een unieke mix van sociale geschiedenis, erfgoed
en natuur.
Er valt nog veel meer te ontdekken op dit wandel -
netwerk. Zoals de valleien van de fraai kronkelende Mark
of Merkske in het grensgebied met Nederland, karakter-
volle dorpjes als Zondereigen of het centrum van Hoog-
straten, met het sfeervolle begijnhof en de Sint-
Katharinakerk. Verder proef je van het echte Kempense
platteland. Ook letterlijk. Al ooit een portie aardbeien uit
de automaat gehaald tijdens je wandeling?

Met behulp van de gedetailleerde overzichtskaart 
(8 euro) creëer je zelf talloze wandelingen op maat.
De kaart van het wandelnetwerk Kempense Kolonies -
inclusief inspiratieboekje met praktische info en
suggestie lussen - is verkrijgbaar bij de toeristische info-
kantoren van bovenvermelde gemeenten.
Online bestellen kan via www.antwerpsekempen.be.

In het voorjaar van 2013 
willen we in de vier partner -
gemeenten van Grensland
(Hoogstraten, Baarle-Her-
tog, Merksplas, Rijkevorsel),
steeds in de omgeving van
de Mark, acht ‘poosplaatsen’
inrichten. Dit zijn grote
keien, waarop gedichten ge-
beiteld zullen worden die
iets zeggen over de om -
geving van de poosplaats.
Rond de poosplaatsen zullen

ook postkaarten, een fietsroute en een boek ontwikkeld
worden. Voor de meeste plaatsen hebben wij al overeen-
komsten met plaatselijke dichters en woordkunstenaars.
Eén plaats hebben we voorbehouden voor de eigen 
inwoners die niet professioneel met taal bezig zijn. Als
je dus graag bezig bent met taal, dan is dit je kans om je
eigen creatie in steen vereeuwigd te zien. Het winnende
gedicht wordt immers op één van de keien gebeiteld en
wordt opgenomen in een postkaart en in het boek. 

Locatie
De kei die we voorzien zal geplaatst worden in de Eek-
hofstraat in Rijkevorsel, aan de brug over de Kleine
Mark.

Hoe ga je tewerk?
Aangezien het gedicht moet passen op een kei, is onze
opdracht heel specifiek: we zijn op zoek naar een gedicht
van 5 regels. Elke regel mag maximum 31 karakters 
bevatten. Letters, spaties en leestekens tellen allen als
karakter. Het thema van het gedicht is ‘Stroom’.
De inzendingen worden gericht aan Toerisme Grensland
vzw, t.a.v. Stijn Marinus, Grote Markt 44, 2300 Turn-
hout. De uiterste indieningsdatum voor het inzenden
van de gedichten is 30 juni 2012.
Elke inzending moet bestaan uit:
Adresgegevens van de indiener, het gedicht dat voldoet
aan de opgelegde voorwaarden. Op uiterlijk 31 juli  wor-
den de ingezonden gedichten beoordeeld door de jury
die één gedicht zal weerhouden. De winnaar wordt per-
soonlijk verwittigd. 
Meer informatie en het wedstrijdreglement vind je op
www.toerismegrensland.be

EVEN VOORSTELLEN : WANDEL-
NETWERK KEMPENSE KOLONIES

VEREEUWIG JE EIGEN GEDICHT 
IN STEEN !

V V V
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Sinds de laatste zondag van april kan je de molen van
Rijkevorsel weer regelmatig (elke tweede en laatste zon-
dag van de maand) in werking zien. Bezoekers zijn dan
altijd welkom. Denk er echter aan dat onze molenaars
allemaal vrijwilligers zijn die in hun vrije tijd de molen
laten draaien en malen en onderhoud doen. Uiteraard
kan je met allerlei vragen bij hen terecht. Omwille van
hun eigen veiligheid moeten bezoekers wel stipt de
richtlijnen van de molenaars opvolgen. 

Eeuwenlang hebben wind-en watermolens ervoor 
gezorgd dat de mensen hun dagelijks brood op tafel 
kregen. Immers, het door de boeren geteelde graan kon
enkel na malen gebruikt worden om er brood van te 
bakken. Niet enkel graan werd gemalen, maar ook ei-
kenschors nodig voor het bewerken van huiden (leer-
looierijen) en mout voor het brouwen van bier. In de
olieslagmolens werd uit kool-en lijnzaad olie geslagen
die moest dienen voor verlichting, koken en bakken. 
Verder waren er nog andere industriële toepassingen
zoals het zagen van hout, het maken van papier, het
droogmalen van polders enz.

Door de opkomst van andere energiebronnen dan wind
en water begon rond 1900 de teloorgang van de meeste
molens. Van de vele honderden wind- en watermolens
die er in Vlaanderen toen nog waren blijft slechts 
ongeveer vijf procent over. Gelukkig werd er de laatste
dertig jaar hard gewerkt om wat er nog overbleef te 
restaureren (er zijn in Vlaanderen en vooral in Neder-
land nog bekwame molenbouwers overgebleven) en 
opnieuw in bedrijf te brengen en dit met behulp van vrij-
willige molenaars die hiervoor een speciale molenaars-
cursus volgen. Molens genieten onder monumentenzorg
een bijzondere bescherming.

Molenaars  werken al eeuwenlang met het wonder van
de mechanische techniek, met assen, houten molen -
wielen, luiwerk, vangbalk, kruihaspel, lichtwerk en mo-
lenstenen. De molenaar  zet de wieken in rust-, rouw- of
vreugdestand en weet als geen ander hoe hij het 
gevlucht met de zeilen in de wind moet zetten voor een
goede maaldag. En al draait de molen thans nog alleen
om cultuurbehoud, arbeidsintensief blijft het. Er zijn
zelfs taken bijgekomen zoals ontvangst van het publiek,
rondleidingen en educatieve bezoeken voor scholen.

Naast het eigenlijke malen van graan tot meel heeft de
molenaar nog andere werkzaamheden. De molenaar
hoort aan elk gekraak en gepiep hoe de conditie van de
molen is. Hij smeert pin en baan, klopt de wiggen vast,

controleert  kammen en spillen op de verschillende 
zolders, loopt regelmatig naar buiten om het gevlucht
te aanschouwen. Hij kijkt naar de lucht en voelt de wind,
controleert assen en touwen en houdt de molen in toom.
Als er slecht weer op komst is moet hij op tijd de molen
vangen, de wieken afzeilen en in een veilige stand 
zetten.

In Rijkevorsel wordt de molen thans bemalen door 4 
gediplomeerde molenaars en een stagiair molenaar. Zij
willen u van harte verwelkomen tijdens dit jubileumjaar.
Dit Rijkevorsels monument dateert uit 1862 en wordt
dit jaar dus 150 jaar.

Al gehoord of gelezen ??? De Stenen Bergmolen van 
Rijkevorsel wordt dit jaar 150 jaar !!

Naar aanleiding van deze gebeurtenis worden er aan en
op de molensite verschillende activiteiten georganiseerd
in samenwerking met verschillende verenigingen.

Wat staat er in juni op het programma?
Zondag 3 juni verzamelt KVG-Rijkevorsel op het molen-
terrein en in het bezoekerscentrum :
- Een speciaal aangepast molenbezoek zal voor de 

gehandicapten gebracht worden;
- KVG zorgt voor een picknick voor de aanwezige

leden(inschrijven via KVG verplicht);
- vanuit het molenterrein vertrekt een uitgestippelde

wandeling met huifkar;
- na de wandeling gezellig nakeuvelen tussen pot en

pint.
Ook mindervalide mensen hebben recht op toeristisch
genieten !!

Zondag 10 juni vanaf 10u
Onze molen krijgt het bezoek van de oldtimerclub, Goud
van Oud. Ongeveer een veertig oldtimers verzamelen op
het molenterrein. PASSIE EN NOSTALGIE BOVEN !!
Na een korte briefing vertrekt de ganse bende ouwe 
rakkers voor een rondrit door onze Kempen. De aan-
komst is voorzien rond 15u00, en zullen de wagens weer
te bekijken en te bewonderen zijn op het molenterrein.
Voor fotoliefhebbers onder jullie, een unieke gelegen-
heid.!
Vergeet ondertussen ook niet een bezoek te brengen aan
de molen en zijn molenaars! Met héél veel liefde voor
het oude ambacht zullen zij graag alle geheimen 
vertellen.

DE MOLEN DRAAIT EN MAALT WEER

1862 - 2012 : MOLEN 150



G E Z O N D H E I D

met uitzondering van kinderen 
en patiënten gynaecologie-verloskunde

Op dinsdag 2 mei 2012 zette AZ Turnhout de definitieve
stap naar de volledige centralisatie van de spoedgevallen -
dienst op campus Sint-Elisabeth (Rubensstraat in Turn-
hout). Vanaf 2 mei moeten alle patiënten voor spoed  -
opvang naar campus Sint-Elisabeth, met uitzondering
van kinderen en patiënten voor gynaecologie-verlos-
kunde. Ook alle ambulances rijden naar de spoed op
campus Sint-Elisabeth. Spoedpatiënten die zich na 2
mei toch aanmelden op campus Sint-Jozef, worden
doorverwezen naar de spoed van campus Sint-Elisbeth.

Uitzondering voor patiënten van de diensten pediatrie
en gynaecologie-verloskunde.
Voor de diensten gynaecologie-verloskunde en pediatrie
geldt een uitzondering. Voor deze patiënten (zwangere
vrouwen, dringende gynaecologische ingrepen en
kinderen) blijft de acute opvang op campus Sint-Jozef
ongewijzigd. Zij kunnen hier altijd terecht 7d/7d en
24u/24u.

Belangrijke stap in de realisatie van 2 campusprofielen
voor AZ Turnhout
AZ Turnhout is het resultaat van de fusie tussen de twee
Turnhoutse ziekenhuizen in 2009. Een jaar geleden
werd voor het ziekenhuis de campusindeling goed -
gekeurd. Dit plan gaat uit van twee campusprofielen :
- campus Sint-Elisabeth wordt een campus voor 

intensieve en spoedgerelateerde opnames en 
ingrepen

- campus Sint-Jozef wordt een campus voor planbare
opnames en ingrepen

Met de centralisatie van spoed op campus Sint-Elisabeth
ging vanaf 2 mei deze campusindeling effectief in voege.
In voorbereiding hiervan werden tussen 16 en 30 april
de activiteiten van verschillende diensten herverdeeld
tussen de twee campussen, waarbij spoed- en intensieve
ingrepen en opnames op campus Sint-Elisabeth werden
ondergebracht en planbare ingrepen en opnames op
campus Sint-Jozef. Als de patiënt een afspraak maakt
voor een consultatie of ingreep, zal altijd gemeld worden
op welke campus hij zich moet aanbieden.

Meer info over de verhuisbewegingen leest u op
www.azturnhout.be. Hier kunt u ook de raadplegings-
uren en locaties terugvinden.

Paul S’Jegers publiceerde onlangs een website voor 
mensen, die houden van een luchtig vakantieverblijf.
Omdat ze zich daar beter voelen. Of uit pure noodzaak,
om medische redenen. 
Op www.luchtiglogeren.eu vinden zij een onafhankelijke
selectie van vakantieverblijven waar niet gerookt mag
worden, waar huisdieren niet toegelaten zijn en waar
geen kamerbreed tapijt ligt. Aangevuld met informatie
rond het thema ‘Op vakantie met astma of allergie’.

Na het verdwijnen van het Nederlandse Serena Zuiver
Vakantie is dit een vrij unieke website met specifieke 
toeristische informatie voor deze patiënten in Nederland
en Vlaanderen.

Contact 
Paul S’Jegers, Melkerijstraat 1e, 2250 Olen, België
gsm +32 (0)473 47 16 99 
e-mail psjegers@telenet.be, www.luchtiglogeren.eu

VANAF 2 MEI ENKEL NOG SPOEDOPVANG
OP CAMPUS SINT-ELISABETH

OP VAKANTIE MET ASTMA OF ALLERGIE
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C U L T U U R

Tot en met 29 juli loopt
in het Aster Berkhof-
museum de tentoon-
stelling “Multiple Ex po -
sure”. Hierin worden de
werken tentoongesteld
van drie jonge Rijke -
vorselse talenten Cassy
Kooymans, Sarah Van
Den Langenbergh en
Ellen Van Dun. Een ge-
meenschappelijk raak-
punt doorheen de ten-

 toonstelling is het vrouwelijk individu. Deze wordt door
elk van de kunstenaars belicht vanuit hun eigen 
accenten. Hieronder vind je alvast een voorsmaakje van
de werken van Cassy, Sarah en Ellen.

De tentoonstelling “Multiple Exposure” is te bezoeken
elke woensdag van 13u tot 17u, elke laatste zondag van
de maand van 13u tot 18u én op de tweede maandag van
de maand van 17u30 tot 19u30. Je kan ook een afspraak
maken via 03/340.00.37.
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

De Cultuurdienst organiseert een fotowedstrijd rond het
thema “Helden” naar aanleiding van Erfgoeddag 2012.
Wat is voor jou de definitie van een held? Wat vind jij
held haftig? En wie zijn voor jou echte helden? Maak er
een knappe foto van en mail het door naar cultuur-
dienst@rijkevorsel.be met vermelding “fotowedstrijd
Helden”. Deelnemers maken kans op een mooie prijs en
bovendien worden de winnende foto’s gepubliceerd en/of
tentoongesteld. Het volledige reglement van de foto -
wedstrijd kan eveneens bij de cultuurdienst opgevraagd
worden. Inzendingen kunnen nog tot en met 30 juni in-
gestuurd worden.

TENTOONSTELLING 
’MULTIPLE EXPOSURE’

LAATSTE OPROEP 
VOOR DE FOTOWEDSTRIJD ’HELDEN’
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Cassy Kooymans

Sarah Van Den Langenbergh

Ellen Van Dun



Woensdag 6 juni presenteert Oxfam Wereldwinkel Rij-
kevorsel, in samenwerking met de cultuurdienst, de Bib
en Open Doek, de Vlaams-Turkse film “TURQUAZE” van
de Gentse regisseur Kadir Balci. Zijn broer Burak Balci
speelt de hoofdrol, net als Charlotte Vandermeersch (be-
kend van de tv-series “Red Sonja” en “Het Goddelijke
Monster”) en Nihat Alptug Altinkaya.

Nadat ze hun vader hebben begraven in Istanbul, keren
Timur (28) en zijn twee broers, Ediz (36) en Bora (16),
terug naar Gent. Hun moeder blijft achter in Istanbul.
De drie broers hervatten hun leven maar moeten op zoek
naar een nieuw evenwicht. Terwijl Ediz de dominante
vader speelt en Bora met verkeerde vrienden domme
dingen doet, probeert Timur zijn vaders droom te reali-
seren nl. trompet spelen bij een fanfare. Sarah, de vrien-
din van Timur, vindt dat cool, tot ze merkt dat hij amper
nog oog heeft voor haar… “Turquaze” brengt een ont-
wapenend eerlijke kroniek van een Turkse familie in
Gent… Turks voor beginners!

Kadir Balci, de regisseur
van “Turquaze”, zal op 6
juni in hoogsteigen per-
soon aanwezig zijn om de
film in te leiden. Deze
Gentenaar studeerde af
als meester in de Audio -

visuele Kunsten aan de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten in Gent. Kadir was twee jaar gast -
student aan het Bournemouth & Poole College for Art
& Design Film Department in het Verenigd Koninkrijk,
waar hij ook een kortfilm draaide. Nadien regisseerde hij
een aantal bedrijfsfilms, videoclips en de animatiefilm
“Par Terre”. In 2008 co-regisseerde hij de Vlaamse tele-
visieserie ”180”. De film “Turquaze” was zijn langspeel-
filmdebuut. 

Woensdag 6 juni om 20u00 in het Klooster.
Inkom is gratis.
Inschrijven bij de cultuurdienst (cultuurdienst@rijke-
vorsel.be, 03/340.00.37) of bij Oxfam Wereldwinkel Rij-
kevorsel.
Voor en na de film kan er een drankje gekocht worden
aan een democratische prijs.

6de Marathon der Noorderkempen
Halve Marathon

Estafette- en bedrijvenloop
Stratenloop Rijkevorsel 5km & 10km

Op 7 juli 2012 vindt opnieuw de Marathon der Noorder-
kempen plaats, ingericht door Rijkevorsel-Leeft i.s.m. de
gemeenten Rijkevorsel, Beerse, Merksplas, Malle en
Brecht en de stad Hoogstraten. Naast de Marathon, vindt
ook een halve marathon en de estafette- & bedrijvenloop
plaats, net als de stratenloop (5km & 10km) en Kidsrun.
Alle lopen zijn toegankelijk voor G-sporters!
Dit totale sportieve evenement draagt de naam 
“Memorial Fons Brydenbach”, ter nagedachtenis van de
Belgische topatleet Fons Brydenbach.

FILMVOORSTELLING ’TURQUAZE’ 
OP 6 JUNI MET INLEIDING VAN 
REGISSEUR KADIR BALCI

MEMORIAL FONS BRYDENBACH

C U L T U U R - S P O R T
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Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aarzel dan zeker
niet om deel te nemen. Voor het team, bestaande uit 
allemaal inwoners van Rijkevorsel, dat als eerste over de
meet komt, is er een prijs voorzien vanuit het gemeente -
bestuur. 
Deze loop maakt ook deel uit van de Noordloper. Vergeet
dus zeker niet je criteriumkaart te laten afstempelen of
je kan er ook nog steeds 1 kopen bij de inschrijvingen.
Is lopen echter niet echt jouw ding, kom dan zeker een
kijkje nemen en moedig al de lopers aan en maak er een
gezellige avond van!

KIDSRUN
Ook dit jaar zal er weer een Kidsrun, voor 3 
verschillende leeftijdscategorieën, plaatsvinden die 
ondersteund en mee ingericht wordt door de sportraad
van Rijkevorsel.

Op 7 juli vindt de hertest van de fitbus plaats ter hoogte
van AG Van Herck/Garage Nawrot op de Oostmalsesteen-
weg. Inschrijven kan nog steeds via www.deelnemen.be!

Even een rechtzetting i.v.m. het artikel over de fluo -
vestjes uit het vorige infoblad. De fietsgroep van Okra
‘beweegt niet zichtbaar’ op woensdagen. Zij maken 
echter elke dinsdag en donderdag een fietstocht en zijn
goed herkenbaar door de oranje fluovestjes van de sport-
raad!

Op de gemeenteraad van 28 mei 2011 werd een wijziging
van het reglement betoe laging buitengemeentelijk
zwem badgebruik voor inwoners van Rijkevorsel goed -
gekeurd. Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwembad
hebben, willen we langs deze weg het zwemmen promo-
ten. Met terugwerkende kracht zullen van 1 januari 2012
ook zwemlessen gesubsidieerd worden. Het betreft hier
wel een zwemlessenreeks van minimaal 10 zwemlessen.
Het doel van dit reglement is om de inwoners van 
Rijkevorsel te stimuleren tot life-time-sport via het
zwemmen. Hierdoor komen dus enkel beurtenkaarten,
abonnementen en zwemlessen aan bod en kan men geen
betoelaging krijgen voor losse zwembeurten of groeps-
lessen zoals bijv. aquagym. De korting die de inwoners
van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 30% van de
prijs van het abonnement of de beurtenkaart.
Abonnementen en beurtenkaarten van volgende zwem-
baden komen aanbod: Zundert (NL), Brasschaat, Beerse,
Lille, Herentals en Turnhout. Over welke abonnementen
en beurtenkaarten het juist gaat, staat in het reglement. 
Mensen met een handicap die in het Gielsbos gaan
zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit
zowel voor de persoon met een handicap als voor 1
begeleider. Aangezien er in het Gielsbos niet met 
abonnementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, tellen
hier wel losse zwembeurten!
Om deze korting te bekomen, dien je met je abonnement
of beurtenkaart, je identiteitskaart en je betalingsbewijs
langs te komen bij de sportdienst, Molenstraat 5, 2310
Rijkevorsel. Aldaar kan je een aanvraagformulier 
bekomen. Dit formulier, samen met het reglement, kan
je ook downloaden van de gemeentelijke website,
www.rijkevorsel.be, onder de rubriek vrije tijd &
toerisme/sport/links & downloads.
De betaling van de toelage gebeurt na elk kwartaal.
D.w.z. in de maand april voor aanvragen ingediend in 
januari tot maart, in juli voor aanvragen ingediend in
april tot juni, in oktober voor aanvragen ingediend in
juli tot september en in januari voor aanvragen in -
gediend in oktober tot december.
Opgelet: sluiting zwembad ’t Beerke tot najaar 2012 
wegens renovatiewerken! Zwembad Turnhout is nog
steeds voor onbepaalde duur gesloten!

FITBUS RIJKEVORSEL : 
HERTEST OP 7 JULI 2012

FLUOVESTJES ’ZICHTBAAR BEWEGEN’

BETOELAGING BUITENGEMEENTELIJK
ZWEMBADGEBRUIK
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NIEUWE SPEELTERREINTJES IN 2012

In Rijkevorsel zullen er de volgende weken en maanden

een aantal nieuwe speelpleintjes opduiken, waarop onze

jeugd naar hartenlust kan ravotten. Begin dit jaar is er

reeds een speelterrein geplaatst naast het veld van 

FC Sint-Jozef SK (zie foto). Later dit jaar volgen er nog

speelterreinen op de nieuwe verkaveling Achterstede en

tussen de Dellenweg en Vuurdoorn. Deze speelpleintjes

richten zich voornamelijk op kleuters en lagere school -

kinderen. De realisatie van de speelpleintjes kadert in de

beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur om in 

Rijkevorsel voor voldoende kwalitatieve speelruimte te

zorgen.  

ONTWERP EEN BMX-PARCOURS !

Ook aan de Rijkevorselse tieners is er gedacht: op het

grasveld tussen Donk en Stevennekens. is in april een

heuse klimtoren geplaatst. Maar het terrein is nog niet

af: het is de bedoeling om rond of naast het speeltuig

een BMX-parcours te bouwen. Hiervoor willen we

graag beroep doen op de Rijkevorselse jeugd. In een

eerste fase vragen we hen om zelf een ontwerp te

maken van het toekomstige BMX-parcours. Een plan

van het terrein aan Donk kan gedownload worden op

de website http://www.jeugdrijkevorsel.be. De uiteinde-

lijke ontwerpen dienen voor 1 augustus binnengebracht

te worden bij de jeugddienst (in het klooster naast het

gemeentehuis). Ze kunnen ook gemaild worden naar

jeugddienst@rijkevorsel.be met de melding ‘BMX-

parcours Rijkevorsel’. 

De jeugddienst en de technische dienst zullen deze 

ontwerpen beoordelen naar kwaliteit, gebruiksvrien -

delijkheid en vooral veiligheid. Tijdens de speelplein-

werking Kiekeboe worden er voor de tieners tenslotte

twee dagen uitgetrokken om het winnende ontwerp 

effectief aan te leggen. Met z’n allen steken we de 

handen uit de mouwen en bouwen we aan een 

splinternieuw BMX-parcours!

TOONTAGGETKUNT (28 & 29 APRIL) 

In het weekend van 28 en 29 april kon iedereen van 

Rijkevorsel zijn of haar talent tonen op de activiteit ‘Toon-

taggetkunt’ van JH De Wauwel. In en rond het Klooster

werd er met volle overgave gefotografeerd, met verf 

geklad, gehaakt en opgetreden. Zoals je kan zien was het

resultaat meer dan de moeite. 

KIEKEBOE SPEELPLEINWERKING 
ZOMER 2012 

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 speel-

pleinwerking Kiekeboe slaan dan hun handen in elkaar

om een gezamenlijke vakantiewerking aan te bieden.

Vanaf 2 juli tot en met 24 augustus organiseert de jeugd-

dienst en de kinderclub zeven weken speelpleinwerking

Kiekeboe om zo alle kinderen en jongeren een toffe 

vakantie te bezorgen. Tijdens de week van 16 tot en met

20 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de Kinderclub ge-

sloten. 

Een dagje Kiekeboe start om 8.15 uur tot 16.30 uur en

kost 5,50 euro. Maakt je kind gebruik van de voor- of 

naopvang in de kinderclub (voor 8.15 uur of na 16.30

uur) betaal je hiervoor 0,75 euro per begonnen half uur.

Als je 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 kunt een grabbel-

pas aankopen bij de sport- of jeugddienst, kinderclub.

De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen

einde mei via de scholen verdeeld worden. We hopen dat

je er even de tijd voor neemt om deze met zoon- of 

dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie samen kiezen

en dromen van een knallende vakantie.
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Tijdens de grote vakantie werken we met 4 groepen : 

kleuters, kinderen lagere school, tieners en kiekeboe plus

(kinderen met een handicap of leerachterstand).

Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het

derde kleuterklasje spelen in de Kinderclub, Molenstraat

22. Zij kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven

onder begeleiding van een enthousiaste groep monitoren

en begeleidsters. De kleuters gaan niet elke week op 

uitstap. De vrijdag dat zij niet op uitstap gaan, is er telkens

een originele afsluiter van de themaweek voorzien.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen aan de chiro-

lokalen van St.-Jozef. Zij kunnen daar terecht vanaf 8.00

uur ’s ochtends tot 17.00 uur. Elke ochtend om 8.45 uur

stipt vertrekt er aan de kinderclub centrum de groep 

fietsers van de lagere school naar de chirolokalen. De 

fietsers worden 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. 

Voor de tieners is er eveneens een schitterende waaier

van activiteiten uitgewerkt die meestal doorgaan op 

dinsdag en donderdag. Een folder met de geplande 

activiteiten mogen zij begin juni in de bus verwachten. De

volgende activiteiten staan reeds op het programma: 

watersportdag in Nieuwpoort, downhill mountainbiken,

shoppen in Gent, een graffiti-tweedaagse, T-day in 

Brasschaat, supporteren voor de Rode Duivels op de

voetbalinterland België-Nederland, karten & lasershooten,

aanleggen van een BMX-parcours, …

De tieners dienen zich op voorhand in te schrijven voor

de activiteiten.

Voor kiekeboe plus (kinderen met een handicap of leer-

achterstand) streven we een geïntegreerde werking na. Op

maandag en woensdag nemen zij onder begeleiding van

een monitor deel aan de activiteiten. Op andere dagen

zijn ze ook welkom, na overleg met de coördinators.

Inschrijven voor de uitstappen, attractiedag kan tijdens

de informatieavond.

Deze infoavond voor ouders vindt plaats op maandag 4
juni om 19.00 uur in de Kinderclub. Het programma van

de verschillende groepen wordt er toegelicht en je kan er

al je prangende vragen stellen.

Voor tieners en kiekeboe plus worden aparte informatie-

momenten gehouden op maandag 25 juni in de parket-

zaal boven de Kinderclub. Voor Kiekeboe Plus begint

deze om 19u00. De informatieavond voor de 10-ers 

begint om 20u00. Hier krijg je antwoorden op al je vra-

gen en maak je kennis met het programma. Inschrijven

voor de uitstappen kan reeds vanaf maandag 4 juni.

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

schrijven. Meer informatie hierover vind je terug op de

website www.jeugdrijkevorsel.be.

De week van 27 tot 31 augustus is er geen speelplein-

werking Kiekeboe. Dan staat de kinderclub borg voor een

portie spelplezier. Voor deze laatste week van augustus

vragen we om in te schrijven voor 15 augustus 2012.

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

Hieronder vind je een overzicht van de uitstappen voor kleuters en lagere school:

Datum Kleuters Lagere school
6 juli 2012 ‘t Groenhof Pulle De Efteling

13 juli 2012 / Dippie Doe

27 juli 2012 Dagje Noordzee Dagje Noordzee

3 augustus 2012 / Avonturendag in De Mosten

10 augustus 2012 Den Deugeniet Zwemmen in Bosbad Hoeven

17 augustus 2012 / Spiegeltentenfestival

24 augustus 2012 Attractiedag (De Valk) Attractiedag (De Valk)
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Op zaterdag 2 juni 2012 van 18.00 uur tot 21.00 uur
wordt er een duathlon wedstrijd georganiseerd te Rijke-
vorsel. Door deze organisatie zal er verkeershinder ont-
staan 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 tal-
rijke 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 verboven op 2 juni
2012 na 18.00 uur. Tevens geldt er een parkeerverbod op
het gehele parcours.
Volg de omleidingen, respecteer de aanwijzingen van de
gemachtigde signaalgevers en de bevelen van de Lokale
Politie.

Wegens wegenwerken in de Hoge Heideweg wordt het
parcours in 2012 gewijzigd.

Op 23 juni 2012 vanaf 14.00 uur tot 18.00 uur wordt er
een wielerwedstrijd georganiseerd te Rijkevorsel St.-
Jozef. Op het parcours is enkel éénrichtingsverkeer mo-
gelijk en een verbod voor het doorgaand verkeer. 
De omloop is als volgt : vertrek Zuiderdijk, Vlimmerse-
baan, Pannenhuisweg, Gansheideweg, weerom gedeelte
Vlimmersebaan, Kievitsheide en terug naar de aankomst
in de Zuiderdijk. Volg de omleidingen en de aan -
wijzingen van de gemachtigde signaalgevers. Politie zal
toezien op het veilige verloop van de wedstrijd.

Wildplakken is één van de problemen die voor overlast
zorgen en die het gemeentebestuur wenst aan te pak-
ken.
Art 3.3.1 van het recente GAS reglement : het is ver -
boden opschriften, affiches, beeld- en fotografische voor-
stellingen, spandoeken, vlugschriften en plakbriefjes aan
te brengen op of over de openbare weg, op bomen, aan-
plantingen, plakborden, voor- en zijgevels, daken,
muren, omheiningen, pijlers, palen, zuilen, bouw -
werken, monumenten en andere constructies langs de
openbare weg of in de onmiddellijke omgeving ervan.

Met dit artikel wordt geoogd om de visuele vervuiling
van de gemeente langs de openbare weg of in de onmid-
dellijke nabijheid ervan tegen te gaan.

Affiches en spandoeken mogen enkel aangebracht 
worden mits er vergunning afgeleverd door de bevoegde
overheid.

De lokale politie Noorderkempen plakt het wildplakken
aan. Verschillende overtreders werden gewaarschuwd en
affiches werden verplicht verwijderd.
In de toekomst zal er overgaan worden tot verbaliseren
op de Gas wetgeving met boetes tot 250 euro.
Let op er kunnen (zullen) ook kosten aangerekend 
worden voor het ambtshalve verwijderen van de illegaal
aangebrachte affiches of spandoeken.

Een gewaarschuwd man/vrouw is er 2 waard.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

DUATHLON

WIELERWEDSTRIJD

WILDPLAKKEN = OVERLAST = BOETE
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Als je op vakantie vertrekt, laat je het huis liever niet on-
bewaakt achter. Hieronder volgen een aantal praktische
tips.

VAKANTIETOEZICHT

Bij de lokale politie kun je toezicht aanvragen voor de
periode dat je op vakantie bent. Tijdens deze periode zal
de politie dan meermaals voorbij je woning passeren en
controleren of ramen en deuren nog gesloten zijn. Met
de aanwezigheid van de politie kan snel ingespeeld wor-
den op verdachte omstandigheden en worden potentiële
inbrekers ontraden om in je huis te gaan inbreken.
Je kunt dit vakantietoezicht aanvragen door een 
formulier in te vullen en bij de lokale politiedienst af te
leveren. De formulieren kun je downloaden op de web-
site van de politie : www.politienoorderkempen.be > 
Formulieren > Vakantietoezicht.
Vraag ook aan de familie of buren om af en toe bij je
thuis langs te gaan. Zorg er voor dat het huis bewoond
lijkt door gordijnen en rolluiken regelmatig open en
dicht te laten doen, door de brievenbus leeg te maken
en de planten te onderhouden. Ook deze mensen 
kunnen op die manier toezicht uitoefenen op je woning
voor de periode dat je afwezig bent.

WEES DISCREET

Laat geen afwezigheidsbericht achter op de deur en
maak geen melding van je afwezigheid op het antwoord-
apparaat. Je kunt je telefoon best doorschakelen naar je
gsm of naar een andere telefoon. Trek ook geen aandacht
wanneer je vertrekt en noteer je adresgegevens niet op
de buitenkant van je bagage. Beter is het als je deze 
noteert op de binnenzijde ervan. ’Moderne’ inbrekers
maken tegenwoordig ook al gebruik van sociale netwerk-
sites zoals Facebook of persoonlijke blogs om te weten
wanneer je afwezig bent. Laat op dergelijke websites dan
ook geen berichten achter dat je op vakantie vertrekt.
Met een vertrekdatum en adres maak je het inbrekers
misschien iets te gemakkelijk !

BESCHERM JE GOEDEREN

Controleer de beveiliging van toegangen : deuren,
ramen, keldergaten, koepels en dakvensters. Met enkele
relatief goedkope ingrepen kun je de woning vaak al een
goede bescherming tegen inbraken geven. Laat ook geen
ladders of tuingereedschap buiten liggen. Verberg voor
je vertrek aantrekkelijke en makkelijk mee te nemen
goederen zoals gsm, videomateriaal, informatica en 

anderen. Noteer ook de serienummers en bijzondere
kenmerken van de waardevolle goederen. Een lamp met
bewegingsdetector aan de ingang van het huis of van de
oprit werkt ook goed als afschrikmiddel.

SLEUTELS EN ALARM

Laat geen sleutels op de sloten steken en bewaar sleutels
buiten het zicht. Geef de huissleutels en sleutels van
niet-gebruikte voertuigen aan een vertrouwenspersoon
(buren of familie) of neem ze met je mee. Vermeld je 
gegevens niet op sleutelhangers. Activeer uw alarm -
systeem en informeer je vertrouwenspersoon over de
procedure bij een alarmmelding. Laat ook de alarm -
centrale weten wanneer je vertrekt. Controleer voor het
vertrek zeker ook de geldigheid van brand- en diefstal-
verzekering.

GPS

Steeds meer mensen gebruiken een navigatiesysteem
om op hun bestemming te geraken. Inbrekers maken
hiervan dankbaar gebruik, zeker wanneer je ’thuis’ in
het toestel programmeert. Programmeer je thuisadres
daarom nooit in je GPS. Dat adres ken je zelf immers het
beste. Zo vermijdt je ook dat wanneer je GPS gestolen
wordt, dat de inbreker zeer eenvoudig je thuisadres te
weten komt en er zelfs met je GPS naartoe rijdt. Hij weet
dan immers dat je niet thuis bent en dat hij dus onge-
stoord zijn slag kan slaan om bij je thuis in te breken.

BESAFE.BE

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft
een website ontwikkeld met allerlei praktische tips en
suggesties in verband met veiligheid en preventie. Daar
kun je ongetwijfeld nog meer informatie vinden om je
woning veilig achter te laten ! Je vindt de tips op
www.besafe.be.

Voor meer informatie en voor aanvragen van vakantie-
toezicht kun je steeds terecht bij lokale politie Noorder-
kempen. Raadpleeg je wijkagent of bezoek de website
www.politienoorderkempen.be > Vakantietoezicht en
preventie.

VAKANTIETOEZICHT EN PREVENTIE
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SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

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

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03 340 39 65

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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Het OCMW van Rijkevorsel beschikt, samen met de 
omliggende OCMW’s, over een juridische dienst waarbij
de juriste één halve dag per week een zitdag houdt in
Rijkevorsel op het OCMW, Prinsenpad 27, met name op
donderdagnamiddag tussen 14.00 uur en 16.30 uur. 

Onze juriste is Greet Maes en je kan bij haar terecht voor
vrijblijvend en gratis juridisch advies. De meest voor -
komende zaken waarvoor een beroep kan gedaan worden
op de juridische dienst zijn problemen in verband met
echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, tes -
tament, huur, kopen, verkopen, burenhinder, erfdienst-
baarheden, eigendomsrecht, notariële akten, pro deo /
rechtsbijstand,...

De juridische dienst biedt u de volgende vormen van
hulpverlening aan :
- geven van informatie en advies;
- helpen met opstellen van een brief;
- schrijven van brieven voor de cliënt;
- begeleiden van sommige procedures;
- overeenkomsten opstellen;
- contacteren van tegenpartij om inlichtingen te 

vragen en te bemiddelen;
- doorverwijzen naar andere instanties.

Ook de maatschappelijk assistenten van het OCMW 
krijgen juridische ondersteuning bij hun (budget)
dossiers. Zij kunnen terecht bij Noëlle Van den Bergh.
Zij probeert ook alle problemen rond nutsvoorzieningen
(water, gas, elektriciteit, telefoon,...) op te lossen.

Wat is dit specifiek sociaal gas- en elektriciteitstarief ?
Sommige gezinnen en personen kunnen genieten van
een gunstiger elektriciteits- en aardgastarief. Dit sociaal
tarief is bij elke leverancier hetzelfde en elke leverancier
is verplicht dit toe te passen. U betaalt dus minder voor
uw gebruik, en u dient geen huur te betalen voor uw
elektriciteit- of gasmeter indien u hiervoor in aan -
merking komt.

Wie heeft recht op dit sociaal tarief ?
Je hebt recht op dit sociaal tarief als jezelf of een andere
persoon die onder hetzelfde dak woont, behoort tot één
van de volgende categorieën :
1. personen met een handicap van minstens 65% die

een tegemoetkoming hiervoor ontvangen van de 
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Voorzorg;

2. personen die een inkomensvervangende tegemoet-
koming of een integratietegemoetkoming ontvangen
van de FOD Sociale Voorzorg;

3. personen met een tegemoetkoming van Hulp aan 
Bejaarden of Hulp aan Derden van de FOD Sociale
Voorzorg;

4. bejaarden met een gewaarborgd inkomen of 
Inkomens Garantie voor Ouderen;

5. personen die een leefloon ontvangen van het OCMW;
6. personen die financiële steun ontvangen van het

OCMW, gelijkwaardig aan het leefloon.

Dit sociaal tarief wordt in principe automatisch toe -
gekend. Het is zeker nuttig na te gaan zo je tot één van
bovenstaande categorieën behoort, of je effectief het 
sociaal tarief krijgt. Je kunt dit controleren op uw jaar-
lijkse afrekeningsfactuur of door contact op te nemen
met uw leverancier.

OPMERKINGEN
Men heeft geen recht op een sociaal tarief, zelfs als je aan
de bovenstaande voorwaarden voldoet, indien de aan -
sluiting betrekking heeft op :
- een tweede verblijfplaats;
- voor de gemeenschappelijke delen van een apparte-

mentsgebouw;
- uw verbruik als professioneel verbruiker (je bent zelf-

standige of hebt een bedrijf);
- een tijdelijke aansluiting.

Alle verdere informatie is te bekomen bij je gas- en/of
elektriciteitsleverancier.  Je kunt ook terecht op de 
sociale dienst van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 
Rijkevorsel (03/340.39.65).

SPECIFIEK SOCIAAL GAS- 
EN ELEKTRICITEITSTARIEF

DE JURIDISCHE DIENST OCMW

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 5 JUNI 2012
IJSROOM MET AARDBEIEN EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO
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Het Rijkevorsels verleden in beeld.

De Heemkundige Kring van Rijkevorsel is bijzonder
dankbaar, fier en blij naar de toekomst toe gebruik te
mogen putten uit het rijke video-archief van dorps -
genoot Charel Van de Langenbergh.
Tijdens de opendeurdagen van het gemeentelijk heem-
kundig Museum bestaat vanaf 27 mei 2012 de mogelijk-
heid om rustig de opnamens van verschillende hul   -
di gingen en activiteiten uit de jaren 1950, 1960, 1970 ...
in Rijkevorsel te komen bekijken.

Vanaf zaterdag 02/06 start de Zomerbeurs in De Kring-
winkels WEB! Ben je al toe aan een verfrissende duik, of
heb je al zin om de lange avonden buiten spelletjes te
spelen? Kom dan zeker eens neuzen in De Kringwinkels
WEB. Een bijzonder groot aanbod zwembaden en ander
opblaasbaar speelgoed verwacht je! Door bij De Kring-
winkel te kopen, hou je nog geld over om andere leuke
dingen te doen tijdens je zomervakantie. Bovendien bied
je op die manier spullen en mensen nieuwe kansen. 
Bedankt!

Inzake de crisis krijgen we nauwelijks andere stemmen
dan diegene die de globale tendens ondersteunen. Een
boek zoals dat van Peter Mertens voorziet in een heel 
andere stem, een stem van onderuit, een stem van de
miljoenen die door de crisis diep geraakt worden." 
De Wereld Morgen - Jan Blommaert (29-12-2011)

Peter Mertens socioloog en voorzitter van PVDA,  auteur
van deze bestseller komt live zijn verhaal doen in de
Oude Pastorij te Rijkevorsel (Dorp 47) op dinsdag 12 juni
om 20.00 uur. Inkom gratis.

HEEMKUNDIGE KRING RIJKEVORSEL :
VIDEOTENTOONSTELLING 
IN ONS MUSEUM

ZOMERBEURS IN DE KRINGWINKELS WEB

HOE DURVEN ZE ? - DE CRISIS 
UITGELEGD VOOR GEWONE MENSEN
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Nieuwe plattelandsideeën gezocht !

Overheden, organisaties, plaatselijke verenigingen, 
on der nemers en inwoners van 10 gemeenten uit de
Noorderkempen (*) kunnen aanspraak maken op on -
geveer 800.000 € steun voor de realisatie van lokale 
plattelandsontwikkelingsprojecten die de hele gemeen-
schap ten goede komen. Het gaat om zogenaamde LEA-
DER-projecten. Gebiedsgerichte plattelands ontwikke-
ling die kan rekenen op subsidies van Europa, Vlaan -
deren en de provincie Antwerpen.

Om in aanmerking te komen voor de volgende project -
ronde, moet je een aanvraag indienen vóór 30 september
2012. Goedgekeurde projecten kunnen in principe van
start gaan vanaf januari 2013.

Je informeert je best goed op voorhand. Neem eens een
kijkje op de website www.leadermarkaantekempen.be of
neem contact op met de LEADER-coördinator wim.
poelmans@rurant.provant.be of op het telefoonnumer
014/85 27 07. 

WERK IN UITVOERING

Sinds 2008 werden in het LEADER-gebied MarkAante
Kempen al 55 plattelandsontwikkelingsprojecten ge sub -
sidieerd. De financiële steun loopt op tot 65% van de 
totale kostprijs. Vorige herfst zijn nog 14 zeer uit een  -
l opende voorstellen goedgekeurd, voor een totaal bedrag
€1 272 000 waarvan er ongeveer €725 000 cofinan -
ciering voorzien is door MarkAante kempen . 

Een aantal van deze projecten zijn reeds in uitvoering.
Als u ze wil bezoeken om er een verslag over uit te 
brengen of als illustratie van uw artikel, gelieve dan
contact op te nemen met de LEADER-coördinator via
wim.poelmans@admin.provant.be. 

Een overzicht van de goedgekeurde projecten 
voor 2012:

- WO1 in onze grensregio. Vergeten? Opgehelderd!
(Heemkundige werkgroep zondereigen);

- Kinderverhalenwandeling: Op stap door de Hoog-
straatse legendes (Toerimse Hoogstraten);

- Touwtrekkers onder dak (vzw Berkentrekkers);
- Verpozen langs de Mark (Gemeentebestuur Hoog-

straten);
- Plattelandseducatief netwerk MarkAante Kempen:

consolidering en versterking door nieuwe acties
(Plattelandsklassen vzw); 

- Om nooit te vergeten (Gemeentebestuur Brecht);
- De bij, het einde nabij? (vzw Bijenteeltmuseum);
- Waterconservering: agrarisch stuwpeilbeheer 

(Regionaal Landschap De Voorkempen);
- Licht in de duisternis: fase 2 (Vzw Kempisch land-

schap);
- Happy Sheep Project (Schapenhof Rijkevorsel);
- t Open Onkrooid (Jeugdhuis Arendonk);
- Van Middeleeuwen tot de 21ste eeuw (Assosiatie

processies Noorderkempen);
- Van erf tor erf (Loeyakkershof Brecht);
- Sint-Lenaarts in de kijker (Gemeentebestuur

Brecht).

Hoofdprijs : 3 dagen Londen : nr. 24491
Reservenummer : 25074

Troostprijzen :
2860  44934  21732  15800  35079  30040  30876  17344
31810  6567
Prijzen af te halen bij Centea, Hoek 29, voor 1 juni.

UITSLAG PAASACTIE ONDERNEMEND
RIJKEVORSEL & SINT-JOZEF

LEADER MARKAANTE KEMPEN 
ZET OPNIEUW SCHOUDERS ONDER 
14 PLATTELANDSPROJECTEN
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FC De Kliefhamers organiseren

11de Recreatieve Duatlon
én

7de Recreatieve KINDERduatlon
te Rijkevorsel

ZATERDAG 2 JUNI 2012

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

11de RECREATIEVE DUATLON
Enkel / Duo

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

VERBETERD LOOPPARCOURS !

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

7de RECREATIEVE 
KINDERDUATLON

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

HELM VERPLICHT !!

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

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

FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

stelt voor (mei en juni 2012)

BART HUYSMANS
een selectie uit eigen werk

Bezoekerscentrum De Molen, Potbergstraat Rijkevorsel

open : elke 2de en laatste zondag

van de maand

Zondag 3 juni 2012 - 13u

Fietszoektocht door Sint-Jozef, met doe- en denkspelen

Weetjes voor de fietszoektocht: 
- inschrijving van 13u tot 15u;

- vertrek aan gemeenschapscentrum achteraan 
langs Pioenstraat, Sint-Jozef;

- deelnameprijs: 3 euro.

Meewerkende verenigingen: KWB St.-Jozef, 
PASAR Rijkevorsel, ACW Rijkevorsel, ACV Rijkevorsel
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W A A R  &  W A N N E E R

J U N I  

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

2 juni • Schoolfeest ’Het Kompas’ : Thema ’Oscars’, vanaf 14.00 uur, Pastoor Lambrechtsstraat 3.
• Duatlon De Kliefhamers : 18.00 uur tot 21.00 uur, terreinen KFC Zwarte Leeuw.

3 juni • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.
• KWB Sint-Jozef : Cementzakken in Beweging : fietszoektocht door Sint-Jozef met doe- en denkspelen.

Vertrek 13u - 15u, Gemeenschapscentrum, deelname = 3 euro. 

4 juni • Infoavond Speelpleinwerking Kiekeboe voor ouders : 19.00 uur, Kinderclub Rijkevorsel.

6 juni • Aster Berkhofmuseum open : Tentoonstelling ’Multiple Exposure’, 13.00 uur tot 17.00 uur, gratis inkom.
• Filmvoorstelling in het Klooster i.s.m. Oxfam Wereldwinkel en Bib : ’Turquaze’ om 20.00 uur,

gratis inkom, reservatie verplicht : 03 340 00 37 of cultuurdienst@rijkevorsel.be.

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

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

11 juni • Aster Berkhofmuseum open : Tentoonstelling ’Multiple Exposure’, 17.30 uur tot 19.30 uur, gratis inkom.

13 juni • Aster Berkhofmuseum open : Tentoonstelling ’Multiple Exposure’, 13.00 uur tot 17.00 uur, gratis inkom.

14 juni • 60-jarig bestaan OKRA Sint-Jozef Rijkevorsel. Meer info : 03 322 66 56.

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

19 juni • Zitdagen Belastingen Gemeentehuis : van 9.00 uur tot 11.45 uur en van 13.30 uur tot 15.45 uur.

20 juni • Aster Berkhofmuseum open : Tentoonstelling ’Multiple Exposure’, 13.00 uur tot 17.00 uur, gratis inkom.

21 juni • Zitdagen Belastingen Gemeenschapscentrum Sint-Jozef : van 9.00 uur tot 11.45 uur.

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

23 juni • Wielerwedstrijd Sint-Jozef : van 14.00 uur tot 18.00 uur.

24 juni • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.

25 juni • Infoavond Kiekeboe + : Parket Kinderclub om 19.00 uur.
• Infoavond Kiekeboe voor 10-ers : Parketzaal Kinderclub om 20.00 uur.

27 juni • Aster Berkhofmuseum open : Tentoonstelling ’Multiple Exposure’, 13.00 uur tot 17.00 uur, gratis inkom.

28 juni • Rijkevorsel Swingt : Dorpsplein, 19.00 uur : Many More, 21.00 uur : The Fatkings. 

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

30 juni • KWB Sint Jozef en Chiro Sint-Jozef : Vakantie in mijn straat : Chirolokalen Zuiderdijk.
Meer informatie : 03 312 43 97.

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in juli/augustus 2012 moet u uiterlijk op 8 JUNI 2012 

binnenbrengen of mailen naar secretariaat@rijkevorsel.be
Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie/Rijkswacht                                                                  101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer               100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                03/340.88.00
Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                       fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                       078/15.15.15

Antigifcentrum                                                        070/245.245

AA Rijkevorsel                            0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                               03/217.75.95
                                                                                016/33.22.11

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

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                    0479/75.18.88
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)            
                                                                              0499/35.65.40
Molenstraat 27                                                        03/314.60.13
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                     0475/23.24.58

Zelfmoordpreventie                                                02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u    0800/15.802
Kinder- en Jongerentelefoon                                 03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout                     014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u)                        078/15.10.20

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

Controle belastingen, 
Klein Veerle 103, 2960 Brecht                              0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn                                                                   1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u)                0800/13.550

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00
Fax                                                                        03/340.00.70

- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80
Fax                                                                        03/340.00.89

- Cultuurdienst                                                       03/340.00.37
- Sportdienst                                                           03/340.00.36
- Jeugddienst                                                          03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’                                   03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB                                        014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27                           03/340.39.65
Fax                                                                        03/340.39.64
OCMW St.-Jozef                                                    03/340.00.95

      
Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8                03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61                           03/314.61.00
Rusthuis Prinsenhof, Helhoekweg 18                   03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax                                                                          03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’                                              03/314.43.41

Politie                                                                      03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax                                                                          03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen                    03/314.46.60
Fax                                                                        03/314.17.20

Commandant                                                          03/297.56.54

PWA                                                                        03/340.00.58
Bibliotheek Centrum                                             03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef                    03/340.00.90
Kind en Gezin                                                         03/314.60.35
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6     03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang              03/314.81.56
Kinderclub Centrum                                              03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef                                               03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel           03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen                                                0800/22.700

Tele-Onthaal                                                                          106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas                                              078/35.35.34
Meteropneming                                                      078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas                  078/35.35.00
Melden gasreuk                                                      0800/65.0.65
Defecte straatlampen                                             0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

24 uur op 24 : 0900/10.500 (0,50 EUR/minuut) of www.apotheek.be

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014/410.410
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410


