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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 30 april 2012 goed.

De raad neemt kennis van het verslag d.d. 19 maart 2012
van het beheerscomité Scholengemeenschap De 
Schakel.

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de 
rekening 2011 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus. Dit
advies wordt overgemaakt aan de Gouverneur van de
Provincie Antwerpen.
Het subsidiereglement ter ondersteuning van de imkers
wordt aangepast goedgekeurd.

Het reglement betoelaging buitengemeentelijk zwem-
badgebruik wordt aangepast goedgekeurd.

Het reglement inzake toekenning toelagen aan de socio-
culturele verenigingen wordt aangepast goedgekeurd.

Het reglement inzake toekenning van toelagen aan de
socio-culturele verenigingen voor de afhuur van niet-
gemeentelijke infrastructuur wordt aangepast goed -
gekeurd.

De gemeenteraad keurt het retributiereglement rook-
melders goed. Met ingang van 1 juni 2012 en voor een
termijn eindigend op 31 december 2012 wordt een 
retributie gevestigd voor het ter beschikking stellen van
een rookmelder als onderdeel van de rookmelder -
campagne die door het Provinciebestuur van Antwerpen
wordt opgestart. Het bedrag van de retributie van de
rookmelder wordt vastgesteld op € 10.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 29 MEI 2012
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Beste inwoners van Rijkevorsel en Sint-Jozef, 

De zomermaanden komen eraan er er gaat weer gefeest worden in Rijkevorsel. Alle donderdagen van juli biedt
“Rijkevorsel Swingt” een dorpsfeest aan voor de bevolking waar verschillende groepen komen optreden en op 
zaterdag 7 juli gaat de marathon weer van start met ’s avonds een openluchtfeest. Wij wensen de organisatoren
veel succes maar met een goede raad : “Hou het veilig”.

Op 21 juli schiet de jaarlijkse kermis in Sint-Jozef uit de startblokken en ’s avonds vindt naar jaarlijkse gewoonte
een wielercriterium plaats georganiseerd voor wielertoeristen van Rijkevorsel.

Veertien dagen later is judoclub De Bres aan zet met hun alomgeroemde triathlon.
Dit is een kleine greep uit de evenementen die in ons dorp plaatsvinden in juli en augustus en dan vergeet ik nog
de feesten van Spek en Eieren, de moto- en autocross op Bolk en de jaarlijkse kermis in het centrum eind augustus.
Reden genoeg om te feesten in ons eigen dorp.

Voor velen van ons zijn juli en augustus maanden van zalig nietsdoen en inderdaad na een jaar van werken mag
het wel wat kalmer. Ofwel trek je eropuit naar elders ofwel blijf je hier want Rijkevorsel heeft zoals boven aan -
gehaald heel wat te bieden met zo’n bruisend verenigingsleven.
Wil je het wat rustiger aan doen, kuier dan langs onze uitgestippelde wandelwegen of geniet al fietsend van de
landelijke sfeer van ons dorp.

Aan alle inwoners wens ik heerlijke en ontspannende zomermaanden toe.

                                                                                     Uw burgemeester,
                                                                                     Gust Van De Mierop



B E S T U U R

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek en de 
raming voor de opdracht “Aankoop veegmachine”. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld. De uitgave voor
deze opdracht wordt geraamd op € 140.000, incl. B.T.W.

Beslist wordt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan RUP
“Events Catering Bevers” zal worden opgemaakt. Het
algemeen en bijzonder bestek aangaande deze opdracht
voor diensten wordt goedgekeurd. De uitgaven worden
geraamd op € 10.000, excl. B.T.W.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de aankoop
voor openbaar nut van een strook grond gelegen in de
Klaterstraat, kadastraal gekend onder 1ste afdeling, sectie
A nr. 325L mits de prijs van € 9.900 en overeenkomstig
de voorwaarden opgenomen in de ontwerpakte.
Het aankoopcomité wordt gemachtigd om in naam van
en voor rekening van de gemeente Rijkevorsel het 
onroerend goed te verwerven en de akte van eigendoms-
overdracht te ondertekenen.

De raad neemt kennis van de notulen van de vergadering
d.d. 6 maart 2012 van het Overlegcomité Gemeente/
OCMW.

De raad neemt kennis en akte van het schrijven d.d. 
24 april 2012 vanwege de gouverneur inzake het besluit
d.d. 24 april 2012 aangaande het beroep van het OCMW
tegen gemeenteraadsbeslissingen.  

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda van
de buitengewone algemene vergadering d.d. 12 juni
2012 van CVBASO Bouwmaatschappij De Noorder -
kempen.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de agenda’s
van de algemene vergaderingen van IKA, Pidpa, de 
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
gol, Cipal dv en I.V.C.A. en duidt de gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan als volgt: 
- IKA volmachtdrager Jos Boeckx

plaatsvervanger Karl Geens
- Pidpa volmachtdrager Roger Kemland

plaatsvervanger Dirk Schelles
- Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen

volmachtdrager Lizette Keysers
plaatsvervanger Jos Boeckx

- Cipal dv volmachtdrager Paul Bevers
plaatsvervanger Willy Fransen

- I.V.C.A. volmachtdrager Annemie Hofkens
plaatsvervanger Emmy Van Erwegen
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IN  MEMORIAM

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel betreurt het 
overlijden van eresecretaris, dhr. Eelen Edward.

Dhr. Eelen begon zijn carrière bij het gemeentebestuur
in 1949 als opsteller, in 1970 werd hij bevorderd tot
onderbureauchef.
Vanaf 1971 tot in 1987 bekleedde hij de functie van
gemeente secretaris.
Jarenlang was hij eveneens OCMW-secretaris.
Zijn opeenvolgende functies vervulde hij met veel
plichtsbesef. Hij werd door zijn medewerkers gewaar-
deerd omwille van zijn aandacht en wijze raad.

Met veel eerlijkheid, loyaliteit en een zeer goede 
onderlegdheid stelde hij zich ten dienste van de 
bevolking en het bestuur.

Als voorzitter van de Kerkfabriek en lid van het 
Sint-Willibrorduskoor stond hij dicht bij de kerk -
gemeenschap.

Wij denken met zeer veel respect terug aan onze 
eresecretaris en aan zijn inzet voor onze gemeente. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies.



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

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats op
woensdag 29 augustus 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.

Administratie woensdag 11 juli
woensdag 15 augustus
maandag 27 augustus

Gemeentelijk werkplaats maandag 27 augustus
Containerpark woensdag 11 juli 

zaterdag 21 juli
woensdag 15 augustus

Kinderclub week van maandag 16 
tot en met vrijdag 20 juli
woensdag 15 augustus

Bibliotheek centrum alle zaterdagen 
van juli en augustus
woensdag 11 juli
woensdag 15 augustus
maandag 27 augustus

Aster Berkhofbibliotheek van maandag 30 juli tot 
en met zaterdag 11 augustus
woensdag 11 juli
maandag 23 juli
woensdag 15 augustus

De Provincie Antwerpen organiseert een grote sensibi-
liseringscampagne om inwoners aan te zetten een rook-
melder aan te schaffen. Jaarlijks zijn er in ons land zo'n
12.000 branden met gemiddeld 120 dodelijke slacht -
offers tot gevolg; 2/3de van die slachtoffers wordt verrast
in hun slaap en gedood door de rook. In je slaap kun je
rook immers niet ruiken. Met een degelijk werkende
rookmelder verhoogt de overlevingskans met 70 tot
100%. Om zeker te zijn dat de rookmelder goed werkt,
is het belangrijk dat je het toestel regelmatig controleert
en test. Want als je rookmelder echt werkt, heb je 
dubbel zoveel kans om een brand te overleven !

5 regels voor maximale veiligheid :

1. Test je rookmelder regelmatig. Dit doe je door op de
testknop te drukken en deze even vast te houden. 
Als je het alarm niet hoort, controleer dan of de
batterij goed is aangesloten en vervang de oude 
batterij wanneer deze leeg is.

2. Vervang jaarlijks de batte-
rijen. Veel rookmelders 
werken op batterijen. En
die kunnen leeg geraken.
Het is moeilijk in te
schatten hoelang batte-
rijen meegaan. Daarom is
het belangrijk je rookmelder maandelijks te testen.
We raden zelfs aan om de batterijen jaarlijks te 
vervangen. Kies hiervoor een vast tijdstip, bv. bij de
overgang van het winter- naar zomeruur. 
Als de batterij tussendoor aan vervanging toe is, geeft
het apparaat af en toe een klein piepje en dit 
maximaal 30 dagen lang. Je weet dan dat je meteen
de batterijen moet vervangen.
Dit is natuurlijk niet van toepassing bij rookmelders
met een ingebouwde batterij. Als die batterij leeg is,
moet je het ganse toestel vervangen.

3. Maak je rookmelder 
regelmatig schoon. Stof
en vuil kunnen de wer-
king van de rookmelder
verminderen. Dus stof je
rookmelder regelmatig af,
of gebruik de stofzuiger
om de rookmelder schoon te houden. Je kunt de 
melder wanneer nodig ook met een iets vochtige
doek afnemen.

SLUITINGSDAGEN 
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

GEMEENTE NEEMT DEEL
AAN ROOKMELDERSCAMPAGNE

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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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

4. Let op de vervaldatum.
Een rookmelder gaat tot
10 jaar mee. Daarna moet
je hem vervangen. 
Controleer bij aankoop of
de productiedatum en/of
vervang datum er op  staat. 
Zo niet, dan kun je het beste de aankoopdatum met
een stift aan de onderkant van de rookmelder zetten.
Dan weet je ongeveer wanneer hij aan vervanging toe
is. Controleer bij elke batterijvervanging of dit al
nodig is.

5. Overschilder de rookmelder nooit. Een rookmelder
is misschien niet het mooiste toestel in huis, maar
probeer hem niet te verstoppen door hem in dezelfde
kleur als het plafond te schilderen. Net zoals vuil en
stof vermindert een laagje verf de werking van de
rookmelder.

Meer info over rookmelders vind je op www.speelniet-
metvuur.be
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel is ook ingestapt
in deze campagne. Het bestuur wil elk gezin van Rijke-
vorsel een rookmelder aanbieden aan tien euro per stuk.
In de loop van de volgende maanden zal de referentie-
persoon van elk gezin een schrijven ontvangen met 
verdere informatie inzake de campagne.

Het startevenement van
de campagne 'Met Bel -
gerinkel naar de Winkel'
hebben we ingezet met
veel regen. Maar de weer-
goden hebben er dan
toch voor gezorgd dat het

tijdens de campagne zelf stralend weer was. Ondertussen
is de campagne afgelopen en werden de spaardozen bij
de handelaars opgehaald.
De gemeente Rijkevorsel maakt de winnaars bekend via
het gemeentelijk infoblad. Indien je bij de gelukkigen
bent, mag je ook een persoonlijke brief in de bus 
verwachten met een uitnodiging voor de prijsuitreiking.
Als je bij de winnaars bent, ga je misschien wel naar huis
met het retro fietsmandje of met een Achielle fiets !
De gemeente Rijkevorsel wil via deze weg alle deel -
nemers bedanken alsook alle deelnemende handelaars
in de gemeente. Het was wederom een succesvolle 
campagne !

Big Jump is een actie voor ieder-
een die propere en levende rivie-
ren wil. Op precies hetzelfde
tijdstip springen in heel Europa
duizenden mensen in rivieren,
waterlopen en meren om te
tonen dat ze wakker liggen van
proper water - én dat ze daar iets
willen aan doen. In de provincie
Antwerpen kun je deelnemen in
Hoogstraten, Kasterlee, Meche-
len en Vorselaar.

Net als vorig jaar organiseert Natuurpunt Markvallei een
grensoverschrijdende Big Jump in de Mark. Iedereen die
mee wil doen of die een kijkje wil komen nemen, 
verwacht Natuurpunt Markvallei op zondag  8 juli om
14.30 uur aan de plaats waar de Mark Nederland binnen-
stroomt. Daar verwachten zij de Nederlandse vrienden
die eveneens de duik voor proper water zullen maken.
Die duik gaat stipt om 15.00 uur door.

Big Jump wil de Europese kaderrichtlijn water meer 
bekendheid geven. Die kaderrichtlijn wil tegen 2015 alle
Europese waterlopen ecologisch in een 'goede toestand'.
Een ambitieuze doelstelling die moeilijk te bereiken is
zonder steun van het brede publiek. Daarom brengt de
Big Jump elk jaar opnieuw zoveel mogelijk mensen 
(letterlijk) opnieuw in contact met waterlopen.
De Big Jump is een initiatief van European Rivers 
Network (ERN), met als bezieler Roberto Epple. ERN
coördineert het evenement op Europees niveau.

Meer info ?
www.bigjump.org, http://www.natuurpuntmarkvallei.be/

SLOT CAMPAGNE 
’MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL’

BIG JUMP : SPRING MEE HET WATER IN
VOOR SCHONE WATERLOPEN
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

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

INSCHRIJVEN

Om te kunnen deelnemen aan de samenaankoop, moet
je je in de eerste plaats vrijblijvend inschrijven. Beschik
je over internet ? Dan kun je je inschrijven via de website
www.samengaanwegroener.be.
Voor inwoners die niet over internet beschikken, wordt
er een loket geopend in september. Gezien de grote in-
teresse in de samenaankoop, wordt gevraagd om onder-
staande procedure te volgen opdat de gemeentelijke
administratie alle geïnteresseerde inwoners (zonder in-
ternet) kan verder helpen.

Stap 1 : de vrijblijvende inschrijving
Bezorg jouw laatste jaarafrekening aan het onthaal van
het gemeentehuis. In ruil ontvang je een brief waarin
alles in detail staat uitgeschreven samen met een ant -
woord op veelgestelde vragen. De duurzaamheids -
ambtenaar zal je inschrijving online registreren. De
bevestiging van je inschrijving ontvang je per post.

Stap 2 : het persoonlijk aanbod na de veiling
Energieleveranciers kunnen op de online veiling van 26
september hun beste bod geven. Je hoeft dus zelfs geen
prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoon-
lijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier van
de veiling per brief (indien je je inschreef via de
gemeente) of per mail. Pas dan beslis je of je van 
energieleverancier verandert.

Stap 3 : de bevestiging
Schreef je je in via internet ? Dan kun je met een 
eenvoudige muisklik je inschrijving bevestigen. Indien
je niet over internet beschikt en je via de gemeente 
inschreef, kom je met een kopie van de brief opnieuw
naar het onthaal van het gemeentehuis. Daar zul je in
ruil een brief ontvangen met alle bijkomende informatie.
De duurzaamheidsambtenaar zal je inschrijving beves-
tigen en je ontvangt vervolgens de bevestiging per brief.

Wat met de verbrekingsvergoedingen ?
De voorbije jaren dienden een aanzienlijk deel van de
mensen die overstapten een verbrekingsvergoeding te
betalen aangezien hun contract verviel buiten de periode
waarin je kon overstappen. Sommige leveranciers bleken
zelfs dubbele verbrekingsvergoedingen aan te rekenen
en het provinciebestuur protesteerde hiertegen. Er is nu
een federale maatregel genomen waardoor verbrekings -
vergoedingen tijdelijk niet meer aangerekend mogen
worden. Voor de samenaankoop van dit jaar is dit goed
nieuws. Het betekent niet meer of minder dan dat geen
enkele overstapper nog een verbrekingsvergoeding dient
te betalen.

Infomomenten
Gezien de grote interesse in de provinciale samen -
aankoop groene stroom en gas, kun je voor meer infor-
matie terecht op de infonamiddag die de gemeente
organiseert op woensdag 5 september 2012 om 14.00
uur in de Raadzaal. Neem gerust dan ook een kopie van
je laatste jaarafrekening mee zodat je ter plaatse kunt
inschrijven. Kun je niet op dat moment, dan ben je zeker
ook welkom op de infoavonden in de buur gemeenten.
Inschrijven hoeft niet.

Meer info ?
www.samengaanwegroener.be, www.rijkevorsel.be. Of
neem contact op met de duurzaamheidsambtenaar via
jasmine.jacobs@rijkevorsel.be of via 0473 49 01 09
(enkel tijdens de kantooruren)

Zijn er naast GFT- en restafval ook andere afval -
stromen, die huis-aan-huis worden opgehaald, die
gewogen worden?
Neen, enkel GFT- en restafval worden tijdens de
huis-aan-huis inzamelingen gewogen. 
Deze 2 afvalsoorten worden per kilogram aan -
gerekend. 

SAMENAANKOOP GROENE STROOM EN
GAS : HOE DEELNEMEN ?
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M I L I E U - O P E N B . W E R K E N

Begin augustus zal Eandis in het kader van het EVA-
project plechtig een volelektrische wagen (Renault 
Fluence) in bruikleen geven aan het gemeentebestuur.
De exacte datum zal ook bekendgemaakt worden via de
website. 

Met deze wagen wil de gemeente graag haar voorbeeld-
functie op zich nemen door te kiezen voor elektriciteit
als brandstof. Andere soorten brandstof, zoals diesel en
benzine, stoten immers veel CO2 en fijn stof uit en dat
is schadelijk voor het milieu en de gezondheid van 
inwoners. De beslissing om in het EVA-project in te 
stappen kadert in het duurzame energiebeleid van de 
gemeente. De wagen zal dan ook opgeladen worden met
100% groene energie, iets waar de gemeente al enkele
jaren voor kiest.

Elektrische Voertuigen in Actie, kortweg EVA, is een 
initiatief van publieke en private partners om elektrisch
rijden te stimuleren. Samen ontwikkelen ze een grote
‘proeftuin’ voor elektrisch rijden in Vlaanderen. EVA zal
de uitdagingen rond elektrisch rijden in Vlaanderen 
onderzoeken en aanpakken. Het is een open platform:
onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen
vinden er ondersteuning voor hun innoverende 
initiatieven. 

Verschillende wegenwerken, die dit jaar of zelfs nog
vorig jaar werden opgestart, zullen voltooid zijn in juli
of augustus. 
De Vaart zal afgewerkt zijn, zowel de rijweg als het jaag-
pad. 
De werken in de Hoge Heideweg en de Beersebaan 
zouden tegen het ter perse gaan ook beëindigd moeten
zijn. In de Hoge Heideweg zal er dan eveneens een
gloednieuw fietspad aangelegd zijn.
In Achtel zullen de werkzaamheden aan de kapelberg
worden afgerond met de aanleg van de rijweg in klei -
klinkers. 
In de Molenstraat zal de straat tegen het bouwverlof
terug opengesteld zijn en in augustus zal het fiets-, 
oetpaadje tussen Molenstraat en Banmolenweg zijn 
definitieve vorm hebben gekregen. 
In de Torendries zullen de riolerings- en wegeniswerken
ook rond zijn. 
De onderhoudswerken aan de asfaltwegen, onder andere
aan de Vorselmoerweg, Vlimmersebaan en Stevenne-
kens, zouden tegen het ter perse gaan ook net beëindigd
moeten zijn.
Enkel de werken in de Emiel Van Roeystraat, Borger-
houtstraat en Prinsenpad zullen nog niet voltooid zijn. 

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de werken aan de
gevels en daken aan de zuidkant van de kerk een tijd lang
hebben stilgelegen. Dat deze werken niet vorderden
zoals voorzien, had alles te maken met problemen met
de veiligheid. U beseft dat het geen sinecure is om gevel-
en dakwerken uit te voeren aan een dergelijk gebouw.
De veiligheid van de arbeiders komt dan ook op de eerste
plaats en er dient op dat vlak beantwoord te worden aan
de geldende normen. Omdat er aanpassingen aan de 
stelling en de ladderconstructies op het dak dienden te
gebeuren, werd het werk tijdelijk stilgelegd.   

RIJKEVORSEL KIEST 
VOOR EEN VOLELEKTRISCHE WAGEN

OVERZICHT 
AFGERONDE WEGENISWERKEN

RESTAURATIEWERKEN
SINT-WILLIBRORDUSKERK
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B I B L I O T H E E K

De bibliotheken (zowel de
hoofdbibliotheek in het centrum
van Rijkevorsel als onze uitleen-
post Aster Berkhof te Sint-Jozef) 
zullen gedurende de zomer-

maanden gesloten zijn op woensdag 11 juli, op zaterdag
21 juli en op woensdag 15 augustus.

In juli en augustus zal de hoofdbibliotheek gesloten zijn
op de zaterdagen en op maandag 27 augustus (kermis in
Rijkevorsel centrum).  

De uitleenpost Aster Berkhof zal gesloten zijn van 30 juli
tot en met 12 augustus en op maandag 23 juli (kermis
in Sint-Jozef). 

Traditioneel vindt gedurende
de zomermaanden juli en
augustus in de beide biblio-
theken de grote VAKANTIE-
LEESACTIE plaats.

Voor elk leesboek dat je leent, krijg je een formuliertje
dat je thuis kunt invullen en bij je volgende bezoek aan
de Bib in een doos kunt deponeren. Uit de ingediende
formuliertjes worden eind september een twintigtal 
gelukkigen getrokken die elk een boekenbon van 12,50
euro winnen! Hoe meer boeken je dus leest, hoe meer
kans je maakt om te winnen! Dus tot in de Bib!  

Ook deze zomer komt Vlieg naar de bibliotheken van 
Rijkevorsel. Vorige jaren ging Vlieg al op wereldreis,
werd er gefeest met Vlieg en gingen we op schattenjacht!
Zo kon je vorig jaar de Schat van Vlieg komen zoeken in
de Bib. Ook dit jaar is er een schatkist in de Bib, maar
kun je ze open krijgen???!!!!!!
En… ligt ze op dezelfde plaats als vorig jaar? Wat moet
je doen om erbij te geraken? En vooral: wat zit er dit jaar
in?? Kom het zelf ontdekken in je Bib!! Dit jaar heeft
Vlieg hele mooie blinkende dingen verstopt in de Schat-
kist (wat het juist is, gaan we nog niet verklappen 
natuurlijk!), maar je kunt ze niet zomaar openen! Daar-
voor zul je eerst enkele opdrachtjes  moeten doen, waar-
door je de code van het slot kunt kraken om zo de kist
te openen! 
Kinderen van de kleuterschool kunnen de tekening die
ze op school gekregen hebben, binnenbrengen in de Bib;
kinderen van de lagere school kunnen de opdrachtjes
komen doen!      
In ruil krijg je al een kleine verrassing, maar er zijn ook
nog extra prijzen te winnen (die uitgereikt zullen wor-
den tijdens onze jaarlijkse Verwendag, dit jaar op 20 ok-
tober 2012). Breng dus zeker in juli en/of augustus een
bezoekje aan de bib!

Meer info & contact
alle info op http://www.cultuurnet.be/de-schatten-van-
vlieg-2012

Contactpersoon:
Elien Vanlaer, Projectmedewerker VLIEG [kinderen en
cultuur] – CultuurNet
Vlaanderen – 02/551.18.76 – elien@cultuurnet.be

IN JULI EN AUGUSTUS ZIJN ER 
WEER TALRIJKE PRIJZEN TE WINNEN 
IN DE BIB ! DOE MEE EN WIN !

SLUITINGSDAGEN

DE GROTE ZOMERVAKANTIELEESACTIE

VLIEG-ACTIE 2012 : KRAAK DE CODE
VAN DE SCHAT VAN DE VLIEG
IN DE BIB VAN RIJKEVORSEL !
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B I B L I O T H E E K

JEUGD Kijk- en Prentenboeken
- Berre vindt een papiertje [P3] 
- Iets [P3]
- Prinses Arabella en de oppas [P3]
- De keizer kan niet slapen [P4]
- Bedtijd voor monsters [P5]
- Springdag [P6]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- De hamster van Bas (HORS Niveau 2)
- Hoor jij dat ook? (PEET Niveau 2)
- Drie keer feest (HORS Niveau 4)
- Drakendans (DEKK Niveau 6)
- Verboden te lachen (VAND Niveau 6)

A-boeken (7-9 jaar)
- Coole skaterverhalen (FISCHER-Hunold, Alexandra)
- Allemaal praatjes! (KOCKERE, Geert De)
- Lief weerwolfdagboek (LOON, Paul Van)
- Schattige zeehondenverhalen (MANNEL, Beatrix)
- Betoverende kasteelverhalen (MICHAELIS, Antonia)

B-boeken (9-12 jaar)
- Heksengriep  (BAETENS, Rob)
- Het geheim van de blauwe steen (BAKKER, Reina)
- Net als in de film (BARTELS, Berdie)
- Het geheim van de dode vallei (HOFMANS, Jorgen)
- Dat wil ik niet! (SCHOLTENS, Anneke)
- Spiegels (THEUNISSEN, Marina)

C-boeken (12-16 jaar)
- Catwalk (BRACKE, Dirk)
- The Hunger Games (COLLINS, Suzanne)
- De grijze jager deel 11: De verloren verhalen (FLANA-

GAN, John)
- Raak me dan, als je kan (GOEMINNE, Siska)
- Ssst!: Wie niet horen wil, moet voelen (LOOF, Piet De)
- Blind date (MEYER, Stephenie)
- ZAP: Voor je het weet ben je weg (WALLENFELS, 

Stephen)

Jeugd non-fictie
- Deltas grote encyclopedie voor 

de jeugd: een boeiende kijk op 
onze wondere wereld [041]

- Survival gids voor de jonge 
avonturier [617.73]

VOLWASSENEN 
Volwassenen fictie
- Vrijdag de 14de: een doodgewone dag (BAETE, Piet)
- Bloedgetuigen (BOOSE, Johan De)
- Vergrijzing: getijdenboek (BROECKHOVEN, Diane)
- Het geluid van de nacht (DUENAS, Maria)
- Twee stapjes op het strand (JULLIAND, Anne-Dau-

phine)
- Vrouw zijn, hoe doe je dat? (MORAN, Caitlin)
- De discipel (ROSENFELDT, Hjorth)
- Het weeshuis (THILLIEZ, Franck)
- Code 37 : Walging (VINCENT, Tille)

Volwassenen non-fictie
- Mijn 10 geboden voor elk interieur: Interieur als ar-

chitectuur (DESLEE, Filip) [627.3]
- Groenland (VAN RIET, Bartel) [638.4]
- Zoo van het denken: gedichten (VERHELST, Peter)

[877]         
- Er was eens een geheim: mijn leven met JFK [Ver-

enigde Staten 947.6]
- Logeren bij Belgen in België (DE DECKER, Erwin)

[België 983]
- Hongarije (Trotter) [Hongarije 993]
- Fietsen langs ambachtelijke brouwerijen in België en

Nederland [Europa 995]
- Auvergne [Frankrijk 995.3]

Het bibliotheekteam wenst je een aangename,
warme zomer toe en een deugddoende 

vakantie met véél leesplezier !

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWSTE
AANWINSTEN JUNI 2012
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O N D E R W I J S

Op 24 mei legden 27.000 Vlaamse leerlingen de derde
grote verkeerstoets af. Gemiddeld scoorden de leerlingen
19 op 25; de vijfdeklassers van De Wegwijzer scoorden
met een gemiddelde van 20/25 beter dan dat Vlaams
gemiddelde. Om te slagen moesten de leerlingen 
minstens 15 halen op 25.

MEERKEUZEVRAGEN
De vijfdeklassers moesten aan de hand van foto's en 
filmpjes op een schoolcomputer 25 meerkeuzevragen
beantwoorden over vijf onderwerpen: verkeerstekens,
kruispunten, verkeerssituaties buiten het stadscentrum,
binnen het stadscentrum en in het dorp. De computer
selecteerde voor iedere individuele leerling willekeurige
vragen uit een databank met meer dan 100 stuks.

EVALUEREN EN BIJSTUREN
De grote verkeerstoets is geen wedstrijd. Bedoeling is
dat leerkrachten aan de hand van de resultaten de kennis
en inzichten van de leerlingen evalueren en kijken hoe
ver ze staan. Zo kan er in het zesde leerjaar gefocust 
worden op de pijnpunten in de lessen verkeers- en 
mobiliteitseducatie.

Op 26 mei kregen de leerlingen van het zesde leerjaar
van GLS De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool een fiets -
examen voorgeschoteld. Deze proef wordt door de 
scholen georganiseerd in samenwerking met het
gemeente bestuur en de politie. Geen saaie theorie, maar
praktijk!

VEILIGHEID VOOROP !
Omwille van wegenwerken werd er dit jaar een nieuw
traject afgelegd. Alle deelnemers droegen tijdens de
proef een fluohesje. In De Wegwijzer werden de 
provinciale subsidies van ‘label 10 op 10’ bovendien 

geïnvesteerd in fietshelmen; bij fietsactiviteiten
(fietsvaardigheids training op de speelplaats, fietsuitstap-
pen) dragen de kinderen sinds vier schooljaren allemaal
een fietshelm.
Op 30 mei legden de kinderen individueel de uitgestip-
pelde route af, op sommige plaatsen ondersteund door
vrijwilligers. Ze fietsten rond de rotonde en namen ver-
scheidene oversteekplaatsen; een heel realistisch traject. 
Alle leerlingen waren geslaagd en ontvingen een ver-
keersbrevet van ‘veilige fietser’.

GLS De Wegwijzer organiseerde voor de 25ste keer de
“Scholenveldloop der Noorderkempen” op zaterdag 
9 juni! Niet alleen leerlingen van de scholen van Rijke-
vorsel (kleuters en lagere school) namen deel, ook om-
liggende scholen van Beerse en Merksplas waren
present! De deelnemers ontvingen bij aankomst een
mooi gevulde prijzenzak en een bal van de sponsors!
Ongeveer 300 leerlingen namen deel aan deze veldloop
die naar jaarlijkse gewoonte doorging in het Gemeente-
bos van St.-Jozef Rijkevorsel.  
De volgende scholenveldloop gaat door op zaterdag 8
juni 2013.

KLASLIJSTEN
De lijsten met de klasverdeling zullen vanaf 

donderdagmiddag 5 juli uithangen 
aan de school De Wegwijzer.

INSCHRIJVINGEN:
van 1 juli tot en met 6 juli 

van 9.00 u tot 12.00 u of na afspraak

van 20 augustus tot en met 31 augustus 2012
van 9.00 u tot 12.00 u of na afspraak

tel. 03 340 00 60 of 03 314 42 76 

ONTHAALMOMENT NIEUWE LEERLINGEN:
vrijdag 31 augustus van 16.00 u tot 18.00 u

Dit onthaalmoment is voor alle nieuwe leerlingen. Die
kunnen dan met hun ouders een kijkje komen nemen
in de klas, de eetzaal, de computerklas, … . De ouders
kunnen er een praatje maken met de leerkrachten over
hun bezorgdheden i.v.m. de nieuwe schoolomgeving van
hun kind en eventuele praktische zaken.

VIJFDEKLASSERS BEWIJZEN ZICH 
IN DE GROTE VERKEERSTOETS !

SCHOLENVELDLOOP : 25STE EDITIE

SCHOOLJAAR 2012 - 2013

FIETSEXAMEN 6DE LEERJAAR
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O N D E R W I J S
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Op 21 mei werden de kinderen van het 6de leerjaar van
de Rijkevorselse scholen ondergedompeld in het leven
van een soldaat.
Om 8.30u kwamen er 3 soldaten de speelplaats opgere-
den met een legerjeep. Ze deden een spel met de hele
school. Nadien werden de leerlingen van het 6de leerjaar
gedrild. Ze leerden de leerlingen in peloton staan, mar-
cheren en de vlag groeten. 
In Sint-Jozef zijn we naar het monument gemarcheerd
en hebben we daar de vlag gegroet. We zijn zelfs gefilmd
door RTV en we kwamen hiermee dezelfde dag nog op
het scherm. 

's Namiddags deden we een spel, waarbij we een kamp
moesten bouwen en onze vlag verstoppen. Via een spel
met staarten moesten we proberen om de vlag van het
andere kamp te stelen. Er werd goed uitgedaagd en 
verdedigd, het was menens!!
Een andere activiteit was de oriëntatieloop. A.d.h.v. 
passen tellen en links en rechts stappen, konden we let-
ters vinden om een woord te maken. Als we een letter
gevonden hadden, kregen we het volgende oriëntatie-
punt van de soldaten. Soms moesten we goed nadenken,
maar het was wel eens leuk om op een andere manier
door het bos te lopen.
Er was ook een teambuildingoefening. Die bestond uit
verschillende proeven; o.a. een snelheidsproef (onder 
camouflagenet kruipen en nagel in hout kloppen), een
denkproef (knopen met gekleurde touwen juist hangen
in een bord met gaten) en een samenwerkingsproef (een
beker water via een houten plank met touwen aan naar
de overkant brengen).
Moe maar voldaan zijn we om 15.30u terug naar school
gefietst. We voelden ons voor één dag een echte soldaat
en we hebben zelfs een diploma ontvangen met een
handtekening van de commandant en de chef ! !

leerlingen zesde jeerjaar van De Wegwijzer

VOOR ÉÉN DAG SOLDAAT !

Zaterdag 2 juni was het jaarlijks schoolfeest van Het Kompas. Het thema van dit jaar was 'Oscars'. 
De weergoden waren goed gezind en de opkomst was dan ook massaal. De 750 voorziene zitplaatsen 

waren snel ingenomen. De overige toeschouwers vonden elk op hun manier een originele plek om toe te kijken.
Klokslag 14u reed de cabrio met de 2 presentatoren op de speelplaats en kon het feest beginnen.

Naast het optreden van alle kinderen was er ook een Vlaamse kermis, schminkstand en een ruim aanbod 
aan eet- en drankstandjes.



V V V

Van sportieve prestatie tot een gezellig dagje uit, 
De Schakel heeft het allemaal.

De Schakel zit in de lift. Steeds meer deelnemers willen
de zomervakantie op zondag 26 augustus a.s. afsluiten
met deze aangename fietstocht. Al fietsend “schakel” je
zelf een fietstocht samen en ontdek je zo dat de 
Antwerpse Kempen een uniek fietsgebied is met een af-
wisseling van bossen, heidevelden, natuurgebieden, 
kanalen … Er zijn tientallen tochten mogelijk gaande
van 20 km tot 160 km.  Deze tochten zijn vooral gericht
op gezinnen maar ook de sportieve fietser voelt zich aan-
gesproken.
Deze tochten zijn afgepijld en gaan meestal over
verkeersluwe, landelijke wegen.
De Schakel is onderverdeeld in Schakel Zuid (dit is de
zuiderkempen rond Geel) en Schakel Noord (dit is de
noorderkempen rond Turnhout).  
In Rijkevorsel kun je starten in de “Cementzakkenhut”
te Sint-Jozef Rijkevorsel.
Meer info vind je binnenkort op de website 
www.schakel.be of in de folder die je kunt afhalen aan de
infobalie in het gemeentehuis.

Dit jaar is het heel precies 150 jaar geleden dat de 
Stenen Bergmolen in gebruik werd genomen. 
Een beknopte geschiedenis.

WAT VOORAF GING
In 1842, ruim 170 jaar geleden, koopt de Herentalse 
molenmaker Petrus Joannes Janssens verschillende
gronden van de weduwe Henricus Adriaensen-Eelen aan
'de Potbergen' te Rijkevorsel. In april 1842 doet de 
molenbouwer uit Herentals een aanvraag 'om te mogen
oprichten en maeken enen graenwindmolen in hout op
een stuks land de Potbergen N 175'. (Het was een 
gunstige tijd om molens te bouwen. Rond 1800 waren
de heerlijke rechten afgeschaft. Daarmee verviel het
aloude maalrecht van dwang- of banmolens dat enkel de
adel wind- en watermolens mochten bezitten. Iedereen
kon vanaf nu een vrije molen oprichten). Molenbouwer
Janssens bezit dan op de Potbergen ook nog een huis en
werf, tuin en bouwland. De houten staakmolen die er
wordt opgericht was vermoedelijk van het open type en
zal allicht toendertijd één van de mooiste uit de streek
zijn geweest. De molenbouwer behoorde immers tot de
beste molenbouwers uit de provincie. Na de molen in
Rijkevorsel zou molenbouwer Janssens in 1854 nog een
houten staakmolen bouwen in Herentals. De houten
molen in Rijkevorsel wordt rond 1846 verkocht aan Jozef
Brusselaers die het jaar nadien nabij de houten molen
nog een gebouw optrekt met daarin een olierosmolen.
Jammer genoeg kent de houten staakmolen aan de Looi-
weg geen lang bestaan. In de nacht van 13 op 14 mei
1861 wordt de molen door een brand totaal verwoest. De
oorzaak van de brand blijft onbekend. De molenaar, 
gelukkig goed verzekerd voor zijn molen, besluit al snel
een aanvraag te doen voor het oprichten van een stenen
molen.

150 JAAR DE MOLENFIETSHAPPENING 
OP ZONDAG 26 AUGUSTUS 2012
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DE STENEN BERGMOLEN VAN 1862 TOT 1892
In het najaar van 1861 zijn de metselwerken reeds aan
de gang. In 1862 wordt de molen in gebruik genomen.
De metselwerken werden uitgevoerd door Jan Hoppen-
brouwers. Wie het eigenlijk draaiende molenwerk en de
kap voor zijn rekening nam is tot nu toe niet gekend. De
tweede helft van de 19de eeuw zal een gouden periode
voor de molen geweest zijn. Op enkele decennia neemt
de bevolking in Rijkevorsel spectaculair toe. Wat 
betekende dat er ten behoeve van het dagelijks brood
veel meer graan moest gemalen worden. In de molen
zijn vandaag nog heel wat zware houten onderdelen aan-
wezig uit die tijd. In 1884 komt het molenbedrijf in 
handen van zoon Johannes Brusselaers die er blijft
malen tot einde december 1892.

DE MOLEN VAN 1892 TOT 1927
Op 2 juni 1892 wordt de molen verkocht. De over -
blijvende zes kinderen van wijlen Josephus Brusselaers
en Theresia Snellinckx verschijnen die dag voor notaris
Waltherus Van Genechten te Turnhout om hun molen
met aanliggende gronden en gebouwen, samen eenen-
negentig aren en tien centiaren groot, te verkopen aan
Joannes Janssen, een landbouwer uit Vosselaar en zijn
vrouw Joanna Claessen, dochter van de burgemeester
van Vosselaar. Maar vermits de molen op dat ogenblik
nog verhuurd is kan de nieuwe molenaar pas aan de slag
op 1 januari 1893. Enkele jaren nadien wordt de nog
jonge molenaarsfamilie aan de molen zwaar door het
noodlot getroffen. Hun oudste dochtertje Maria 
Josephina, 2,5 jaar oud, wordt op donderdag 25 novem-
ber 1897 op de molenbelt dor de wieken gegrepen. Zij
was op slag dood. Naast het meel voor bakkers en boeren
werd er rond 1900 ook mout gemalen in de molen. De
broer van de molenaar baatte in het dorp een brouwerij
en herberg uit en de gemoute gerst, nodig voor het bier-
brouwen werd eveneens aan de Looiweg gemalen. Het
maaldersbedrijf van Jan Janssen floreerde goed, naast
het malen op de windmolen zou Janssen ook nog een
stoombloemmolen uitbaten in de huidige Helhoekweg.
Verder was hij ook mede-oprichter van de steenbakkerij
't Sas. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bestond de eerder 
gebouwde olierosmolen nabij de windmolen niet meer. 
Ondertussen in de molenbelt zelf werd door Jan Janssen
en zijn zonen soms klandestien olie geslagen. En met de
stand van de wieken werden tijdens de oorlogstijd 
signalen doorgegeven aan vrijwilligers die via Rijke -
vorsel het nabije neutrale Nederland wilden bereiken om
vervolgens via Engeland achter het front aan de IJzer te
geraken. 
Jan Janssen zou samen met zijn zonen Wies, Mon en Jos
de molen gedurende een tijdspanne van ongeveer dertig
jaar bemalen tot in het voorjaar van 1927. Op 16 februari
van dat jaar wordt de molen opnieuw verkocht. 

Bij notaris Vermeulen te Meir wordt dan de overdracht
geregeld van 'Een graanwindmolen te Rijckevorsel door
Jan Janssen - Claesen aan Josephus Hendrickx, molenaar
te Beersse'. Het verkochte molendomein bestaande uit
een graanwindmolen met aangelegen bouwland en een
gedeelte tuin bedraagt dan achttien aren vijftig cen -
tiaren.

DE MOLEN ONDER JOSEPHUS HENDRICKX 
1927-1945
Jos Hendrickx stamde af van een echte molenaars -
familie. Hij werd geboren in 1900 in St.-Lenaarts waar
zijn vader de houten standaardmolen langs het kanaal
bemaalde. Nadien kocht de familie de stenen windmolen
van Beerse welke later overgenomen werd door zoon Fik
Hendrickx. Zijn broer Josephus kocht de molen van 
Rijkevorsel. In de molen werd vermoedelijk eind jaren
twintig een nieuwe dieselmotor geplaatst. Nabij de
molen werd omstreeks 1932 een nieuwe molenaars -
woning gebouwd.
In de beginperiode van Jos Hendrickx had de molen nog
houten wieken. Tijdens een zware storm is één van de
wieken afgebroken. Later werden ze vervangen door 
metalen roeden (rond 1940 kwam een wiekenstel van de
Liekensmolen van Beerzel naar Rijkevorsel). De 
molenmaker die in die periode de molen van Rijkevorsel
herstelde was J. Goris uit Oud-Turnhout.
Alle mogelijke graansoorten werden gemalen tijdens de
periode tussen beide wereldoorlogen. De Rijkevorselse
boeren brachten rogge, haver, gerst en tarwe. De mole-
naar verkocht ook varkensmeel en vismeel.
Met zijn vrachtwagen haalde Jos Hendrickx aan de 
Antwerpse dokken maïs, tarwe en lijnzaadkoeken die per
schip uit Amerika kwamen. Deze lijnzaadkoeken werden
gebroken en gemalen. Het meel werd onder andere 
gebruikt om een soort pleisters te leggen op pijnlijke 
ledematen en ontstekingen. De vrouw van de molenaar
stond in voor de leveringen en de verkoop van meel maar
je kon haar ook regelmatig de molen zien verkruien.
In 1940 moet de molenaarsfamilie vluchten tot aan de
Franse grens. Tijdens de vlucht vindt men ook enige tijd
onderdak bij de molenaar van Wechelderzande.
In de tijd van de bezetting wordt door de inmiddels 
teruggekeerde molenaar havermout en smout gemaakt.
Bij de bevrijding van Rijkevorsel op 25, 26 en 27 septem-
ber 1944 lag de molen enkele dagen zwaar in de vuur -
linie. Op een bepaald ogenblik wordt zelfs aan de
Canadese tanks opdracht gegeven om al vurend in de
richting van de windmolen een Duitse tegenaanval tot
staan te brengen. Naast de kerktoren was ook de molen
een strategisch doelwit in die septemberdagen van 1944.
Het mag dan ook een groot wonder heten dat de molen
weinig schade opliep. Nochtans was de glorietijd voor
veel Belgische en Nederlandse molens afgelopen. Heel

V V V
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wat andere molens sneuvelden in die periode onder oor-
logsgeweld of werden om economische redenen af -
gebroken.

TEN TIJDE VAN JAN VAN OPSTAL 
VAN 1945 TOT 1960
Omdat molenaar Hendrickx geen mannelijke opvolgers
had en bovendien zijn vrouw herstellende was van een
ongeval (zij werd in de buurt van de molen aangereden)
werd in 1945 gestopt met malen. De Rijkevorselse molen
komt vanaf dan in handen van de familie Jan Van Opstal
- De Koninck. Tot die periode hadden de vorige eigenaars
steeds het economisch statuut van maalders. In juni
1946 wordt er aan toegevoegd 'handelaar in veevoeders,
granen en meststoffen'. Bij de aanschaf van een vracht-
wagen wordt door de molenaar de inkompoort van de
molen verhoogd zodat hij met zijn vrachtwagen naar
binnen kan rijden.
Jan Van Opstal leerde het molenaarsambacht op de
molen van Schellekens in Wortel. Wanneer hij in Rijke-
vorsel de molen in zijn bezit kreeg, kende hij dus vrij
snel de knepen van het vak. Hij ging opnieuw met wind-
kracht malen. Toen er in 1946 op de avond van 20 
september een hevige storm opstak was er geen tijd
meer om de molen stil te leggen. Jan Van Opstal maalde
dan maar gedurende de hele stormtijd door. De molen
draaide zo snel dat er geen tijd was om het meel op te
vangen in zakken en zo lag binnen de kortste keren heel
de meelzolder vol meel. Tijdens deze periode verloor de
molen twee wieken. Een kleinigheid in vergelijking met
de houten molen van Merksplas die tijdens deze storm
tegen de vlakte ging. In 1949-1950 waren er restauratie-
werken aan de molen. Er werden ondermeer Verhaeghe -
wieken aangevoerd uit Ruddervoorde. In 1950 werd een
nieuwe Engelse dieselmotor aangeschaft via Servaes in
Hoogstraten. Deze dieselmotor bevindt zich nu nog
steeds in de molen en werd door enkele molenaars 
grondig en opnieuw draaivaardig gerestaureerd. In 1953
moet er opnieuw aan de wieken gewerkt worden.
In de periode 1956-1957 werden nog grondige, algemene
restauratiewerken uitgevoerd door molenbouwer Caers
uit Kasterlee. Provincie en gemeente droegen bij in de
restauratiekosten. Op 6 september 1957 wapperde de
vlag op de herstelde molen.
In 1959 werden opnieuw restauratiewerken aan de kap
uitgevoerd. Toch blijken de nieuwe metalen roeden geen
groot succes te zijn en er beginnen al redelijk snel grote
gaten in te roesten. Lang zou er niet meer gemalen 
worden in de molen. Rond 1960 draaiden de wieken hun
laatste enden. Tijdens een voorbijtrekkende stoet ter ere
van een huwelijksjubileum in 1962 draaiden de wieken
een allerlaatste keer rond. Rond 1962 viel ook het 
herkenbare geluid van de dieselmotor stil. Enige tijd
later kreeg de molen een totaal andere functie.

VAN MOLEN TOT CAFÉ EN DISCO-BAR 
1966 TOT 1981
Op 16 december 1966 opent in de molen een café. In
1971 richtte het provinciebestuur nog tweemaal een
schrijven aan de gemeente om tussen te komen in de
kosten van een nieuwe restauratie.
Op 19 november 1971 wordt de molen terug geopend als
disco-bar. In die periode draait Guy Perez (thans bekend
radio- en tv-figuur van o.a. de préhistorie) de eerste 
plaatjes beneden in de molen. Rond 1974 zijn de wieken
zodanig in verval dat ze om veiligheidsredenen worden
weggehaald door Molenbouwer Caers uit Kasterlee.
Op 1 juni 1981 brak een kleine brand uit die gelukkig
snel kon geblust worden. Met deze brand eindigde ook
het verhaal van de molen als horecazaak.

OP WEG NAAR EEN MONUMENT
In 1983 stelde de Rijksdienst voor Monumenten en
Landschappen voor om de stenen windmolen te 
beschermen als monument en de omgeving te bescher-
men als dorpsgezicht. Een procedure die tien jaar tijd in
beslag zou nemen.
Op 24 juni 1993 werd de molen effectief als monument
geklasseerd. Op maandag 24 juni 1996 kocht de 
gemeente de windmolen met de bijhorende grond. Vol-
gens een inspectie van Monumenten en Landschappen
verkeerde de molen nog in redelijke staat.
De plannen voor de restauratie werden door de 
gemeenteraad van 27 april 1998 goedgekeurd. Op
5 maart 1999 tekende minister Luc Martens het konink-
lijk besluit tot restauratie van de stenen bergmolen van
Rijkevorsel. Adriaens Molenbouw uit het Nederlandse
Weert (een bedrijf dat reeds zeven generaties molens
bouwt), zou de werken aannemen en de inmiddels 
vervallen molen terug restaureren tot een volwaardige
en maalvaardige windkorenmolen. Toezichthoudende
architect was Paul Gevers uit Kasterlee.
De voorbereidende werken nemen een aanvang op 21
september 2000. De zware onderdelen van het draaiend
molenwerk worden weggenomen en op de romp wordt
een  noodkap geplaatst. Op woensdag 6 juni 2001 zijn de
werken aan het molengebouw al ver gevorderd. Een 140
ton zware kraan hijst de nieuwgebouwde molen -
onderdelen, koning en spoorwiel langs boven in de
molen. Nadien volgt rond het middaguur de vijftien ton
zware molenkap, die bij windstil weer heel precies op de
rollen van het kruiwerk wordt geplaatst. In de namiddag
worden de nieuwgebouwde metalen roeden door de
askop gestoken. Bij de laatste molenroede gaan er twee
vlaggen mee naar boven. De Nederlands-Limburgse 
provincievlag van de molenbouwer en de vlag van de
Vlaamse Gemeenschap.

V V V
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Op maandag 10 september 2001, daags na Open Monu-
mentendag, laat de molenbouwer de wieken voor het
eerst terug draaien. Omdat er voldoende wind is, zijn de
windplanken en zeilen niet nodig. Het is van 1962, ruim
39 jaar geleden, dat er in Rijkevorsel nog molenwieken
draaiden.
De week nadien wordt alles verder afgewerkt. De wind-
planken worden aangebracht en op vrijdag 14 september
krijgt de molen terug zeilen. Ondertussen is de oude 
dieselmotor van roest ontdaan en ingesmeerd met lijn-
olie. De molenbouwers hebben afgelopen dagen ook de
kammen en spillen met bijenwas ingestreken en de pin
en baan met reuzel ingesmeerd.
Vanaf nu kan de molenbouwer beginnen proefdraaien en
proefmalen. Als eerste graan wordt Nederlands-
Limburgse rogge gemalen.
Op dinsdag 16 oktober 2001 worden de eigenlijke 
molenwerken voorlopig opgeleverd. De molen wordt
door de Rijkevorselse molenaars in gebruik genomen op
11 november 2001. Er wordt die dag proefgedraaid onder
leiding van Frans Brouwers, voorzitter van de vereniging
Levende Molens en molenaar op de Bakkersmolen te
Essen en de Akkermolen te Zundert. Vanaf dan tot medio
april 2002 wordt er bijna elke zondag proefgedraaid door
de Rijkevorselse molenaars onder leiding van ervaren
molenaar Willy Vermaelen uit Herentals.
Op zaterdag 13 april 2002 wordt de molen feestelijk,
samen met heel wat molenaars uit Vlaanderen, onder
massale belangstelling voor het publiek geopend. 
's Anderendaags zijn er nog molenfeesten en krijgen de
bezoekers in de voormiddag de kans om de molen tot
bovenaan in de molenkap te bezoeken. Meer dan 4.000
bezoekers worden er dat eerste weekend geteld. Toch is
de molen nog maar voorlopig opgeleverd. 
Op 10 november 2002, meer dan twee jaar na de eerste
molenaarsles, ontvangen zes cursisten uit Rijkevorsel
hun diploma 'Meester-molenaar'. De diploma's worden
uitgereikt door de Oost-Vlaamse Gedeputeerde 
Alexander Vercamer op het schip de 'Westhinder' te 
Rupelmonde. 22 molendiploma's worden dat jaar uit -
gereikt. Meer dan 1/4de gaat naar Rijkevorselse 
molenaars.
Op dinsdag 14 oktober 2003, twee jaar na de voorlopige
oplevering wordt de stenen bergmolen van Rijkevorsel
definitief opgeleverd.
Sinds de opening hebben de
vrijwillige Rijkevorselse 
mole naars reeds 18 ton tarwe
gemalen. Rond de 20.000 per-
sonen, waarbij bezoekers uit
zowat alle continenten, be-
zochten tot nu toe de molen.
De wieken draaiden reeds
310.000 omwentelingen.

In mei startte in de hele Kempense regio het bevolkings-
onderzoek naar baarmoederhalskanker. Een oproepings-
brief werd verstuurd naar elke vrouw uit de
leef tijds groep tussen 25 en 64 jaar.
Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) is sinds
1995 verantwoordelijk voor het organiseren van het 
bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het
sensibilisatieprogramma voor screening van baar -
moederhalskanker berust op het call-recall systeem. Dit
betekent dat vrouwen 3 jaar na hun laatste uitstrijkje 
opnieuw worden opgeroepen. De vrouwen tussen 25 en
64 jaar ontvangen een persoonlijke brief met de vraag
om een uitstrijkje te laten nemen. In de enveloppe zit
ook een folder met wat meer tekst en uitleg. Ze krijgen
ook een geel aanvraagformulier voor het labo, waar het
uitstrijkje onderzocht wordt. Vrouwen die dat niet 
willen, kunnen dit laten weten op de achterzijde van het
formulier.

Screenen én vaccineren
In 2011 werden 68.781 vrouwen per brief uitgenodigd
om een uitstrijkje te laten nemen. In het uitstrijkregister
van de provincie Antwerpen is gemiddeld 54% van de 
vrouwen voldoende gescreend. 4,28% melden een hys-
terectomie en worden niet in de telling opgenomen.
0,14% van de vrouwen weigeren aan het programma
deel te nemen.
In de loop der jaren was er een lichte stijging in het 
percentage vrouwen dat voldoende gescreend is. Nu is
er weer een daling. Het programma is over de laatste
jaren niet grondig veranderd. Wel is er een verandering
in de terugbetaling met een vermindering van het aantal
uitstrijkjes tot gevolg. We weten ook dat jonge vrouwen
zich steeds meer laten vaccineren tegen baarmoeder-
halskanker. De laatste screeningsgraad vinden we echter
bij dezelfde, jongste leeftijdsgroep. De daling wijst op de
nood om de bewustmaking te verhogen. Het call-recall-
systeem alleen volstaat niet om vrouwen te blijven mo-
tiveren om een uitstrijkje te laten nemen. Zowel
screening als vaccinatie blijven nodig.

JAAR SCREENINGSGRAAD
2005 50%
2006 53%
2007 57%
2008 58%
2009 59%
2010 57%
2011 54%

PREVENTIEF ONDERZOEK 
NAAR BAARMOEDERHALSKANKER



C U L T U U R

In mei werd de tentoon-
stelling “Multiple Expo-
sure” in het Aster
Berk hofmuseum plechtig
geopend. Drie jonge 
Rijkevorselse talenten
Cassy Kooymans, Sarah
Van Den Langenbergh en
Ellen Van Dun stellen er
hun werk tentoon, waarin
het vrouwelijk individu
een gemeenschappelijk
raakpunt is. Deze wordt

door elk van de kunstenaars belicht vanuit hun eigen
accenten. 

fotograaf Bart Huysmans

De tentoonstelling “Multiple Exposure” loopt nog tot en
met 29 juli en 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 kunt ook een afspraak maken via 03/340.00.37
De toegang tot de tentoonstelling is gratis.

De Cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op vrijdag-
avond 23 november om 20u worden in de raadzaal van
het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belangstelling
de winnaars van de Cultuurprijzen 2012 bekend -
gemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat
uit een geldsom en een oorkonde. Voor een bekroonde
persoon is er een waardevolle attentie en een oorkonde
voorzien.
Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf
of iemand anders voordragen. Een formulier voor 
kandidaatstelling kan opgehaald worden op de cultuur-
dienst in het Klooster of in de Aster Berkhofbibliotheek
te Sint-Jozef. Het formulier kan ook gedownload worden
op de website van de gemeente http://www.rijkevorsel.be
(klik links op “diensten”, vervolgens op “Cultuur” en dan
op “Cultuurraad”. Op deze pagina vind je onderaan een
link terug waar je het formulier kunt downloaden).
De kandidaturen kunnen ingediend worden tot woens-
dag 3 oktober.

REGLEMENT CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2012

I.   De prijs.
1. De Cultuurraad reikt om de twee jaar twee cultuur-

prijzen uit. Eén prijs gaat naar een vereniging die lid
is van de Cultuurraad van Rijkevorsel, en één prijs
naar een nog levende persoon uit Rijkevorsel.

2. De prijs wordt toegekend aan een persoon en/of 
vereniging die zich, zowel in als buiten de gemeente
Rijkevorsel, verdienstelijk heeft gemaakt op het 
culturele of socio-culturele vlak, op één van de 
volgende domeinen:
- de bescherming van de luister van de taal; 
- de schone kunsten, in de breedste betekenis; 
- de artistieke, intellectuele, morele en sociale 

vorming en de permanente vorming in het 
algemeen; 

- de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en het
toerisme; 

- het verwerven, het behoud en de bescherming van
het cultureel patrimonium en de musea.

TENTOONSTELLING 
‘MULTIPLE EXPOSURE’

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2012
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3. De prijs voor de bekroonde vereniging bestaat uit een
geldsom en een oorkonde, de prijs voor de bekroonde
persoon bestaat uit een waardevolle attentie en een
oorkonde.

II. De kandidaten.
4. Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan

slechts één kandidatuur indienen.

5. De kandidaturen moeten worden ingediend op het
gemeentehuis, op de daarvoor bestemde kandi -
datuurfiche en binnen de vastgestelde termijn. Dit
formulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis en
dient met de nodige motivering, onder gesloten 
omslag en met de vermelding “cultuurprijs” over -
gemaakt te worden aan de cultuurbeleidscoördinator.
Aan de kandidaatstellers wordt dan een bericht van
ontvangst gestuurd.
Opgelet: de kandidatuurstelling moet passen op de
kandidatuurfiche (2 pagina’s). Bijlagen zijn niet 
toegelaten. 

6. De fiches voor kandidatuurstelling moeten uiterlijk
op 3 oktober 2012 binnen zijn op de cultuurdienst.

III.De jury.
7. De jury is samengesteld uit:

- De bestuursleden van de cultuurraad (het dagelijks
bestuur)

- De schepen van cultuur
- De andere stemgerechtigde leden van de cultuur-

raad

8. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad organiseert
de verkiezing volgens het intern reglement. 
Er mag slechts één stem per stemgerechtigde uit -
gebracht worden. Alle stemmen worden samen -
geteld. Bij ex-aequo geven de stemmen van het
dagelijks bestuur en de schepen van cultuur de door-
slag. Is er dan nog een ex-aequo, geeft de stem van
de voorzitter de doorslag. 

9. Een vereniging die de cultuurprijs gewonnen heeft,
is 10 jaar uitgesloten van kandidatuur voor een
nieuwe cultuurprijs.
Een fysische persoon kan slechts eenmaal de 
cultuurprijs winnen.

10. Elk aanwezig jurylid zal de kandidaturen beoordelen
aan de hand van verschillende criteria:
- de voorstellingstekst van elke kandidaat
- de meerwaarde voor het socio-culturele leven in

Rijkevorsel
- de motivatie

- het aantal jaren activiteit in de gemeente
- het aantal jaren activiteit buiten de gemeente
- de uitstraling binnen de gemeente
- de uitstraling buiten de gemeente

IV. De bekendmaking van de laureaten.
11. De prijsuitreiking heeft plaats op vrijdag 23 novem-

ber 2012 om 20 uur in de raadzaal van het gemeente -
huis.

VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2012

Kindercircus en kinderdisco:
Op 17, 18 en 19 augustus wordt aan de molen in Rijke-
vorsel het spiegeltentfestival georganiseerd. Op vrijdag
organiseren we workshops circus en dans. In de na -
middag kunnen ouders, grootouders, vrienden,… de 
resultaten komen bewonderen vanaf 13u. Nadien is er
in deze prachtige tent een heuse kinderdiscofuif voor-
zien. Een hoogdag voor onze kinderen die graag dansen,
zingen en springen. De kinderen kunnen ter plaatse
afgehaald worden vanaf 16.00 uur.

Praktische info:
- Locatie: Spiegeltent aan de Stenen Bergmolen in de

Looiweg - Rijkevorsel
- Inkom: gratis
- Deuren open vanaf 13u

Radio Modern:
Radio Modern zijn retro swingfeesten met zwierende
petticoats, mooi uitgedoste vrouwen en rockers en
vooral tot de laatste centimeter gevulde dansvloeren. Net
als vroeger beginnen de dansfeesten vroeg. Ten laatste
om 21u is de dansvloer gevuld voor een swing dansles.
Je leert een aantal basispassen uit de lindy hop, swing
en jive, waarmee je je kunt uitleven op muziek van onze
dj’s die de wax in de vingers hebben. Wie wil kan voor
wat rouge en krulspelden langs in de Beauty Boudoir van
de Modernettes.

SPIEGELTENTENFESTIVAL
17 - 18 - 19 AUGUSTUS
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Back to the nifty fifties and swinging forties dus: Radio
Modern is een nostalgische trip naar de jaren ’40 en ’50.
Herbeleef een stukje geschiedenis en geniet een avond
lang van deze unieke retrosfeer met old school swing in
een mooi decor en knetterende rootsmuziek.
Meer info op www.radiomodern.be en voor sfeerfoto’s op
de facebookpagina van GC ’t Heilaar!

Praktische info:
- Locatie: Spiegeltent aan Stenen Bergmolen in de

Looiweg - Rijkevorsel
- Inkom: €7,00

groepen vanaf 15 personen €5,00/persoon
- Deuren open vanaf 19u30
- Swing dansles: 20u30
- Beauty Boudoir: ganse avond achteraan in de 

Spiegeltent

ZATERDAG 18 AUGUSTUS 2012

’t Veussels Festival:
De kans voor bekende en minder bekende lokale 
muzikale genieën om eens te kunnen optreden in een
uniek kader. We schotelen jullie dan ook graag een 
uiteenlopend repertoire van bands, singer-songwriters,
e.d. voor. In de loop van de maand juli wordt het totale 
programma bekendgemaakt!
Praktische info:
- Locatie: Spiegeltent aan Stenen Bergmolen in de

Looiweg - Rijkevorsel
- Inkom: €5,00
- Deuren open: afhankelijk van het aantal geprogram-

meerde groepen

ZONDAG 19 AUGUSTUS 2012

Ontbijtcinema:
Op zondagmorgen schotelen we jullie graag een 
schitterende film van eigen bodem voor. Vanaf 9u kun
je in de spiegeltent terecht voor een ontbijt. Voor de prijs
van €7,5 kun je genieten van een croissant/koffiekoek -

pistolets - fruitsap - koffie/thee. Nadien kun je genieten
van ‘Groenten uit Balen’ (www.groentenuitbalen.com),
een film over de lokale geschiedenis in de Kempen met
o.a. Stanny Crets, peter van Turnhout 2012. Achteraf
kun je nog nagenieten en –praten bij een gratis drankje.
Inschrijven vooraf is verplicht en kun je bij de cultuur-
dienst via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03/340 00 37. 
Wie enkel de film wil meepikken, is welkom in de spie-
geltent vanaf 10u. Gelieve wel vooraf na te vragen of er
nog plaatsen beschikbaar zijn!
- Locatie: Spiegel-

tent aan Stenen
Bergmolen in de
Looiweg - Rijke-
vorsel

- Inkom: 
ontbijt €7,50
enkel film: gratis

- Inschrijven vooraf verplicht
- Deuren open vanaf 9u

HaFaBra aan de Molen i.s.m. Rijkevorsel-Leeft:
Naar jaarlijkse traditie richt Rijkevorsel-Leeft ook dit
jaar weer een concertnamiddag in i.s.m. met de 3 
Rijkevorselse muziekmaatschappijen. Normaal kun je
gaan luisteren aan de Kiosk, maar dit jaar treden ze op
in het unieke kader van een spiegeltent.
De concertreeks start om 14u met als eerste Harmonie
Broederband. Om 15u schotelen we u een concert van
Brass Band Condor voor en ten slotte sluit Fanfare 
Vermaak na Arbeid deze muzikale namiddag af om 16u.
Praktische info:
- Locatie: Spiegeltent aan Stenen Bergmolen in de

Looiweg - Rijkevorsel
- Inkom: gratis
- Deuren open vanaf 13u30
- Concerten: 14u – 15u – 16u
      
Moving Emotions Symphonic Pop Orchestra: 
Live concert met special act
Als afsluiter voor dit uitzonderlijke weekend schotelen
we jullie om 20u nog een gratis live concert met special
act voor van Moving Emotions Symphonic Pop Orches-
tra (www.movingemotions.be).
Praktische info:
- Locatie: Spiegel-

tent aan Stenen
Bergmolen in de
Looiweg - Rijke-
vorsel

- Inkom: gratis
- Deuren open 

vanaf 19u30
- Concert: 20u

C U L T U U R
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Op 7 juli vindt de hertest van de fitbus plaats ter hoogte
van AG Van Herck/Garage Nawrot op de Oostmalse -
steenweg. 
Inschrijven kan nog steeds via www.deelnemen.be!

Allen op post, enerzijds om deel te nemen, anderzijds
om al die sportievelingen een hart onder de riem te ste-
ken!

Omdat in de meeste sporttakken het seizoen reeds 
beëindigd is, willen wij nu reeds een oproep doen aan de
kampioenen en de uitzonderlijke sportieve prestaties van
het voorbije seizoen.
Indien je een kampioen of iemand met een uitzonder-
lijke sportprestatie kent, gelieve de nodige formulieren
dan binnen te brengen voor 27 juli 2012. De nodige 
formulieren, voor beide categorieën kun je terug vinden
op de website van de gemeente of bekomen op de sport-
dienst. 
De bedoeling is om in september al eens een overzicht
te kunnen geven van de prestaties van de Rijkevorselse
sporters.

Dowhill & Outdoorstep -
Off-road MTB  

Op donderdag 26 juli willen
we met jongeren vanaf 12
jaar een dag de Ardennen
gaan ver kennen op twee
wielen. Enerzijds gaan we
met reuzensteps de Arden -
nen helling naar beneden.
Daarnaast gaan we op ver-
kenning in de schitterende
natuur met een off-road
MTB-tocht. Zet je verstand
op nul en ga er voor!

FITBUS RIJKEVORSEL :
HERTEST OP 7 JULI 2012

MEMORIAL FONS BRYDENBACH

OPROEP KAMPIOENEN 
EN SPORTIEVE PRESTATIES

SPORTIEVE ACTIVITEITEN 
VOOR DE RIJKEVORSELSE TIENERS



Karting & lasershooten

Op maandag 6 augustus
gaan we naar jaarlijkse
traditie karten. Deze keer
combineren we deze
spectaculaire sport met
een lasershootgevecht. We kruipen dus zelf in een game
en wanen ons de Rambo’s van de 21ste eeuw!

12GNoord Summerkix: 
kiting - zeeraften - beachsport

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

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

Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd
tegen je sporters? Wat doe je als trainer als de training
voor geen meter loopt? En hoe ga je als bestuurder om
met blèrende ouders langs de kant? Reserveer nu voor
de theatervoorstelling ‘Wel winnen, hè!’ voor alle sport-
clubs in sportregio Noorderkempen!

Op maandagavond 17 september 2012 vindt in cultuur-
centrum De Djoelen in Oud-Turnhout de voorstelling
voor sportclubs ‘Wel winnen, hè!’ plaats. Deze theater-
voorstelling gaat over het versterken van sportclubs en
het effectief begeleiden van (jeugd-)sporters. Hoe kun je

met elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties ver-
beteren, sportiviteit toeneemt, meer pubers lid blijven
en het aantal vrijwilligers groeit?

De theatervoorstelling is bedoeld voor alle vrijwilligers
bij sportclubs vanaf 16 jaar zoals bestuurs- en commis-
sieleden, trainers en coaches, scheidsrechters en ouders. 

Het verhaal dat deze avond wordt gebracht, is gestoeld
op praktijkervaringen van topcoaches en onderbouwd
met jarenlang wetenschappelijk onderzoek.

De voorstelling wordt uitgevoerd door het Nederlandse
theatergezelschap Positief Coachen, met onder andere
Bas Grevelink (Comedy Train / musical Joseph) en Ewald
van Kouwen (aanvoerder van de beweging Positief Coa-
chen). In Nederland wordt deze voorstelling 300 keer op
de planken gebracht, waar in totaal 150.000 mensen op
af komen. 

De Interlokale Vereniging sportregio Noorderkempen
biedt sportclubs deze voorstelling aan voor de prijs van
€ 10 per persoon. Let op: vol is vol dus aarzel niet en re-
serveer je plaats via Diane Loosen, T 03-240 62 73, vor-
ming@apbsport.provant.be.

Het cultuurcentrum De Djoelen ligt aan de Steenweg op
Mol 3 in Oud-Turnhout. De deuren openen vanaf 19.30
uur en de voorstelling duurt van 20.00 tot 21.30 uur
(zonder pauze). Na afloop is er gelegenheid om met el-
kaar na te praten. Neem voor meer informatie contact
op met Sofie De Preter, T 03 240 62 20 of Lief Daneels,
T 03 240 62 01.

’WEL WINNEN, HÉ !: POSITIEF COACHEN’
THEATERVOORSTELLING 
VOOR SPORTCLUBS

S P O R T
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KIEKEBOE 
SPEELPLEINWERKING

& KINDERCLUB

Vanaf 2 juli tot en met 24

augustus organiseert de jeugd-

dienst en de kinderclub zeven

weken speelpleinwerking Kieke-

boe om zo alle kinderen en jon-

geren een toffe vakantie te

bezorgen. Tijdens de week van

16 tot en met 20 juli zijn de deuren van de Kiekeboe en

de kinderclub gesloten. Voor een dagje Kiekeboe dien je

niet op voorhand in te schrijven.

Tijdens de laatste week van de zomervakantie, van 27 tot

31 augustus, staat de kinderclub borg voor een portie

speelplezier. Voor deze dagen vragen we om in te 

schrijven voor 15 augustus 2012. 

Na de uiterste inschrijvingsdatum zullen er hoe dan ook

geen inschrijvingen meer worden aangenomen!

NIEUWE ROUTE KINDERCLUB 
NAAR CHIROLOKALEN SINT-JOZEF

Naar jarenlange traditie leven de kinderen van de lagere

school zich tijdens de speelpleinwerking uit in en rond de

lokalen van Chiro Sint-Jozef. De kinderen die vanuit 

Rijkevorsel komen, vertrekken ‘s ochtends in groep met

de fiets aan de Kinderclub. Maar de fietsroute is dit jaar

aangepast omwille van de werken aan de Emiel Van

Roeystraat en Prinsenpad. Niet onbelangrijk om te weten

voor de kinderen die onderweg willen aansluiten bij de

groep.

AANGEPASTE ROUTE KINDERCLUB – SINT-JOZEF

- Molenstraat

- Langs de politie naar Banmolenweg

- Oversteken Sint-Lenaartsestwg aan het zebrapad bij

de Post (AANGEPAST)

- Oude Braak (AANGEPAST)

- Prinsenpad (AANGEPAST)

- Tulpstraat-Lozenhofstraat

- Oversteken naar Boshoevenweg

- Via Looi naar De Parre Hoeveweg

- Naar rechts de brug over

- Eerste straat links (Zuiderdijk)

OPENDEURDAG IN DE KINDERCLUB

Op donderdag 30 augustus van 17u tot 19u kun je een

kijkje komen nemen in onze kinderclub! Onze begeleid-

sters van de kinderclub nemen je dan mee op ver -

kenningstocht in ons speelparadijs. Dus wil je graag een

stukje van de kinderclubwereld zien, kom dan zeker eens

een kijkje nemen. Ook zullen de foto’s die genomen 

werden tijdens de speelpleinwerking Kiekeboe te 

bewonderen zijn.

OVERZICHT ACTIVITEITEN 
TIENERS 12 - 16 JAAR

Ook deze zomervakantie voorziet de speelpleinwerking

Kiekeboe een resem van coole en swingende activiteiten

voor de Rijkevorselse tieners tussen 12 en 16 jaar!

Hieronder vind je een overzicht terug i.v.m. de tiener -

activiteiten. Mocht je nog vragen hebben dan kan je 

terecht op onze informatieavond voor tieners op maan-

dag 25 juni om 20u00 in de parketzaal boven de 

Kinderclub. Voor meer info kun je ook terecht op onze

jeugdwebsite www.jeugdrijkevorsel.be.

- Woensdag 4 en donderdag 5 juli : 

Spraydayz 30 euro

- Vrijdag 6 juli : De Efteling 16 euro

- Dinsdag 24 juli : Duinrell 15 euro
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- Donderdag 26 juli : 

Downhill & Outdoor step + Off-road Bike 40 euro

- Vrijdag 27 juli : Dagje Noordzee 10 euro

- Dinsdag 6 augustus : 

Karten en lasershooten 25 euro

- Woensdag 8 + donderdag 9 augustus : 

aanleg BMX-parcours 5,5 euro

- Vrijdag 10 augustus : Bosbad Hoeven 6 euro

- Woensdag 15 augustus : 

Voetbalinterland België - Nederland 30 euro

- Dinsdag 21 augustus : 

Watersportdag 12G Noord 25 euro

- Donderdag 23 augustus : 

Shoppen in Gent 5 euro

- Woensdag 29 augustus : T-day 5 euro

ONTWERP EEN CROSSPARCOURS

Op het grasveld tussen Donk en Stevennekens werd 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-crossparcours te bouwen. Hiervoor

willen we graag beroep doen op de Rijkevorselse jeugd.

In een eerste fase vragen we jullie om zelf een ontwerp te

maken van het toekomstige crossparcours. Een plan van

hetterrein aan Donk kan gedownload worden op onze

jeugdwebsite www.jeugdrijkevorsel.be. 

De uiteindelijke 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-crossparcours Rijkevorsel’.

De jeugddienst en de technische dienst zullen deze 

ontwerpen beoordelen naar kwaliteit, gebruiksvriendelijk-

heid en vooral veiligheid. Tijdens de speelpleinwerking

Kiekeboe worden er voor de tieners tenslotte twee dagen

(wo 8 en do 9 augustus) 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 crossparcours!

ATTRACTIEDAG OP VRIJDAG 24 AUGUSTUS 

Op vrijdag 24 augustus organiseert Kiekeboe in samen-

werking met de Gezinsbond een grootse attractiedag in

sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speeldag met onder

andere verschillende uitdagende springkastelen, een 

ballenbad, hindernissenparcours, schminkstand, pony 

rijden en nog heel veel meer.

In de namiddag verwachten we Clown Rocky, één van de

meest gevraagde clowns van Vlaanderen. Het belooft een

grappige, ludieke show te worden met heel veel interactie

met het publiek. Dat wordt lachen!

De boterhammendoos mag die dag thuisblijven, want alle

kinderen worden getrakteerd op lekkere frietjes met een

curryworst.

De attractiedag start om 9.30 uur aan sportcentrum De

Valk. We willen jullie vragen om je kinderen rechtstreeks

naar De Valk te brengen. Kinderen die vooraf nog opvang

nodig hebben, kunnen hiervoor terecht in de Kinderclub.

Rond de klok van 16.30 uur, als alle kindjes hun ballon

voor de ballonwedstrijd loslaten, wordt deze spektakel-

dag definitief afgesloten. Kinderen die nog naopvang

nodig hebben, kunnen dan nog terecht in de Kinderclub.

Inschrijven kan via speelpleinwerking Kiekeboe of via de

Gezinsbond.
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Op de donderdagen 28 juni, 5, 12, 19 en 26 juli 2012
wordt er in Rijkevorsel centrum op de parking opnieuw 
gefeest. Zoals vorige jaren wordt aldaar Rijkevorsel
Swingt georganiseerd. Op de parking zuid zullen 
verschillende groepen optreden waaronder ook groepen
uit Rijkevorsel.
Het dorpscentrum en parking zuid worden volledig 
verkeersvrij gemaakt aangezien er weerom een massa
volk verwacht wordt. In het verleden is deze organisatie
steeds vlekkeloos verlopen. Wegens het toenemend 
succes van het dorpsfeest zal er ook dit jaar bescheiden
toezicht uitgeoefend worden door de lokale politie.
Vanaf de rotonde tot aan de Bochtenstraat is het 
centrum op 28 juni en op elke donderdag van juli 
volledig afgesloten voor het verkeer en dit telkens vanaf
18.30 uur tot 24.00 uur.
Gepaste omleidingen worden ingesteld. 
Maak daar gebruik van.

Op zaterdag 7 juli 2012 om 17.00 uur wordt er weerom
een marathon georganiseerd in Rijkevorsel en om -
liggende gemeenten. De marathon start in Rijkevorsel,
doorheen het dorpscentrum en via Hoogstraatse -
steenweg, gedeelte Gammel, Achtel en Achtelsestraat
naar Hoogstraten.
De N14 (Hoogstraatsesteenweg en gedeelte Gammel) zal
gedurende maximum 15 minuten afgesloten worden
voor het verkeer. Verkeer vanuit Hoogstraten naar Rij-
kevorsel toe blijft toegelaten mits aangepaste snelheid.
De andere gemeentewegen worden gesignaleerd als
'éénrichtingsstraten'.
De aankomst van de marathon is enkele uren later voor-
zien eveneens te Rijkevorsel. De lopers komen vanaf
Vaart, via Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat naar de

Oostmalsesteenweg. Ook deze straten zullen zoveel als
mogelijk verkeersvrij gemaakt worden tijdens de door-
tocht van de marathon.
Tijdens de duur van de marathon wordt er te Rijkevorsel
de jaarlijkse stratenloop georganiseerd in en nabij het
centrum. Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur wordt het gehele
loopparcours verkeersvrij gemaakt.
Dit betreft gedeelte Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp,
Borgerhoutstraat, E. Van Roeystraat, Prinsenpad, Oude
Braak, Kruispad, Sonsheide, Oude Baan, Helhoekweg en
Lozenhofstraat. Het verkeer in het dorpscentrum dient
omgeleid te worden.
Er zal signalisatie aangebracht worden om het door-
gaand verkeer rondom Rijkevorsel centrum te leiden.
De rotonde in het dorpscentrum blijft tijdens de straten-
loop toegankelijk voor het verkeer.
Belangrijk : Door de werken in de Emiel Van Roeystraat
kan het parcours licht gewijzigd worden.

Na de marathon en stratenloop wordt er op het dorps-
plein een openluchtfeest georganiseerd. Verkeer in het
dorpscentrum is onmogelijk. Een gedeelte van het
dorspcentrum wordt volledig afgesloten voor alle 
verkeer en dit vanaf 17.00 uur tot 8 juli tot omstreeks
2.00 uur. Er is geen verkeer meer mogelijk in het Dorp. 
Tijdens het dorpsfeest kan de rotonde gebruikt worden
en is er verkeer mogelijk op de verkeersas Sint-Jozef 
Rijkevorsel - Oostmalle.
Omleidingen worden ingesteld en gesignaleerd.
De Kasteelweg en gedeelte Bavelstraat worden gesig -
naleerd als omleidingswegen. In beide straten geldt een
totaal parkeerverbod.
De Lokale Politie zal instaan voor begeleiding, verkeers-
regeling en toezicht.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

RIJKEVORSEL SWINGT

MARATHON EN STRATENLOOP

DORPSFEEST TE RIJKEVORSEL 
D.D. 7 JULI 2012



Er wordt op 21 juli 2012 (tijdens de kermis aldaar) een
criterium georganiseerd voor wielertoeristen uit Rijke-
vorsel.
De wedstrijd zal doorgaan vanaf 19.15 uur tot 21.00 uur
op een volledige verkeersvrije omloop.
De omloop betreft : start en aankomst Sint-Jozef, Essen-
weg, Uitbreidingsstraat, Pioenstraat, Hoogstraat, Scher-
pengeertstraat, Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge
Heideweg en Sint-Jozef. Omwonenden worden in kennis
gesteld van de verkeershinder. Omleidingen worden 
gesignaleerd en er is politietoezicht.
Het parcours kan nog gewijzigd worden afhankelijk van
de stand der werken in de Hoge Heideweg.

De jaarlijkse kermis gaat van start op zaterdag 21 juli
2012 met een wielerwedstrijd. De rijbaan Sint Jozef, 
tussen de kruispunten met Hoge Heideweg en
Scherpengeertstraat zal, vanaf 17 juli tot de nakermis op
zondag 29 juli 2012, afgesloten worden voor alle door-
gaand verkeer.
Nieuw in 2012 omleiding tijdens de kermis : Het door-
gaand verkeer zal in eerste instantie omgeleid worden
via Hoge Heideweg, Zwartvenstraat en Eikendreef en dit
in beide rijrichtingen. Tijdens de wielerwedstrijd zal de
omleiding aangepast worden.
De omleidingen kunnen nog gewijzigd worden afhan-
kelijk van de stand der werken in de Hoge Heideweg.

Door judoclub 'De Bres' wordt op zaterdag 4 augustus
2012 weer een triatlon georganiseerd rondom Sint-
Jozef.
Dit omvat zwemmen (in het kanaal Dessel - Schoten)
fietsen en lopen.
Het fietsparcours : Sint-Jozef, Lange Kwikstraat, Rijke-
vorselbaan (= Beerse), Beersebaan, Hoge Heideweg,
Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looiweg,
Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide, Zuider-
dijk, nieuwe brug, Sint-Jozef, Meir en Pastoor Lam -
brechtsstraat.

Het loopparcours : Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg,
Scherpengeertstraat, Poelberg, bos, Hoge Heideweg, 
Uitbreidingsstraat, Pioenstraat en terug Pastoor Lam -
brechtsstraat.
De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deel-
nemer zal ongeveer om 19.00 uur aankomen.
Het fiets- en loopparcours zal verkeersvrij gehouden
worden wat toch enige verkeershinder zal teweeg 
brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en
de bevelen van de politie.
Het parcours kan nog gewijzigd worden afhankelijk van
de stand der werken in de Hoge Heideweg.

Kruiwagencross Kleine Gammel
Op 19 augustus 2012 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur zal
er verkeershinder zijn op Kleine Gammel ter gelegen-
heid van de jaarlijkse kruiwagencross.

Rijkevorsel kermis wordt ook in 2012 ingezet met een
proloog op vrijdag 24 augustus 2012 voor wieler -
toeristen. De proloog start dit jaar aan de Hoek, 
Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Lelie -
straat, Prinsen pad terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden.
Parcours kan gewijzigd worden afhankelijk van de stand
der werken in de Emiel Van Roeystraat.

Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis twee
wielerwedstrijden gepland in het centrum op 25 augus-
tus 2012.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en de
wedstrijd voor nieuwelingen van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar
de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken

WIELERWEDSTRIJD SINT-JOZEF

TRIATLON SINT-JOZEF

KERMIS SINT-JOZEF

SPEK EN EIEREN KLEINE GAMMEL

PROLOOG - 24 AUGUSTUS 2012

KERMISKOERSEN - 25 AUGUSTUS 2012
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St.-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek,
Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via
Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig 
gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat uitgezonderd
de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van de renners
is verboden. Op de gehele omloop geldt er een parkeer -
verbod en autoverkeer mag enkel op het parcours 
rijdende in dezelfde rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aankomst
van de laatste renner is gepland omstreeks 17.00 uur.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de 
bevelen van de politie nauwgezet op te volgen zodat deze
wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Op vrijdag 24 augustus 2012 vanaf 17.00 uur (bij het
starten van de proloog) zal het dorpscentrum afgesloten
worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk.
Het centrum, vanaf kerk tot aan de Hoek, blijft voor -
behouden voor de kermisbezoekers.
ALLE DOORGAAND VERKEER MOET DE OMLEI -
DINGEN VOLGEN.
Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden 
gesignaleerd.
In 2012 wordt het dorpscentrum volledig afgesloten
voor alle doorgaand verkeer van vrijdag 24 augustus tot
en met dinsdag 28 augustus te 24.00 uur.
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum.
INFO : Steeds stelt de politie vast dat vele auto -
bestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) 
gewoon negeren met als gevolg dat zij iets verderop ver-
plicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de aanwijzingen
zodat je niet klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel.

Op zondag 26 augustus 2012 passeert Schakel Noord
weerom doorheen Rijkevorsel met als stopplaats 'Meir'
Sint-Jozef.
Duizenden deelnemers zullen deelnemen en dit kan
enige moeilijkheden opleveren aangezien de fietsers zich
op de omleidingswegen van de jaarlijkse kermis moeten
begeven.
De Lokale Politie zal verkeersregeling verrichten en 
aangepaste signalisatie zal geplaatst worden.

Niet alleen jongeren die voor hun theoretisch rijexamen
gaan, worstelen met de wegcode. Ook doorwinterde
chauffeurs komen nog in verkeerssituaties terecht waar-
bij onzekerheid troef is. Een kleine opfrissing :

Wanneer heeft een vertrekkende autobus voorrang ?
Wanneer je in de bebouwde kom een autobus nadert die
een halteplaats verlaat en dit aangeeft met de richtings-
aanwijzer dan moet je voorrang verlenen en desnoods
stoppen. Buiten de bebouwde kom geldt deze regel niet.

Heeft een fietser altijd voorrang ?
Nee : een fietser moet zich aan dezelfde voorrangsregels
houden als een autobestuurder. Wanneer er geen fiets-
pad is, of het fietspad is onderbroken aan het kruispunt,
dan moet de fietser zich gedragen 'als een auto' en voor-
rang verlenen aan autobestuurders of fietsers die van
rechts komen. Enkel wanneer het fietspad doorloopt
over het kruispunt heb je voorrang op de auto's. Belang-
rijk : op een oversteekplaats voor fietsers heeft een fietser
GEEN voorrang.

Wanneer moet je 'ritsen' ?
Bij een wegversmalling (meestal op autosnelwegen)
raken sommige chauffeurs geïrriteerd door het 'asociale
gedrag' van bestuurders die pas op het laatste moment
invoegen. Nochtans is het ritsen (= om de beurt een
voertuig doorlaten) het meest efficiënt wanneer dit bij
de wegversmalling zelf gebeurt. Alzo wordt de volledige
capaciteit van de weg benut.

Mag je over de busstrook rijden om rechts af te slaan ?
Ja ... maar je mag de busstrook enkel gebruiken om van
richting te veranderen. Dit betekent dat je in een file niet
via de busstrook mag voorbijrijden om dan aan het einde
weer in te voegen.

Heeft een fietser voorrang op de rotonde ?
Op de rotonde in Rijkevorsel centrum is de suggestie-
strook (plaats waar het aangewezen is om per fiets door-
heen het dorpscentrum te rijden) gelegen pal tegen de
rijbaan van het autoverkeer. Alhier heeft de fietser 
dezelfde rechten als een auto. De fietser heeft voorrang
eenmaal hij of zij op de rotonde rijdt.
Ligt het fietspad gescheiden van de rijbaan dan is er
sprake van kruisend verkeer en zal er signalisatie aan-
gebracht zijn. Elke keer dat de fietser een rijbaan over-
steekt, moet hij of zij voorrang verlenen aan het
passerende autoverkeer. Dit zal meestal gesignaleerd
worden met verkeersbord B1 en geschilderde haaien -
tanden op het wegdek. Bijvoorbeeld te Beerse t.h.v. 

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

SCHAKEL NOORD

VERKEERSINFO



27

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

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

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

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

Heiken is er een rotonde waar de fietsers voorrang 
moeten verlenen aan het autoverkeer.

Mag je hond los in de auto ?
In de verkeerswetgeving staan geen specifieke 
bepalingen over het vervoer van honden in de auto. Toch
is het voor je eigen veiligheid (en van de anderen) aan-
gewezen dat je hond (of ander huisdier) afgescheiden
wordt van de bestuurder door middel van een net, bench
of speciale gordel. Op die manier vermijd je levens -
gevaarlijke toestanden.

Is de gordel verplicht in een autobus ?
Wanneer er gordels voorzien zijn in een bus, moet je ze
dragen. Dit is het geval in reisbussen die na 2003 
gefabriceerd zijn.

In Rijkevorsel centrum zijn er een 8-tal blauwe zones
waar de parkeerduur beperkt wordt tot maximum 2 uur.
Het gebruik van de parkeerschijf is aldaar verplicht. In
de Bochtenstraat, Dorp, Hoogstraatsesteenweg en 
Vinkenpad merkt de politie op dat er op bepaalde tijd-
stippen geen parkeerplaatsen meer voorhanden zijn.
Meermaals werd vastgesteld dat plaatselijke bewoners
hun voertuig langdurig voor hun woning plaatsen en
dan om de 2 uur de parkeerschijf verdraaien zonder hun
voertuig te verplaatsen. Dit is een inbreuk waarvoor
reeds administratieve boetes werden uitgeschreven.

Vraag van de politie aan de bewoners : parkeer je 
voertuig achteraan op je privéparkeerplaats. Alzo draag
je een steentje bij tot het parkeervriendelijk beleid in 
Rijkevorsel centrum. Er is meer parkeerruimte voor 
bezoekers die maar 'eventjes' moeten parkeren. Lang -
durig parkeren in de blauwe zone is immers verboden.
Bijkomend detail : zo vermijd je weeral een boete.

Na een periode van mindere controle door de politie
wordt in de vakantieperiode terug gestart met de 
dagelijkse controle van de parkeerschijf. Let op !

Wist je dat je door het invoeren van een paar eenvoudige
maatregelen je energiefactuur ernstig kan doen dalen ?
Sommige maatregelen zijn heel simpel en kosten je
niets. Zet bijvoorbeeld je verwarming 's nachts een 
aantal graden lager of zet je radio en televisie volledig
uit zodat er geen kleine lampjes meer branden.

Andere maatregelen kosten wel enkele euro's zoals het
vervangen van gloeilampen door spaarlampen en het 
installeren van een spaardouchekop in de douche. Met
een spaardouchekop ben je even proper gewassen maar
je verbruikt wel de helft minder water en dus ook 
energie ! Je hebt die euro's dus snel terugverdiend !

Je kunt die maatregelen zelf doorvoeren, maar indien je
dit wenst kun je een gratis huisbezoek aanvragen van
onze energiesnoeiersploeg. Niet alleen ons advies kost
je niets, we brengen onder andere ook gratis spaar -
lampen mee.

BLAUWE ZONES TE RIJKEVORSEL

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012
- 20.00 UUR

BESPAAR GELD EN ENERGIE : 
VRAAG EEN GRATIS ENERGIESCAN AAN !
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Hoe gaan de energiesnoeiers te werk ?
Bij het begin van de energiescan stellen we je een aantal
vragen zoals 'Hoe verwarm je je huis ?' en 'Welke 
elektrische apparaten heb je ?'. Daarna bekijken we of er
dubbele beglazing is, of er dakisolatie is, of de kamer-
thermostaat juist is afgesteld en zo meer. Ondertussen
krijg je heel wat tips om energie te besparen. Die tips
krijg je nadien op papier, samen met het rapport van de
scan.

Gratis spaarlampen en douchekop !
In ieder huis voeren we ook enkele energiebesparende
maatregelen uit. We installeren spaarlampen, buis -
isolatie, radiatorfolie of een spaardouchekop. Dit alles
ter waarde van ongeveer twintig euro. Volledig gratis
voor de bewoner en betaald door de distributienet -
beheerders.

Ook voor jou ?
Op de energiemarkt beweegt de laatste tijd het één en
ander. Indien je wenst doen we voor jou de V-test zodat
je zelfstandig en wel overwogen eventueel van energie -
leverancier kan veranderen. Bovendien zijn de energie-
snoeiers op de hoogte van de meest recentelijke premies
en reglementeringen.

Wie doet het ?
De Energiesnoeiers van WEB / Assist / Turnhout, ook 
gekend van de Kringloopwinkels, het restaurant enz.
voert de scans uit voor de gemeente Rijkevorsel.

Hoe aanvragen ?
Schriftelijk of telefonisch bij :
OCMW, Dany Van Opstal, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevor-
sel, dvanopstal@ocmwrijkevorsel.be, tel. 03 340 39 53 -
03 340 39 65

VERJAARDAGSFEESTJE
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

DINSDAG 3 JULI 2012
FRAMBOZENBAVAROIS MET COULIS EN KOFFIE

DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

DINSDAG 4 SEPTEMBER 2012
DAME BLANCHE EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET RUSTHUIS PRINSENHOF
INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Menu 21 juli 2012

Tomatensoep met balletjes

Vlaamse stoverij met Westmalle bier,
fris slaatje en frieten

Vanilleroomijs met Hoogstraatse aardbeien 

Inschrijven voor 11 juli 2012 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

10 euro

Moederdagmenu
15 augustus 2012

Romige groentensoepje 
verrijkt met kippereepjes

Varkenshaasje met mosterdsaus,
groentenkrans en kroketten

Huisbereide tiramisu

Inschrijven voor 8 augustus 2012 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

13,50
euro

Kermismenu
26 augustus 2012

Kervelsoep met balletjes

Gebraad met vleesjus, 
erwten en wortelen en rosti’s

Rijstpap 

Inschrijven voor 20 augustus 2012 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

12euro
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Tijdens de zomervakantie vindt er een
jongerenkamp van Joka plaats in WZC
Prinsenhof te Rijkevorsel. Dit zal door-
gaan van zondag 22 tot en met vrijdag
27 juli 2012. Je verblijft dan een week

in de voorziening met een groepje jongeren, je bezoekt
de bewoners, je organiseert activiteiten. Meer informatie
over het kamp lees je hieronder of op de website (waar
je jezelf ook kunt inschrijven) www.jokaweb.be. Je kunt
je alleen inschrijven of samen met een groepje vrienden.

Op kamp met Joka
Als je van het ongewone houdt, dan ben je bij Joka aan
het juiste adres. Want met Joka sla je je tent op in een
thuis voor bejaarden, mensen met een handicap of 
psychiatrische patiënten. Samen met een groepje jon -
geren lever je de bewoners een week vakantie aan huis.
Tijdens zo'n weekje vakantie geef je de bewoners extra
aandacht en organiseer je animatieactiviteiten voor hen.
Je maakt er natuurlijk ook een gezellige boel van met de
andere jongeren.
In een ouderenvoorziening ga je in de voormiddag op
bezoek bij de bewoners en sla je een babbeltje met hen.
Je hebt de tijd om met de bewoners te kletsen, te luis -
teren naar hun verhalen, samen foto's te bekijken, of een
wandeling te maken. Na de middag organiseer je met de
andere jongeren een animatie-activiteit voor de 
bewoners of neem je hen mee op uitstap. Zo kun je je als
clown verkleden en langs alle kamers gaan, steek je een
playbackshow in elkaar, maak je samen met de bewoners

fruitbrochettes voor de barbecue, leer je samen rolstoel-
dansen, ga je naar de zoo of naar de zee...
En 's avonds steken jullie de koppen bij elkaar om de
activiteiten voor te bereiden. Nadien kun je in groep wat
keuvelen, eropuit trekken, heel actief zijn of gewoon
even de batterijtjes opladen.

Praktisch
- Leeftijd : Je moet minstens 16 jaar zijn of worden in

het jaar dat je op kamp gaat.
- Voorkennis : Er is niets dat je moet kennen of 

kunnen. Je bent welkom met de talenten die je hebt.
Wel moet je bereid zijn er in groep het beste van te
maken.

- Kampverantwoordelijke : Natuurlijk sta je er niet 
alleen voor. Op elk kamp is er een kampverant -
woordelijke die het kamp coördineert.

- Kost en inwoon : Je overnacht een hele week in de
voorziening waar je op kamp gaat of er vlakbij. Soms
zorgt de voorziening voor bedden, maar het kan ook
zijn dat je zelf een matje en slaapzak moet mee -
brengen. Je blijft ook eten in de voorziening. En je
zal zien dat de kok je graag verwent met extra 
dessertjes of drankjes.

- Verzekering : Je bent tijdens het kamp, en op weg
naar en van het kamp, verzekerd voor persoonlijke
lichamelijke ongevallen en voor materiële of 
lichamelijke schade die je aan anderen berokkent.

- Inschrijven : We plannen elk jaar een 50-tal kampen
tijdens de paas- en zomervakantie in heel Vlaan -
deren. Je vindt telkens de laatste versie van de kamp-
lijst op onze website www.jokaweb.be. Daar kun je je
ook inschrijven. Maar je kunt ook een lijst en een 
inschrijvingsformulier aanvragen (zie contact -
gegevens onderaan).

- Meer info : Als je je ingeschreven hebt voor een
kamp, sturen we je meer info op. Zo krijg je een 
afsprakennota waarin staat wat jij van Joka mag 
verwachten en wat Joka van jou verwacht. Als je ons
die getekend terugstuurt, weten wij dat je ook echt
meegaat op kamp.

- Voorbereidende bijeenkomst : De kampverantwoor-
delijke organiseert enkele weken voor het kamp een
voorbereidende bijeenkomst in de voorziening waar
je op kamp zal gaan. Zo kan je al eens kennismaken
met de voorziening en de andere deelnemers. Samen
zullen jullie dan het kampprogramma uitwerken en
voorbereiden. Je zal hiervoor een uitnodiging 
ontvangen. Probeer deze dag zeker vrij te houden.
Het is immers belangrijk dat jij er ook bij bent.

Brochures met meer informatie zijn ter beschikking in
Prinsenhof te Rijkevorsel.
Joka, Liefdadigheidstraat 39, 1210 Brussel, tel. 02 248
10 42, mail info@jokaweb.be, http://www.jokaweb.be

JOKA KAMP : 
EEN WEEKJE ANDERE VAKANTIE
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Zoek je een job in eigen gemeente ?
Heb je een diploma als verpleegkundige of
studeer je binnenkort af als verpleegkundige ?

Informeer dan eens bij het OCMW 
van Rijkevorsel, Prinsenpad 27 
te 2310 Rijkevorsel of op het volgende 
telefoonnummer 03 340 39 65
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De volgende bijeenkomst van de rouw-
verwerkingsgroep O.V.O.K. 'Ouders van
een overleden kind', regio Kempen -
Turnhout, heeft plaats in het Janssen
Ontmoetingscentrum, Stationstraat 60-

62 te Turnhout op vrijdag 6 juli 2012 om 20.00 uur. 

De begeleiding gebeurt door professionele ervarings -
deskundigen met een opleiding in counseling en rouw-
verwerking. Voor alle ouders die een kind verloren
hebben zonder onderscheid van leeftijd of aard van over-
lijden zoals : ongeval, ziekte, zelfdoding, gestorven bij
geboorte, miskraam, wiegendood, enz. Thema van de
avond 'Lente heropbloei van de natuur : een moeilijk of
gunstig seizoen om verdriet te ver werken'.
Meer info : tel. 014 43 96 14 of mail eddy.vanemme-
rick@telenet.be

06011    07368    08725    09900    10908    06026    07387
08744    09944    10917    06033    07394    08786    09999
11225    06044    07426    08795    10061    11398    06081
07434    08843    10091    11433    06292    07441    08856
10130    11517    06454    07563    08884    10178    11521
06474    07751    08909    10190    11536    06532    07766
08914    10211    11705    06564    07823    08925    10255
11712    06696    07883    08995    10262    11721    06706
07947    09391    10273    11745    06736    07955    09402
10281    11844    06763    07962    09462    10310    11891
06825    07997    09476    10328    11984    06866    08021
09508    10369    11991    06871    08041    09517    10378
12407    06897    08144    09544    10382    12624    07008
08187    09590    10460    12633    07018    08275    09603
10519    12646    07030    08299    09614    10531    12943
07042    08311    09624    10580    12954    07127    08335
09696    10593    12981    07150    08371    09704    10605
12998    07170    08384    09712    10622    13427    07213
08416    09747    10684    13449    07239    08535    09751
10717    13458    07248    08561    09762    10758    13469
07251    08614    09776    10770    13481    07316    08669
09844    10789    14796    07332    08675    09876    10805
07347 08712   09889   10899
De prijzen zijn af te halen op het secretariaat van de
school. De prijzen die op 6 juli 2012 niet afgehaald zijn,
blijven eigendom van de school.  Het Kompas dankt ie-
dereen die prijzen voor onze tombola heeft geschonken
en die loten heeft gekocht.

Ambulancedienst Beerse vzw verzorgt in de ruime regio
dringend en niet dringend patiëntenvervoer. Wij staan
voor kwaliteit en professionalisme waarbij het welzijn
van de patiënten centraal staat. Om onze verdere dienst-
verlening te blijven garanderen zijn we op zoek naar ge-
motiveerde vrijwilligers (M/V).

Niet dringend ziekenvervoer;
- U vervoert samen met een collega patiënten op 

afspraak naar bvb radiotherapie, consultatie, revali-
datie, dialysecentra, ….

- U hebt bij voorkeur een rijbewijs categorie B 
- U bezit een medische schifting (of u bent bereid het

te behalen)
- U bent in het bezit van een brevet “EHBO” (of u bent

bereid het te behalen)
- U bent beschikbaar gedurende de weekdagen (inzet

bespreekbaar)
- U bent sociaal en aangenaam in omgang met 

patiënten

Dringend ziekenvervoer;
- Samen met een collega staat u in voor dringende 

interventies in opdracht van het Hulpcentrum 100.
- U bent in het bezit van geldige badge “Dringende 

Geneeskundige Hulpverlening”
- U hebt bij voorkeur een rijbewijs categorie B 
- U bezit een medische schifting (of u bent bereid het

te behalen)
- U beschikt over goede sociale en contactuele vaardig-

heden
- U hebt voldoende vrije tijd om zich actief in te 

zetten
We voorzien een vrijwilligersvergoeding, eventuele 
opleidingen en bijscholingen en beschermende kledij.  

Neem snel contact op met onze dienst !
www.ambulancedienst-beerse.be
IJzerstraat 3, 2340 Beerse, tel. 014 612 900
info@ambulancedienst-beerse.be

OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND

TREKKING TOMBOLA 2012

AMBULANCEDIENST BEERSE
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FALOS FIETS-
CRITERIUM 2012

KWB Rijkevorsel Centrum organiseert op zondag 8 juli
een fietsdag. Iedereen is welkom, alleen, in groep, met
familie, wel of geen KWB-lid. Vrij vertrek aan Zaal De
Gilde, Dorp 47 tussen 9u en 15u.

Afstand : keuze tussen 30 km en 45 km
-   KWB-leden : 2 euro
-   niet KWB-leden : 2,50 euro
-   -12 jaar : gratis

Na de fietstocht is er gelegenheid om iets te drinken in
Zaal De Gilde. Info : tel. 03 314 78 07

FOTOVRIENDEN 

RIJKEVORSEL vzw

stelt voor

JULI & AUGUSTUS 2012

JEF FLOREN  PORTRETTEN
een selectie portretten van eind vorige eeuw

Bezoekerscentrum De Molen, Potbergstraat Rijkevorsel

open : elke 2de en laatste zondag van de maand

Bezoek onze tentoonstelling 

in gemeentehuis (1e verdiep) 

en klooster Molenstraat 5 

(open tijdens de werkuren)
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Rijkevorselse Wielertoeristen

NOORDERKEMPENRIT
ZONDAG 29 JULI 2012
75 KM

Inschrijven : Café Sport
Stevennekens 218
2310 Sint-Jozef Rijkevorsel
vanaf 8.00u tot 10.30u

Pasar Rijkevorsel nodigt uit voor een 

FIETSTOCHT 70 KM 
en dit op zondag 29 juli 2012

We vertrekken aan de kerk van Minderhout om 10.00 uur. 
Voorzie zelf pick-nick en drank. 

We rijden aan een rustig tempo en langs knooppunten. 

Meer info : Herman Braspenning, tel. 0472 51 52 79

SPEK- EN EIERENFEESTEN
van 10 t.e.m. 19 augustus 2012

PROGRAMMA :

10 AUGUSTUS : JOKKEN
Aanvang : 20 uur

11 AUGUSTUS : KINDERFUIF
Vanaf 20.00 uur tot ± 21.30 uur

SPEK- EN EIERENFUIF
Met DJ’s Rudi Stek en Marc Van Den Broeck

15 AUGUSTUS : PAAPTORNOOI
Inschrijven vanaf 12.30 uur

19 AUGUSTUS :

27ste KRUIWAGENCROSS
aanvang 14.00 uur

Dit alles in en rond de feesttent te KLEINE GAMMEL - RIJKEVORSEL

Kijk ook op www.spekeneierenfeesten.be

NADIEN

met de meest
spectaculaire proeven



D I V E R S E N

33

HEEMKUNDIGE KRING VAN RIJKEVORSEL 

OPENDEURDAG
29 JULI EN 26 AUGUSTUS

14.00 uur tot 17.00 uur met doorlopende
video voorstelling van oud Rijkevorsel

Elke dinsdag van de maand is het documentatie-
centrum geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur

OPROEP : 
KOM OP TEGEN KANKER

PLANTJESWEEKEND RIJKEVORSEL

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers en/of verenigingen
die zich op 14 en 15 september 2012 willen inzetten
voor Kom op tegen Kanker met de verkoop van 
azalea's. Geef je op voor 31 juli a.s. via 
plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com (wie niet
over internet beschikt kan bellen op het nummer 
03 314 74 28 na 17.00 uur).

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

1 juli • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool, Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.
• Fotovrienden Rijkevorsel vzw : tot eind augustus : tentoonstelling ’Portretten’ van Jef Floren,

in het bezoekerscentrum aan de molen, tentoonstelling in gemeentehuis (eerste verdiep) en Klooster
(tijdens openingsuren gemeentehuis).

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

5 juli • Rijkevorsel Swingt : Optreden The Road Lines (19 uur) en The Racers en Alana Dante (21 uur), Dorpsplein,
vanaf 19.30 uur, inkom gratis. Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.

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

7 juli • Rijkevorsel Leeft : Memorial F. Brydenbach, marathon, stratenloop, kidsjogging, dorpsfeest.
Meer info : www.rijkevorsel-leeft.be.

8 juli • VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Looiweg, van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• KWB Centrum : Falos Fietscriterium 2012, vrij vertrek aan lokaal Sint-Jorisgilde, Dorp 47.

Keuze tussen afstand 30 km en 45 km. Meer info : zie rubriek Diversen en 03 314 78 07.

12 juli • Rijkevorsel Swingt : Optreden The Jack (19 uur) en Missing Links (21 uur), Dorpsplein, vanaf 19.30 uur, 
inkom gratis. Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.

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

19 juli • Rijkevorsel Swingt : Optreden 4 of a Kind (19 uur) en The Sue Price Partyband (21 uur), Dorpsplein, 
vanaf 19.30 uur, inkom gratis. Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.

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

21 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Rijkevorsel Leeft : Wielertoeristen Sint-Jozef Rijkevorsel. Meer info : www.rijkevorsel-leeft.be.
• Brass Band Condor : Jaarlijkse trappistenstand kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.

22 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Brass Band Condor : Jaarlijkse trappistenstand kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.

23 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.
• Brass Band Condor : Jaarlijkse trappistenstand kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.

24 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel.

26 juli • Rijkevorsel Swingt : Optreden Drift My Catch (19 uur) en SpringLoaded (21 uur), Dorpsplein, 
vanaf 19.30 uur, inkom gratis. Meer info : www.rijkevorsel-swingt.be.

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

29 juli • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Molenzondag Provincie Antwerpen, Looiweg,

van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Rijkevorselse Wielertoeristen : Noorderkempenrit 75 km, inschrijven in café Sport, Stevennekens 218,

vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur.
• Pasar : Fietstocht 70 km. Meer info : zie rubriek Diversen.

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

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

5 augustus • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 uur tot 12.00 uur, inkom gratis.
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10 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Klooster Molenstraat, van 13.00 uur tot 18.00 uur, iedereen welkom, 
gratis. Meer info : 0474 31 25 67.

• Spek- en eierenfeesten : Jokken, vanaf 20.00 uur in de spek- en eierentent te Kleine Gammel.

11 augustus • Spek- en eierenfeesten : Kinderfuif vanaf 20.00 uur (tot ± 21.30 uur) in de spek- en eierentent te
Kleine Gammel. Nadien Spek- en eierenfuif in tent te Kleine Gammel, ambiance verzekerd !

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

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

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

• Spiegeltentenfestival aan de molen : zie rubriek Cultuur en affiche.

18 augustus • Spiegeltentenfestival aan de molen : zie rubriek Cultuur en affiche.

19 augustus • Spek- en eierenfeesten : Kruiwagencross, vanaf 14.00 uur, spek- en eierentent te Kleine Gammel.
Meer info : zie rubriek Diversen.

• Spiegeltentenfestival aan de molen : zie rubriek Cultuur en affiche.
• Rijkevorsel Leeft : Hafabra aan de molen : zie programma spiegeltentenfestival.

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

• Rijkevorsel Leeft : Wielertoeristen, proloog. Meer info : www.rijkevorsel-leeft.be.

25 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, vanaf 16.00 uur

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

• Rijkevorsel Leeft : Koers Wielertoeristen en Nieuwelingen. Meer info : www.rijkevorsel-leeft.be.

26 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel.
• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Molen, Kerkdreef 61, van 13.00 uur tot 16.30 uur.
• VVV-Toerisme Rijkevorsel vzw : Opendeur Molen, Molenzondag Provincie Antwerpen, Looiweg,

van 10.00 uur tot 17.00 uur.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, vanaf 11.00 uur

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

• Schakel Noord : Cementzakkenhut, kerkplein Sint-Jozef Rijkevorsel. Meer info : zie rubriek VVV.

27 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel.
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal ’t Centrum Rijkevorsel, vanaf 12.00 uur

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

28 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel.

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

DEADLINE
Aankondigingen van activiteiten in september 2012 moet u uiterlijk op 3 augustus 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
Awel                                                                        03/235.00.00

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

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

Child Focus                                                                      116000

De Post - Klantendienst                                           022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht          0800/90300

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

Vlaamse Infolijn                                                                   1700

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

TV-distributie defecten                                           015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                      03/340.00.00
Fax                                                                        03/340.00.70

- Gemeentemagazijn                                              03/340.00.80
Fax                                                                        03/340.00.89

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

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

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

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

Commandant                                                          03/297.56.54

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

Belgacom storingen                                                0800/22.700

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

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

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

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


