
Sint-Jozef, woar is den tijd ?

Ze kwamen van overal, de werkmeensen,
um hier in de cemeintfebrik te komen weirken. 
Mej den tijd wieren er roand de febrik huizen 
gebouwd en kwamen der veul hier woanen.
Wat hier allemoal te zien en te beleiven was en 
nog aaltej is... het is ni te geloaven !

Tekst: Rob Maes

April 2016www.rijkevorsel.be

2310
Sint-Jozef rijkevorsel, Kempisch kanaal met panorama © Stanny Van Den langenbergh
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inhouD

4
Het Diftar-systeem voor restafval en GFT is ondertussen goed 
ingeburgerd in onze gemeente. Met het DIFTAR-systeem wil 
de gemeente Rijkevorsel financieel tegemoetkomen aan 
verscheidene doelgroepen.

28
Op vrijdag 19 februari 2016 werden de Rijkevorselse laureaten 
van het sportjaar 2015 bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse 
Sportgala Rijkevorsel.

24
Na het eerste succesvolle BIM-evenement in januari, dient zich 

reeds een tweede activiteit aan. Op zondag 24 april wordt 
een ontbijtsessie in VITO Hoogstraten georganiseerd rond 

competenties en innovatie in de bouwsector.

8
Joka organiseert eind augustus een kamp voor jongeren in 

woonzorgcentrum Prinsenhof. Jongeren logeren een week in 
de voorziening en organiseren animatie-activiteiten voor de 

bewoners. Er zijn nog steeds plaatsen om mee te gaan op
dit unieke kamp !

© Bart huysmans

20
Op vrijdag 26 februari 2016 werd in de raadzaal van het 
gemeentehuis voor de eerste keer de milieuprijs van Rijkevorsel 
uitgereikt. De imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw werd 
bekroond als laureaat en mocht de prijs in ontvangst nemen.
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Beste inwoners,

De koude winter is hopelijk voorbij. Tijd voor een nieuwe maand, maar vooral een nieuwe lente. Het tovert toch 
altijd een beetje een glimlach op je gezicht. Een tijd dat mensen weer meer de straat op gaan en het leven in onze 
mooie gemeente weer wat meer op gang begint te komen. Buiten spelen, creatief zijn, wandelen in het groen, 
fietsen, sporten, ...

Zo is er de komende weken vooral voor onze jonge inwoners heel wat te beleven. De jeugdraad organiseert 
samen met het jeugdhuis en de jeugdverenigingen opnieuw Toontaggetkunt op 10 april. Cupcakes versieren, ruige 
pleinspelen of kladden met verf. Je zou er als volwassene al bijna zin in krijgen. En uiteraard doen we als gemeente 
ook mee aan de buitenspeeldag op 13 april. Onze kinderen kunnen op de parking aan het Doelenpad dan weer 
enkele uren naar hartenlust spelen en de televisie even uit laten.

Het blije lentegevoel kreeg ik ook bij het lezen van het gesprekje met de moeder van onze sportvrouw van het 
jaar Chris. Een dame die met een aantal beperkingen door het leven moet gaan, maar dat heeft er haar niet van 
weerhouden om te leren zwemmen en uiteindelijk zelfs al negen keer deel te nemen aan de Special Olympics 
Belgium.

Sporten is gezond en dat willen wij als gemeente ook mee ondersteunen. Daarvoor hebben we onder meer ons 
reglement aangepast voor het buitengemeentelijk zwemmen. Voortaan kan iedereen terecht in Sportoase Stede 
Akkers in buurgemeente Hoogstraten. En uiteraard is er de sportdag voor onze schoolgaande jeugd. 
Maar ondertussen werken we ook verder om de dienstverlening te verbeteren. De oude pastorij aan het Doelenpad 
wordt een nieuw politiekantoor waar je binnen afzienbare tijd — hopelijk niet te veel — terecht kunt. De werken 
aan de nieuwe kinderopvang in Sint-Jozef staan nog op stapel net als die voor de nieuwe bibliotheek.

Afgelopen editie van de halfvastenstoet is nog maar eens bewezen wat een fijne inwoners Rijkevorsel heeft. Het 
noodlot sloeg op deze dag helaas toe voor een lid van de Rederijkers. Meteen was het alle hens aan dek. Graag zou 
ik iedereen die hulp heeft geboden, willen bedanken en in de spreekwoordelijke bloemetjes zetten. Namens het 
gemeentebestuur een welgemeende ‘dank je wel’ aan brandweer, politie en omstaanders !

Maak er een mooie lente van. Kom veel buiten en maak van ons dorp mee een bruisende gemeente ! 

VoorwoorD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester
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De gemeente rijkevorsel voorziet de volgende toelagen
· Het maximaal driemaal toekennen van een premie van € 15 per jaar aan ieder gezin inge-

schreven in de gemeente voor elk kind jonger dan drie jaar in het jaar waarin de toelage 
wordt toegekend. Deze toelage wordt automatisch toegekend wanneer uit de bevolkings-
gegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde 
voorwaarden voldoet.

· Het jaarlijks toekennen van een premie van € 15 aan personen ingeschreven in de gemeente 
met een medische reden (bijvoorbeeld incontinentie, nierdialyse, stomapatiënten) na voorleg-
ging van een medisch attest.

· Het jaarlijks toekennen van een premie van € 15 aan door Kind en Gezin erkende onthaalou-
ders en minicrèches ingeschreven in de gemeente na voorlegging van een attest van Kind en 
Gezin.

· Het jaarlijks toekennen van een premie van € 1 per leerling die is ingeschreven in de betref-
fende school op 1 februari van het belastingjaar aan scholen gelegen in de gemeente en die 
ingestapt zijn in het Diftar-systeem.

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

 –  De vereniging heeft een eigen lokaal 
 binnen de gemeente of heeft de perma- 
 nente beschikking over een lokaal bin- 
 nen de gemeente.

 –  De leeftijd van 50 procent van de inge- 
 schreven leden bedraagt geen achttien 
 jaar op 1 januari van het belastingjaar.

 –  De vereniging is ingestapt in het Diftar- 
 systeem.

De aanvragen en bijhorende attesten dienen 
jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 novem-
ber.

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT is ondertussen goed ingeburgerd 
in onze gemeente. Met het systeem wil de gemeente Rijkevorsel financieel 
tegemoetkomen aan volgende doelgroepen: gezinnen met jonge kinderen, 
personen met een medische reden, onthaalouders, scholen en verenigingen 
met een eigen lokaal binnen de gemeente. De financiële tegemoetkomingen 
worden via de Diftar-factuur verrekend.

Toelagen Diftar-systeem
voor restafval en GFT

BeStuur

Diftar-informatielijn:
0800 97 687 (gratis)

 
Meer    
info
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Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Aanvrager - persoonlijke gegevens

Naam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Voornaam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: *  ..................................................................................................................................................................................................................

info scholen en verenigingen

Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2016: *  ......................................................................................................................

Voor verenigingen: totaal aantal leden op 1 januari 2016: *  ......................................................................................................................

                   aantal leden -18 jaar op 1 januari 2016: *  ......................................................................................................................

Aanvraag Diftar-toelage

Aard van de aanvraag
Ondergetekende vraagt een toelage aan: **
n als onthaalouder of verantwoordelijke minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind 

en Gezin bijvoegen)
n omwille van medische redenen (medisch attest bijvoegen)
n als school, gelegen in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem
n als vereniging, met een eigen lokaal binnen de gemeente of met de permanente beschikking over een lokaal 

binnen de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attesten voor 1 november 2016 aan de dienst financiën in het 
gemeentehuis (Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel).

Handtekening en datum:

✁
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BeStuur

gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

meDewerKer ruimteliJKe orDening-
moBiliteit-milieu (C1-C3)

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 u.),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FuNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker ruimtelijke ordening-mobiliteit-milieu werk 
je onder leiding van de gemeentelijk stedenbouwkundig amb-
tenaar (omgevingsambtenaar). Je voert administratieve taken 
uit ten behoeve van de dienst zoals o.a. voorbereidingen voor 
de besluitvorming, opvolging van dossiers, briefwisseling en 
het schrijven van adviezen. Bovendien sta je mee in voor een 
klantvriendelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening via loket, 
telefoon, ...   

PROFIEl

Je hebt belangstelling voor ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
planning. Je hebt eveneens interesse in milieu- en mobiliteits-
vraagstukken. Verder toon je een grote betrokkenheid bij het 
werk, ben je klantgericht, en werk je met een grote zin voor 
precisie. Je hebt bij voorkeur aantoonbare affiniteit met de 
jobinhoud of je bent leergierig en kan je de dienstspecifieke 
materie snel eigen maken.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je moet slagen in een selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE uITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 21 april 2016. Verstuur je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze 
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het 
college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 
5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

tijdelijke verhuis
parochiesecretariaat

De huidige pastorij (Doelenpad 8) wordt verbouwd 
om plaats te maken voor een nieuw politiekantoor en 
parochiesecretariaat. In de periode dat deze werken 
worden uitgevoerd, zetelt het parochiesecretariaat 
in een lokaal in het gemeentehuis. Je vindt dit lokaal 
als je langs de zijingang (de deur aan de kant van het 
klooster) binnengaat. Het lokaal voor de permanentie 
is, net als vroeger, elke werkdag geopend van 9.30 tot 
11.30 uur. Het parochiesecretariaat blijft bereikbaar 
via het huidige telefoonnummer 03 314 61 00.
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gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 25 april 2016 vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je le-
zen op de elektronische informatieborden in 
het Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk 
aankondigingsbord langs de Molenstraat en 
onze website www.rijkevorsel.be onder de 
rubriek Over Rijkevorsel - 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.

2310 ook digitaal beschikbaar

Alle edities van de 2310 zijn digitaal beschik-
baar op de gemeentelijke website. Via de 
webpagina www.rijkevorsel.be/2310 kun je 
de publicaties downloaden. Via het ‘digitaal 
archief’ kun je bovendien alle infobladen 
sinds januari 2009 herbekijken.

· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03

 

Meer    
info
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leVen en welziJn

Tijdens de paasvakantie en de zomermaanden organiseert Joka kampen 
voor jongeren in woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een 
beperking, psychiatrie en asielcentra. De jongeren (16+) leven een week 
in de voorziening, geven de bewoners extra aandacht en organiseren 
animatieactiviteiten voor hen. Zo bezorgen ze de bewoners - en zichzelf -
een weekje andere en onvergetelijke vakantie. Een ervaring om nooit
te vergeten ! 

Gezocht: jongeren om mee te gaan
op kamp in WZC Prinsenhof

WZC Prinsenhof in Rijkevorsel hecht veel belang aan een warme en persoonlijke omgeving voor 
haar bewoners. Daarom besloot WZC Prinsenhof een Joka-kamp te laten doorgaan van 21 tot 26 
augustus. Er zijn nog steeds plaatsen om mee te gaan op dit unieke kamp.

Ben jij tijdens de zomer op zoek naar vrijwilligerswerk in de zorgsector? Doe je dit graag in 
groep samen met andere jongeren? Dan is een Joka-kamp zeker iets voor jou! Je vindt de vol-
ledige kampkalender en alle informatie terug op www.jokaweb.be. Schrijf je via de website in 
en dan kan het aftellen naar de zomer beginnen. Tot op kamp !

Meer info:
Woonzorgcentrum Prinsenhof Joka
Helhoekweg 19 – 2310 Rijkevorsel liefdadigheidstraat 39 - 1200 Brussel
03 340 39 00 02 248 10 42 - www.jokaweb.be - info@jokaweb.be
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Kandidaatstelling sociale woningen ter Dreve

Op 6 februari werden de sociale woningen ‘Ter Dreve’ van het OCMW Rijkevorsel, gelegen 
in de Kerkdreef 60 te Rijkevorsel, officieel ingehuldigd. Het project bestaat uit drie gelijk-
vloerse woningen met een klein privaat tuintje, waarvan twee woningen voorzien voor een 
maximale bezetting van drie inwoners en één woning is uitgerust als aanpasbare woning voor 
een maximale bezetting van twee personen. De aanpasbare woning (C) is volledig toeganke-
lijk gemaakt voor rolstoelgebruikers volgens de geldende normeringen:
· aangepaste badkamer met kantelbare spiegel
· aangepaste hoogte van toilet, lavabo en zitje in de 

douche
· binnendeuren zijn allen schuifdeuren
· overal werd een breedte (draaicirkel) voorzien 

van 1,5 meter
· slaapkamer is via twee schuifdeuren te bereiken
· drempelloze inkom

Alle drie woningen zijn energiezuinige woningen ge-
bouwd volgens de Energieprestatie en Binnenklimaat 
(EPB) regelgeving (voldoende isolatie, mechanisch 
verluchtingssysteem, groen dak, ...).

Iedereen die geïnteresseerd is in deze woningen, en die voldoet aan de voorwaarden voor 
sociale huisvesting, kan vanaf 11 april zich komen laten inschrijven op het OCMW Rijkevor-
sel, Prinsenpad 27. Toewijzing voorzien in april-mei.

Meer info:
OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
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iedereen verdient vakantie

Het OCMW is sinds kort aangesloten bij 
Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit is een 
organisatie onder de vleugels van Toerisme 
Vlaanderen die goedkope vakanties en dag-
uitstappen aanbiedt voor iedereen die het 
moeilijk heeft om een vakantie of uitstap te 
betalen. Meer dan 111 000 mensen hebben 
vorig jaar een vakantie of daguitstap met 
korting kunnen boeken via Vakantiepartici-
patie.

Er is keuze uit meer dan 500 aanbiedingen 

met verblijven voor individuele vakanties, 
georganiseerde vakanties, groepsvakanties 
en daguitstappen. Neem gerust eens een 
kijkje op www.vakantieparticipatie.be.
Vakantie is een recht en geen overbodige 
luxe. Op vakantie kom je in een andere 
wereld terecht. Vakantie is zeer leerrijk en 
draagt bij tot de maatschappelijke integra-
tie voor diegenen die het financieel minder 
goed hebben. Als je kind in september terug 
naar school kan gaan met een echt vakantie-
verhaal zal hij/zij het gevoel hebben er echt 
bij te horen.

Meer info:
Sociale dienst OCMW 
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmwrijkevorsel@ocmwrijkevorsel.be

De Schakel
Meir 11 - 2310 Rijkevorsel
Greet Embrechts: 0496 04 33 73

www.vakantieparticipatie.be

leVen en welziJn

Verjaardagsfeestje in wzC prinsenhof

woensdag 6 april 2016
· IJsroom met warme krieken, koffie 
· Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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Dienst warme maaltijden
aan huis

Reeds vele jaren levert het OCMW warme 
maaltijden bij gebruikers aan huis of aan de 
bewoners van een assistentiewoning (ser-
viceflat) van het OCMW.  

Deze warme maaltijden worden dagelijks 
vers bereid in de keuken van het woonzorg-
centrum Prinsenhof en kunnen elke werk-
dag aan huis geleverd worden. uiteraard 
is de gebruiker niet verplicht om elke dag 
een maaltijd af te nemen, maar kan hij of 
zij al naargelang de eigen behoefte bepa-
len wanneer hij of zij een maaltijd wenst.
Het is vooral de bedoeling om mensen die 
omwille van ziekte, leeftijd, sociale of fa-
miliale reden niet meer of slechts moeilijk 
in staat zijn zelf hun maaltijd te bereiden, 
de kans te geven toch dagelijks een warme 
maaltijd te kunnen eten.  Een maaltijd be-
staat uit een tas soep, een hoofdgerecht en 
een dessert.
Belangrijk om weten is wel dat er ook heel 
wat dieetmaaltijden mogelijk zijn indien dit 
om medische redenen nodig is. 

De prijs voor de maaltijden die de gebrui-
ker dient te betalen, is afhankelijk van het 
feit of de gebruiker al dan niet van de VG 
(verhoogde tegemoetkoming tussenkomst 
mutualiteit) kan genieten. Het OCMW kan 
dit nagaan aan de hand van de mutualiteits-
klever die bij aanvraag dient bezorgd te 
worden.

De prijs voor een warme maaltijd wordt dan 
als volgt bepaald:
· Er is een vast tarief voor iedereen ten be-

drage van € 7,00 per maaltijd
· Er is een verminderd tarief van € 6,50 

voor gebruikers die vallen onder het sys-
teem van de verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit 

· Voor de bewoners van de serviceflats is 
er een verminderd tarief van € 6,50 voor 
diegenen die hun maaltijdbox zelf komen 
ophalen, of die in de refter van het rust-
huis komen eten of die in de toekomst in 
het lokaal dienstencentrum komen eten

· Er kunnen door het Bijzonder Comité voor 
de sociale dienst afwijkingen op deze prij-
zen worden toegestaan op vraag van de 
gebruiker en na een sociaal en financieel 
onderzoek.

Meer info:
Sociale dienst OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

Vrijwilligers worden in de bloemetjes gezet 
bij het oCmw

Ter gelegenheid van de Week van de Vrijwilliger van maandag 29 
februari 2016 tot en met zondag 6 maart 2016 zette het OCMW 
van Rijkevorsel op dinsdag 1 maart 2016 zijn grote groep vrijwil-
ligers welverdiend in de bloemetjes met een heus feestmaal.

Hierbij werden ook enkele mensen gehuldigd voor hun vrijwil-
lige inzet. Onder de gevierden waren Herman Sysmans, Paula 
Sysmans, lea Roelen, Walter Van leuven en Jeanny Bevers voor 
hun 10 jaar trouwe dienst in woonzorgcentrum Prinsenhof.

Eduard De Cordt, chauffeur van de Minder Mobiele Centrale, 
werd gehuldigd voor zijn 15 jaar vrijwillige dienst.
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leVen en welziJn

Vrijwilligers gezocht

Het woonzorgcentrum Prinsenhof is nog 
steeds op zoek naar enthousiaste personen, 
‘zorgende handen’, met een hart voor oude-
ren. Mensen die de bewoners een warm hart 
toedragen en hen willen helpen bij een aan-
genaam verblijf in het woonzorgcentrum.

Er worden vooral vrijwilligers gezocht voor 
volgende activiteiten:
· begeleiden van maandelijkse uitstappen 

of bezoek aan de markt
· helpen voorbereiden van feestjes, optre-

den, modeshow, ed
· begeleiden van bewoners bij bingo
· ophouden van cafetaria op zondagmid-

dag, ...

Misschien heb je nog bepaalde hobby’s of in-
teresses waarmee je onze bewoners wat te 
bieden hebt?

Meer info:
Jef Roos – Dagelijks verantwoordelijke
OCMW Rijkevorsel - WZC Prinsenhof
Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 05
jroos@OCMWRijkevorsel.be

Aanvullende zorg aan huis

Op deze ‘Aanvullende zorg aan huis’ kun je 
beroep doen in vele omstandigheden voor 
kleine en middelgrote activiteiten, zoals:
· Boodschappendienst:
 samen met jou (of alleen) doen wij je 

hoognodige boodschappen, waartoe je 
zelf niet meer zelfstandig in staat bent.

· Transport:
 voor minder mobiele mensen binnen de 

gemeente en in de regio (doktersbezoek, 
vriendenbezoek, deelname aan ontspan-
ningsactiviteiten, ...)

· Ondersteunende hulp bij activiteiten in 
het dagelijkse leven:

 bij het eten (klaarzetten, doorsnijden, af-
ruimen), bij het koken en de afwas (was), 
bij administratieve zaken, bij wellness-
activiteiten (voet-, hand- en gelaatsmas-
sages)

· Oppas hulp senioren:
 iemand nodig die bij je aanwezig is wan-

neer de kinderen even weg zijn of je be-
geleid bij een wandeling, een uitstap ? 
Doorbreek je isolement met een regelma-
tig bezoekje.

· Bezoek en oppas bij je thuis

Voor wie
· inwoners van Rijkevorsel
· senioren +55 jaar
· minder mobiele personen

tarief
· per uur € 6,09 
· vervoerskosten € 0,42/km
· de factuur wordt nadien overgemaakt

wist je dat ?
Wij ook tot bij jou komen buiten de kantoor-
uren en wij hiervoor samenwerken met het 
PWA

Meer info:
OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
tel. 03 340 39 65 - fax 03 340 39 64
ocmw@ocmwrijkevorsel.be
 
Deze dienst ‘Aanvullende Thuiszorg’ is een 
project van de lokale Diensten Economie en 
kwam tot stand met de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Federale Overheid.

uiteraard kun je ook steeds voor de andere 
Thuisdiensten terecht bij het OCMW, zoals 
bedeling warme maaltijden, poetshulp aan 
huis met dienstencheques, Minder Mobielen 
Centrale, ...
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ontleen een Fun2go-
driewielfiets	(duofiets)

Vorig jaar heeft het OCMW, in samenwerking 
met de gemeente Rijkevorsel, geïnvesteerd 
in de aanschaf van een Fun2Go-driewielfiets 
voor de bewoners van het woonzorgcentrum. 
Ondertussen kreeg het OCMW meermaals 
de vraag of het niet mogelijk is om deze 
Fun2Go-driewielfiets te huren om samen 
met een mindermobiele persoon te kunnen 
gebruiken. 
Het reglement werd ondertussen aangepast 
zodat de fiets nu ook kan gehuurd worden.

reglement ontlening
Fun2Go-driewielfiets
· Het OCMW van Rijkevorsel beschikt over 

een Fun2Go-driewielfiets. Deze driewiel-
fiets kan ontleend worden om te gaan 
fietsen in de omgeving van het bejaarden-
complex Prinsenhof.

· Voorafgaand aan elke ontlening dient 
een standaarddocument ter ontlening 
ingevuld en ondertekend te worden met 
gelezen en goedgekeurd. Tevens dient 
voorafgaand aan de ontlening de vereiste 
waarborgsom overhandigd te worden. De 
waarborgsom wordt bij het inleveren van 
de Fun2Go-fiets terug overhandigd na 
controle van de fiets.

· De Fun2go-fiets kan enkel ontleend wor-
den op weekdagen, (niet op feestdagen in 
de week) zowel in de voor- als in de na-
middag. De uren van ontlening lopen van 
7.30 tot 17.30 uur. De fiets kan ontleend 
worden per uur, per halve dag of per dag. 
Het ontlenen kan enkel na overleg of de 
medewerkers van het woonzorgcentrum 
op dat moment de Fun2go-fiets niet gaan 
gebruiken voor hun animatie- of kine-ac-
tiviteiten. 

· Voor het ontlenen dient contact opgeno-
men te worden met de ergotherapeut of 
de kinesitherapeut van het woonzorgcen-

trum. Zij zijn te bereiken in het woonzorg-
centrum, Helhoekweg 18, 2310 Rijkevor-
sel of op het telefoonnummer 03 340 39 06 
tijdens de kantooruren. Zij zullen nagaan 
of de fiets al dan niet gereserveerd is, 
of het bijgevoegde document volledig is 
ingevuld. Zij ontvangen de waarborgsom 
én de huurprijs en geven de waarborgsom 
terug na controle van de fiets.  

· De waarborgsom voor het huren van de 
Fun2go-fiets wordt bepaald op € 50.

· De huurprijs voor het huren van de Fun2go-
fiets wordt bepaald op € 10 per uur, € 25 
voor een halve dag (maximaal 4 uur) en € 
40 voor een ganse dag (maximum 8 uren). 

· Het OCMW van Rijkevorsel is niet aanspra-
kelijk voor gebeurlijke ongevallen. Het 
OCMW van Rijkevorsel heeft geen onge-
vallenverzekering afgesloten. De ontlener 
dient zelf in te staan voor verzekering bij 
ongevallen, zowel voor bewoner als voor 
zichzelf.

oCmw-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 21 april 2016.
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leVen en welziJn

ons valt er niets”, aldus Charlotte en Yara... 
“Ik heb nog nooit langlaufen gedaan”, ver-
telde Fréderique... “Wanneer je viel, viel 
diegene achter mij ook”, merkte Noah op... 
“Je kan je helemaal kan laten gaan”, vol-
gens Emma... “Ondanks het vele vallen het 
toch de moeite waard was”, aldus Yente... 
“We ook konden sleeën.”

De leerlingen van het eerste tot en met het 
vierde leerjaar gaan nog niet langlaufen, 
wel schaatsen. Dit doen ze al vele jaren op 
de schaatsbaan in Turnhout. Voor vele kind-
jes van het eerste leerjaar was dit de eerste 
maal. Buiten een paar builen en tuimelpar-
tijen is er nooit andere ‘schade’.

wat vonden deze
kinderen ervan...
“Het is eens wat anders, je kan je nog eens 
uitleven en vooral goed amuseren”, volgens 
Renka... “Het is leuk in de lekkere kou te 
spelen en op ijs te staan”, aldus Joppe... 
“We dansten en zongen op het ijs, echt veel 
plezier gehad”, vertelde Evelien... “Je doet 
met de hele klas aan sport”, zei lis... “Voor 
de eerste keer kon ik het eigenlijk al goed”, 
merkte Rune op.

Ze kijken al uit naar hun lente-sportdag !

wintersportdag
in De wegwijzer

Jaarlijks organiseert De Wegwijzer twee 
sportdagen: eentje in de winter en een an-
dere in de lente. Voor de wintersportdag 
gaan de kinderen van het vijfde en zesde 
leerjaar langlaufen in de Ardennen. Dat we 
dit niet op bestelling kunnen doen (geen 
sneeuw) is normaal. Gelukkig waren er in ja-
nuari wel enkele sneeuwdagen. Dan moet er 
snel worden gehandeld: autobussen boeken, 
brieven meegeven om ouders te verwittigen, 
afspraken maken met het verhuurbedrijf van 
de skilatten... Dat dit een geweldige dag is 
voor onze kinderen, merk je aan hun reac-
ties.

het langlaufen
was leuk omdat...  
“Je een mooi uitzicht hebt op de bergen en 
leuk is om te doen’, volgens Roos... “Het 
leuk is als je nog eens sneeuw ziet want bij 
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· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65
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op zoek naar zorg en 
ondersteuning voor senioren ?

In de provincie Antwerpen neemt de vergrij-
zing toe. De vraag naar ondersteuning groeit 
mee. Sommige senioren kunnen zelfstandig 
thuis blijven wonen dankzij gezinszorg, aan-
vullende thuiszorg of familie en omgeving 
die bijspringen. Voor sommige ouderen is 
dit niet mogelijk. Dan is wonen in een as-
sistentiewoning of een woonzorgcentrum de 
meest kwaliteitsvolle oplossing. Maar hoe 
vind je het aanbod dat het beste bij jou 
past ? Surf naar www.desocialekaart.be en 
ontdek welke opvang en ondersteuning voor 
ouderen mogelijk is in jouw buurt. De soci-
ale kaart is een databank met inhoudelijke 
gegevens, adressen en openingsuren van al-
lerlei welzijns- en gezondheidsorganisaties. 
Via www.desocialekaart.be/handleidingen 
leer je hoe je de databank het beste kunt 
gebruiken.

Vrije tijd
Zin in een uitje? De lokale dienstencentra 
zijn de plaats bij uitstek voor een warme 
maaltijd, diverse vrijetijdsactiviteiten en 
ook verschillende vormen van persoonlijke 
zorg zoals een kapper, pedicure... Wil je we-
ten waar het dichtstbijzijnde dienstencen-
trum gelegen is ? Surf dan naar www.desoci-
alekaart.be.

tijdelijke opvang
Personen die voor hun ouder(s) zorgen, heb-
ben soms moeite om hen alleen te laten. Ze 
willen er wel even tussenuit, maar weten 
niet waar ze opvang moeten zoeken voor 
hun ouder(s). Soms is er nachtopvang nodig 
gedurende een korte periode, soms zijn dag-
opvangcentra de oplossing omdat er enkel 
overdag ondersteuning nodig is.

Op www.desocialekaart.be vind je antwoor-
den op maat.
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VeiligheiD en SAmenleVing

Op verscheidene plaatsen in de dorpskern werden fietsleunhekken geplaatst. 
Deze rechthoekige hekken zijn zeer geschikt om jouw fiets op een snelle en 
veilige manier te parkeren. Er werd gekozen voor een tijdloze, elegante en 
uiterst praktische uitvoering.

Fietsleunhekken

De nieuwe fietshekken staan in de Sint-Lenaartsesteenweg en in het centrum ter hoogte van 
Dorp 18, 22 en 32. Ook aan het kerkhof aan de kant van de Molenakkers werden ze geplaatst. 
Er zullen er ook nog komen op de parking aan het begin van het Vinkenpad, de parking aan 
De Wissel en aan het gemeentehuis. Op parking Noord blijft het grote fietsrek beschikbaar om 
fietsen in te stallen.

Aan het kruispunt van de Sint-lenaartsesteenweg en het Dorp staan al sinds jaren een heleboel 
fietsen op het voetpad. Nu er aan het begin van de Sint-Lenaartsesteenweg een volwaardig 
alternatief bestaat met de fietsleunhekken, willen we de fietsers er met aandrang op wijzen 
deze te gebruiken. Dit is sowieso veiliger en kan ook eventuele schade aan de fiets voorkomen. 
We willen er wel de nadruk op leggen dat het stallen van de fietsen evenwijdig met de hekken 
moet gebeuren en niet onder de hekken (zie foto).

✗

✗

✓
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neem in 2016 opnieuw deel
aan ‘met Belgerinkel naar
de winkel’

Van zaterdag 30 april tot en met 4 juni 2016 
organiseert de gemeente Rijkevorsel i.s.m 
Bond Beter leefmilieu, Gezinsbond en unizo 
opnieuw de campagne ‘Met Belgerinkel naar 
de Winkel’. Met deze campagne willen we 
klanten van de handelszaken in Rijkevorsel 
aanmoedigen om vaker met de fiets of te 
voet boodschappen te doen. Deze campagne 
motiveert inwoners bovendien om meer bij 
verschillende detailhandels te winkelen. Zo 
draagt ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ op 
verschillende vlakken bij aan de leefbaar-
heid van jouw gemeente.

Klanten die te voet of met de fiets winkelen, 
worden door de deelnemende handelaars 

beloond met een Belgerinkellot met unieke 
code. Die code registreren de klanten via 
www.belgerinkel.be, waarna ze binnen de 
24 uur kans maken op een Belgerinkelprijs 
uit de nationale prijzenpot. Daarnaast kun-
nen ze de loten ook deponeren in de Belge-
rinkelboxen op publieke plaatsen (gemeen-
tehuis, bibliotheek) om mee te dingen naar 
de lokale prijzenpot. Op die manier maken 
inwoners dubbel kans om te winnen.
 
Deelnemers die het moeilijk hebben om hun 
lot via het internet te registreren, kunnen 
het deponeren in een Belgerinkel-box. Zij 
maken dan kans op de lokale prijzenpot van 
de gemeente waaronder een Belgerinkel-
fiets, VVV-cadeaubonnen, ...
 
Handelaars kunnen nog tot 15 april inschrij-
ven via www.belgerinkel.be/handelaars of 
via de milieudienst 03 340 00 23.
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VeiligheiD en SAmenleVing

Afwerking
Sint-lenaartsesteenweg

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer, 
dat de gewestwegen beheert, heeft de 
gemeente laten weten dat het de Sint-le-
naartsesteenweg in april zal afwerken. De 
toplaag in asfalt zal worden aangebracht tij-
dens de paasvakantie, in principe op 4 en 
5 april 2016. Op vraag van De lijn werd de 
paasvakantie gekozen om niet te veel hin-
der te ondervinden met de schoolbussen. 
De Sint-lenaartsesteenweg zal echter de 
volledige week, van maandag 4 tot en met 
vrijdag 8 april 2016, afgesloten worden voor 
het doorgaand verkeer om de laatste werk-
zaamheden af te ronden. lokaal verkeer is 
terug mogelijk als de wegmarkeringen zijn 
aangebracht en afgekoeld.

De asfalteringswerken starten aan de ro-
tonde van Sint-lenaarts en zullen zo naar 
Rijkevorsel opschuiven. Voor de werken 
zal de omleiding terug van kracht zijn over 
Hoogstraten.

Moest de planning door omstandigheden nog 
veranderen, dan zullen we je via de website 
op de hoogte brengen.

Bussen van De lijn rijden tijdens de werken 
om en zullen haltes in de werfzone niet be-
dienen. Voor alternatieve haltes en routes 
kun je terecht aan de infobladen aan de hal-
tepalen of op www.delijn.be.

Verkeershinder

Doortocht wielerwedstrijd
Scheldeprijs Vlaanderen
Op woensdag 6 april 2016 is er te Rijkevor-
sel een doortocht van een wielerwedstrijd 
gepland. Het betreft de klassieke wedstrijd 
voor beroepsrenners ‘Scheldeprijs Vlaande-
ren’.

De renners komen op 6 april 2016 omstreeks 
14.00 uur  vanuit Wortel en rijden via Bolk, 
Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad, Dorp, 
Bochtenstraat, Drijhoek, Merksplassesteen-
weg en Beersebaan naar Beerse toe. De 
doortocht doorheen Rijkevorsel centrum zal 
geregeld worden door de politie en door tal-
rijke signaalgevers gemachtigd door de bur-
gemeester.

Gedurende een twintigtal minuten zal er 
geen verkeer tegen de rijrichting van de ren-
ners toegelaten worden.

Volg de aanwijzingen van de signaalgevers 
en de bevelen van de lokale en begeleidende 
federale politie zodat de verkeershinder tot 
een minimum beperkt blijft. Gelieve er re-
kening mee te houden dat op deze dag de 
Sint-lenaartsesteenweg niet bereikbaar is 
omwille van de geplande asfalteringswer-
ken.
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· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be -
 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33
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openingsfeest De Vaart Verjaart
Op zondag 24 april zal er ter gelegenheid 
van het openingsfeest van De Vaart Verjaart 
verkeershinder zijn te Sint-Jozef Rijkevor-
sel. De festiviteiten starten om 13 uur met 
een ambachtenmarkt rond de kerk en aan 
de Meir.

Om 14 uur wordt er een paardenstoet ge-
vormd die volgend traject zal volgen:
· parking steenfabriek Sas
· Sint-Jozef
· Scherpengeertstraat
· Venweg
· Pastoor lambrechtsstraat
· Kerkdreef, Essenweg

Om 15.30 uur vertrekt de stoet opnieuw, nu 
vanaf de Essenweg, voormeld traject vol-
gende en terug eindigend aan steenfabriek 
Sas.

Er zullen verkeersbeperkende maatregelen 
van kracht zijn. Het traject wordt afgeslo-
ten voor het verkeer. Een omleiding wordt 
voorzien om het binnengebied van de Spar-
renweg, Dellenweg en Heuvelweg te vrij-
waren. Wegrijden kan via de Pioenstraat – 
Hoogstraat en Eikendreef. Op het kruispunt 
Kerkdreef-Essen is beurtelings rijdend ver-
keer toegelaten.
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Bijencentrum De Raam
wint allereerste milieuprijs

Bouwen en wonen

© Dirk geets

De milieuprijs is een initiatief van de Rijkevorselse Milieuraad waarbij het de bedoeling is om 
de bevolking te stimuleren om nieuwe concepten, ideeën en acties op vlak van milieu, natuur, 
duurzaamheid en met betrekking tot het streekproject Kempen 2020 (het engagement om 20 % 
CO2 te besparen tegen 2020) uit te werken. Elke inwoner, vereniging, buurt, wijk, school of 
bedrijf in Rijkevorsel kon zich voor deze prijs kandidaat stellen. Tijdens de vergadering van de 
milieuraad van 16 december 2015 werd de laureaat gekozen.

Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw kwam als winnaar uit de bus. Met het bijencentrum 
‘De Raam’ hebben zij duidelijk initiatief genomen om waardevolle milieu- en natuurprojecten 
te realiseren. Er werd aan de vereniging een cheque overhandigd ter waarde van € 250.
In De Raam probeert Imkersgilde Sint-Ambrosius bijenrassen te veredelen, met de bedoeling 
een uiterst zachtaardig en niet-agressief bijenras te bekomen. In 2013 werd een volledig nieuw 
bijencentrum gerealiseerd, met een bijenstand voor het bevruchtingsstation, een hygiënisch 
lokaal dat gebruikt kan worden om te slingeren en een bezoekersruimte. Het pronkstuk is echter 
de grote bijentuin die uit een verscheidenheid aan bijenvriendelijke planten bestaat. Op deze 
manier willen ze iedereen stimuleren om ook voor bijenvriendelijke planten in hun eigen tuin 
te kiezen. De Raam is iedere zondag te bezoeken van 9.00 uur tot 11.30 uur en vanaf april tot 
september ook elke eerste zondag van de maand van 13.00 uur tot 16.30 uur. 

info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be  

Op vrijdag 26 februari 2016 werd in de raadzaal van het gemeentehuis voor 
de eerste keer de Milieuprijs van Rijkevorsel uitgereikt. De imkersgilde
Sint-Ambrosius De Raam vzw werd bekroond als laureaat en mocht
de prijs in ontvangst nemen.
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© Duncan hill

Steenuil in de kijker

De milieuraad en het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel besteden samen met Natuurpunt 
Markvallei extra aandacht aan de steenuil en 
roepen de inwoners van Rijkevorsel op om 
dit sympathieke uiltje ook een hart onder de 
riem te steken.

De steenuil is de kleinste uilensoort in Vlaan-
deren. Met zijn 24 centimeter is hij een echt 
ukje onder de uilen. Deze soort is vooral 
’s nachts actief, maar je kunt het uiltje ook 
overdag zien jagen, vooral in de late namid-
dag. Steenuilen zijn in verhouding tot hun 
grootte nogal luidruchtig en hebben een ge-
varieerd repertoire. Zoals vele nachtvogels, 
is de steenuil een standvogel, wat betekent 
dat hij het hele jaar door hier blijft.
De favoriete biotoop van de steenuil is het 
zogenaamde bocagelandschap, met afwisse-
ling van hagen en heggen, knotbomen en be-
graasde weilanden. In Vlaanderen heeft dit 
uiltje een voorkeur voor het kleinschalige 
landschap op bodems van leem en zandleem, 
maar je kunt ze nagenoeg overal aantreffen, 
zij het in iets lagere dichtheden.

De favoriete broedplaatsen van steenuilen 
zijn holen in knotbomen, boerenschuren en 
hoogstamboomgaarden. Momenteel zijn er 
in Vlaanderen zo’n 10 000 broedparen van 
deze vogel. Daarmee heeft Vlaanderen één 
van de grootste populaties van deze soort in 
West-Europa. We hebben dus een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het voortbestaan 
van deze soort. In de ons omliggende lan-
den neemt het aantal steenuilen sterk af. 
In Vlaanderen is de situatie variabel: plaat-
selijk is deze soort op de terugweg, vooral 
door verlies van broedgelegenheid en het 
verdwijnen van het kleinschalige landbouw-
landschap. Op andere plaatsen houdt ze 
goed stand of neemt ze zelfs lichtjes toe. In 
strenge winters sterven er veel steenuilen.

hoe kun je de steenuil helpen?
De leerlingen van het VITO te Hoogstra-
ten hebben voor Natuurpunt Markvallei 20 
steenuilennestkasten gemaakt.  Natuurpunt 
Markvallei biedt deze kasten aan tegen een 
kostprijs van € 50.
De milieuraad van Rijkevorsel ondersteunt 
dit project door de helft van de kostprijs te 
sponseren.  Dit betekent dat inwoners van 
Rijkevorsel de nestkasten kunnen aanko-
pen tegen € 25 per kast zolang de voorraad 
strekt.

Je kunt een nestkast aanvragen via de mi-
lieudienst bij voorkeur via milieudienst@ 
rijkevorsel.be of op het nummer 03 340 00 
23, met opgave van naam, adres en tele-
foonnummer. Je bestelling wordt dan over-
gemaakt aan Natuurpunt Markvallei die de 
nestkast persoonlijk bij je aflevert (eventu-
eel samen met de leerlingen van het VITO), 
vergezeld van een dosis goede raad.

Twijfel je of je tuin geschikt is of krijg je 
graag persoonlijk advies dan kun je dit door-
mailen (of bellen) aan de milieudienst. De 
mensen van Natuurpunt Markvallei komen 
dan graag bij je langs.

www.rijkevorsel.be/steenuil

 

Meer    
info



22

inname openbaar domein

wat ?
Voor bouw- of verbouwingswerken kan het al 
snel gebeuren dat je materiaal voor korte of 
langere tijd op het openbaar domein moet 
wegzetten, in bermen, op voet- of fiets-
paden, op de rijweg. Dit kan gaan van een 
palet stenen, een vracht zandcement tot 
afsluithekken, van een container tot een 
heuse kraan.

retributiereglement
Er bestaat in de gemeente al een hele tijd 
een retributiereglement dat bepaalt dat 
voor deze inname geld wordt aangerekend. 
Een retributie betekent dat je betaalt voor 
een dienst die de gemeente aanbiedt, in dit 
geval dus het ter beschikking stellen van een 
deel van het openbaar domein.

Het volledige retributiereglement kun je op 
de website terugvinden: www.rijkevorsel.
be/reglementen.

politiereglement
Het gebruik van de openbare weg voor pri-
védoeleinden is ook een zaak voor de poli-
tie. Alle privatief gebruik van de openbare 
weg waardoor de veiligheid of het gemak 
van doorgang in het gedrang kan worden ge-
bracht, is verboden, tenzij daartoe een voor-
afgaandelijke en schriftelijke vergunning 
van de bevoegde wegbeheerder bekomen 
is. Bij een inbreuk kan een gemeentelijke 
administratieve boete opgelegd worden van 
maximum € 350.

Het politiereglement kun je op de website 
terugvinden: www.rijkevorsel.be/reglemen-
ten.

in de praktijk
Praktisch gaat dit als volgt in zijn werk. 
Vóór het plaatsen van het materiaal dient 
het gemeentebestuur (niet de politie) tijdig 
ingelicht te worden over de aard van de in-
name, de ingenomen oppervlakte en de duur 
van de inname. De retributie wordt immers 
berekend op € 0,35 per m² ingenomen op-
pervlakte en per dag. Elk gedeelte van een 
vierkante meter wordt als een volle vier-
kante meter beschouwd.

De aanvraag wordt intern behandeld en op 
advies van de politie wordt dan een toela-
ting opgemaakt en ondertekend door de 
burgemeester. Indien nodig zit bij deze toe-
lating een bijlage met de aanduiding van 
welke signalisatie waar geplaatst moet wor-
den in het kader van de verkeersveiligheid. 
De plaatsing van de signalisatie is een last 
van de aanvrager.

Bouwen en wonen
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Indien er een inname wordt vastgesteld 
waarvoor geen aanvraag is ingediend, zal 
deze worden aangerekend op basis van de 
vaststelling en de gegevens waarover de ge-
meente beschikt, dit ten laste van de uit-
voerder van de werken of de innemer van 
het openbaar domein. Ook stelt hij zich hier-
mee bloot aan een mogelijke gemeentelijk 
administratieve boete.

Omdat het ene dossier complexer is dan het 
andere, dient de aanvraag zeker op tijd in-
gediend te worden om tijdig de vergunning 
te bekomen. Zo zal de behandeling van het 
dossier van iemand die een pak stenen laat 
plaatsen in de berm op een doodlopend stuk 
aanzienlijk sneller kunnen gaan dan wan-
neer iemand een kraan op de openbare weg 
wenst te plaatsen.

wat bij een verhuis ?
Er dient nog vermeld te worden dat voor een 
verhuis geen retributie wordt aangerekend. 
Wel dient dit aangevraagd te worden, zodat 
de gemeente op de hoogte is van de hinder 
en er, indien nodig, een vergunning kan wor-
den meegegeven. Hiermee kun je desgeval-
lend verkeersborden E3 (verboden te parke-
ren) afhalen bij de technische dienst.

na de werken
Tot slot willen we nog de nadruk leggen op 
het feit dat het openbaar domein na een in-
name geregeld beschadigd of vuil wordt ach-
tergelaten. Daarom willen we er de nadruk 
op leggen om het nodige respect op te bren-
gen voor eigendom die niet van jezelf is.

Afwerking terrein Dijkbeemd

In de Dijkbeemd zal de aannemer overgaan 
tot de uiteindelijke afwerking van het ter-
rein. Dit houdt in dat het gebied gefreesd 
en ingezaaid zal worden. Voorafgaand aan 
deze terreinwerken wordt de zone geher-
profileerd. Door de realisatie van een aantal 
glooiingen kan het water via de natuurlijke 
weg worden afgevoerd naar de waterloop. 
Het is ook mogelijk dat er een lokale wadi 
wordt aangelegd. Een wadi of Water Afvoer 
door Drainage en Infiltratie is een infiltratie-
systeem voor afvoer en opvang van hemel-
water, waarbij plaatselijk gebruik gemaakt 
wordt van de opslagcapaciteit van de bo-
dem.

Hierdoor zal de natte toestand op het ter-
rein aanzienlijk verbeteren. Deze verbete-
ring zal ook zichtbaar zijn op het speelplein.

een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Bespaar in je douche
met een spaardouchekop !
Met een spaardouchekop kun je even comfortabel douchen met 
de helft van het water. Een spaardouchekop verbruikt slechts 4 
tot 7 liter water per minuut. Een normale douchekop verbruikt 
10 tot 18 liter per minuut. Het verbruik daalt met ongeveer 50 % 
en je bespaart minstens € 25 aan gas per jaar.

· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22
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werKen en onDernemen

Stel jezelf en jouw bedrijf eens voor ?
Ik ben Danny Herthogs, 51 jaar, vader van vier kinderen, gelukkig getrouwd, en trotse eigenaar 
van mijn eigen onderneming D&P Inox. Sommige mensen zullen mij misschien nog kennen van 
mijne 'goeie ouwe tijd' bij Zwarte leeuw of bij Hoogstraten VV, of mijn huidige voetbalcarrière 
bij E.E. F.C. Kleine Gammel. Al sinds mijn zeventiende ben ik werkzaam met inox. Allereerst heb 
ik enkele jaren in Nederland een opleiding tot pijpfitter gevolgd. Sindsdien heb ik mijn ervaring 
op allerlei terreinen van de metaal- en inoxbewerking verder ontwikkeld. Vanaf 2008 maakte ik 
van mijn passie voor inox ook mijn zelfstandig bijberoep. Het werk werd echter teveel en het 
succes te groot. In 2012 beslisten we dan om dit verhaal een kans te geven en over te gaan naar 
een volledig zelfstandig statuut. Hier heb ik tot de dag van vandaag nog geen seconde spijt van 
gehad. D&P INOX staat voor alles wat vervaardigd wordt uit inox of staal en dit in combinatie 
met glas, hout, natuursteen of andere materialen. Je kan bij ons terecht voor trappen, leunin-
gen, balustrades (binnen en buiten), metaalschrijnwerkerij en diversen.

Danny Herthogs,
gepassioneerd door de bouwsector

In 2016 wordt de bouwsector in de Noorderkempen met de campagne BIM 
(Bouw, Innovatie en Maatschappij) in de schijnwerpers gezet. Vier mensen uit 
de bouwsector geven een gezicht aan de campagne van BIM. Eén van hen is 
Danny Herthogs uit Rijkevorsel. Wij wilden graag weten waar de passie van 
Danny voor de bouw vandaan komt.
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hoe ben je in de bouwsector terechtgekomen ?
Na het faillissement van ketel- en apparatenfirma Backer & Reub (Breda) waar ik mijn eerste 
werkervaring opdeed, ben ik terechtgekomen bij Bouwbedrijf Van Roey. In de smidse werd ik 
- door jarenlange ervaring met inox - de verantwoordelijke voor de trappen en leuningen in 
inox. Hier heb ik altijd met veel passie en plezier gewerkt. Maar door de vraag naar eerst kleine 
klusjes bij vrienden en familie kwam er na 16 jaar een nieuwe uitdaging op mijn pad. Het zelf-
standige bijberoep was een logisch gevolg. uiteindelijk kon ik mijn vaste job, het onderhouden 
van mijn gezin en dat zelfstandige bijberoep niet meer naar behoren combineren en besloot ik 
dus om de sprong te wagen. D&P Inox was een feit! Ik was toen 48 jaar en ben heel blij met de 
beslissing die ik toen genomen heb, maar als ik veel vroeger wist wat ik nu weet, had ik dit al 
veel sneller gedaan. 

wat spreekt je aan in jouw job? in de bouwsector ?
De bouwsector is een wereldje op zich. Wat mij er enorm in aanspreekt is dat je bij het uitwer-
ken van een project in contact komt met heel wat andere experten. Je werkt samen met andere 
vakmannen, architecten, aannemers, etc. Ook het contact met de klant en het verhaal om 
samen met al deze mensen een eindresultaat te bekomen dat volledig naar wens is van de op-
drachtgever geeft me een ontzettend voldaan gevoel. Het werk is daardoor ook nooit hetzelfde 
en ik kan er vaak mijn volledige creativiteit in kwijt. Wat de inox betreft, is dit een materiaal 
dat steeds meer en meer vereist wordt binnen de bouwsector. De vraag naar roestvrij staal bin-
nen allerlei projecten is groot. Mijn specialiteit hierin is dat ik met mijn grote materiaalkennis 
de mensen een voorstel kan bieden dat volledig op maat van de klant is. 
 
hoe zie je de toekomst voor jouw bedrijf ?
Waarop	wil	je	je	specifiek	toeleggen	?
Bezig blijven zoals we nu bezig zijn. Ik leef vooral van de mond-aan-mond reclame, en dat is 
iets waar ik ontzettend dankbaar voor ben. Dat getuigt van appreciatie van mijn klanten en 
dat is iets waar je als vakman heel wat voldoening uithaalt. Mijn netwerk naar architecten en 
aannemers toe breidt zich ook uit waardoor ik vaak kan meewerken aan zeer mooie projecten 
en hier dan ook mijn ervaring kan uitdiepen. Zo leer je elke dag weer wel wat bij. Ik wil zeker 
blijven bijdragen aan innoverende en duurzame technieken. Ik ben 51 jaar, maar nog heel jong 
van geest en ik sta absoluut open om mee te groeien met de nieuwe technieken en materialen. 
Ik ga meermaals mijn licht opsteken bij tal van bouwbeurzen. Door de samenwerking met mijn 
jongere en bevriende collega's en compagnons vind ik het fijn om mijn knowhow door te geven 
aan de jongere generatie. Maar ook van hen kan ik vaak nog nieuwe dingen leren!  

hoe ben je één van de vier gezichten van Bim geworden ?
Mijn oudste dochter kwam enkele maanden geleden af met een advertentie van BIM. BIM staat 
voor Bouw, Innovatie en Maatschappij en in 2016 zouden er allerlei evenementen plaatsvinden 
waar mensen uit de bouwsector meermaals zouden samen komen om er inspiratie op te doen, 
te netwerken en hun kennis te delen. "Hier papa, ze gaan den bouwsector in de Noorderkempen 
in de schijnwerpers zetten en ze zoeken nog nieuwe 'gezichten' voor de campagne, dat zou echt 
goed zijn voor u!". Ik moest eerst heel hard lachen, want de mensen die mij kennen, weten dat 
ik niet direct de persoon ben die de aandacht vrijwillig naar mezelf zou toetrekken. Ik begon 
toch meer en meer de opportuniteiten van deze campagne te zien en het leek me een mooie 
kans om heel wat nieuwe firma's in de Kempen te leren kennen en om samen onze vakkennis te 
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delen. Na enkele nachtjes slapen, heb ik mijn dochter de toestemming gegeven om mij in te 
schrijven. Wie niet waagt, niet wint en uiteindelijk kreeg ik enkele weken later een mailtje in 
mijn mailbox met de melding dat ik geselecteerd was om samen met Jef Verheyen uit Merks-
plas, Petra lievens en Michel Boeckx uit Hoogstraten dé gezichten van BIM te worden. 

er is reeds een Bim-evenement geweest.
wat was je indruk? waarom is het nuttig ?
Een eerste evenement was een netwerkmoment op 28 januari in het VITO. Allerlei zelfstandi-
gen en werknemers uit de bouwsector, alsook wijzelf, werden er verwacht op een informatieve 
samenkomst waar het BIM-project werd voorgesteld en ons werd uitgelegd wat er nog allemaal 
op het programma staat voor het komende jaar. Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse 

Bim-ontbijtsessie rond competenties en innovatie
op zondag 24 april 2016 in Vito hoogstraten

Als lokale ondernemer weet je het beter dan wie ook: het is tegenwoordig niet eenvoudig om 
de juiste technische mensen te vinden. Een andere uitdaging voor de toekomst is innovatie. 
Wat kan dit concreet voor jou op de werkvloer betekenen? Op zondag 24 april nodigen we je 
daarom graag uit voor een ontbijtsessie rond deze twee topics, op een gepaste locatie (de 
campus van VITO Hoogstraten).

programma
· 8.15 uur Ontvangst 
· 8.30 uur Verzorgd ontbijtbuffet 
· 9.30 uur Voordrachten

Inge Thyskens, diensthoofd afdeling Bouw van de Tho-
mas More Hogeschool, vertelt je alles over competen-
ties op de schoolbanken en op de werkvloer.
· Wat moet je kennen ? 
· Wat moet je kunnen ? 
· Wat wil je bereiken ? 
· Hoe je competenties meten en hoe beloon je die ? 

Kurt Peys van het Innovatiecentrum Antwerpen geeft je vervolgens een inzicht in wat inno-
vatie of vernieuwing is: ook kleine verbeteringen in technieken, in toepassingen of gebruikte 
materialen kunnen een wereld van verschil maken op de werkvloer. Hoe kan de overheid ons 
op dit pad ondersteunen ? 

Vanaf 10.30 uur kun je ook nog een bezoek brengen aan VITO Hoogstraten. 

De kostprijs voor het ontbijt bedraagt € 15. Inschrijven doe je via www.rijkevorsel.be/bim. 
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt !
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58
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Confederatie Bouw en Rony Bols, de CEO van Eribel, waren maar enkele van de interessante 
sprekers op deze avond. Ook minister van economie en werk, Kris Peeters himself, zat maar 
enkele stoelen van ons vandaan. Ook waren er heel wat burgemeesters die de plannen van hun 
gemeente kwamen toelichten. Plannen waarbij de vakmannen uit de bouwsector onmisbaar 
zijn. Het was een heel boeiende avond waar dus vooral het belang van de samenwerking tussen 
de gemeente en de bouwsector naar voren kwam. Het is de bedoeling dat men in de toekomst 
veel meer de expertise van de bouwondernemingen gaat inschakelen bij het ontwerpen van 
bouwplannen binnen de gemeente. Nu verdwijnt deze expertise vaak binnen de administratieve 
rompslomp. Het is belangrijk om de juiste man op de juiste plaats te krijgen en om samen na 
te denken over duurzame en innoverende ideeën. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer ieder in 
zijn eigen specialisatie en vakgebied samenwerkt aan één geheel, dat je dan het beste werk kan 
leveren. Dat is ook het idee waar BIM voor staat. Een volgend evenement is de opendeurdag op 
de VITO waar een ontbijtsessie zal plaatsvinden rond innovatie, samenwerking en competenties 
in de bouwsector. Opnieuw iets waar ik enorm naar uitkijk.
 
Ik ben heel dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Via het BIM-project zit ik nu meteen aan de 
bron van nieuwe informatie en de mogelijkheden die je hier krijgt om je netwerk uit te breiden 
zijn tevens van heel grote waarde. Ik ben heel blij dat ik op deze manier ook mijn eigen werk 
kan laten zien en dat ik kan leren van anderen. Ik prijs mezelf gelukkig met mijn job. Het al-
lerbelangrijkste is nog altijd dat je iets kan doen waar je met hart en ziel aan werkt en dat je 
de dingen doet die je graag doet en waar je goed in bent. 
 
Misschien tot een
volgend BIM-evenement ?
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Op vrijdag 19 februari 2016 werden de Rijkevorselse laureaten van het 
sportjaar 2015 bekendgemaakt tijdens het jaarlijks Sportgala Rijkevorsel.

Sportgala 2015

VriJe tiJD

Alle Rijkevorselse sporters die op een of andere manier uitblonken in hun sport werden op het 
gala in de kijker gezet. Tussen de officiële gedeeltes door gaf het Rode Kruis Rijkevorsel een 
toelichting over hun eigen werking en over de AED-toestellen, die binnenkort op diverse locaties 
in Rijkevorsel geplaatst zullen worden. Nadien werd er nog gezellig nagekaart bij een natje en 
een droogje. Een overzicht van de laureaten.

1. Sportvrouw 2015: Chris renders
Chris doet al jaren aan G-zwemmen. Dit jaar nam ze deel aan de Belgian Special Olympics en 
behaalde twee gouden medailles, op de 33 m borstlig en de 33 m ruglig.

2. Sportman 2015: patrick Van Dooren
Patrick mag zich sinds 2015 Grootmeester Taekwondo noemen. Hij behaalde immers zijn 6de 
Dan zwarte gordel Taekwondo. Een vrij uitzonderlijke prestatie in België.

3. Sportjongere 2015: Jasper peeters
Jasper werd samen met pony Kandor Belgisch kampioen eventing lRV-reeks 5 en vice-kampioen 
eventing VlP-klasse zwaar. Dit leverde hem een selectie op voor het EK-eventing voor pony’s 
in Zweden.

4. Sportploeg 2015: 8-tal licht lrV rijkevorsel
Buiten alle verwachtingen werd het 8-tal licht lRV Rijkevorsel nationaal kampioen in dressuur. 
De moeilijkheid van deze discipline is het synchroon rijden van de dressuuroefening met acht 
verschillende paarden en ruiters.

5. Sportverdienste 2015: Jan peeters
Jan is één van de oprichters van VC Rijkevoc, dat dit jaar de 40ste verjaardag van de club viert. 
Hij is actief geweest in alle geledingen van de volleybalclub. Van speler, over bestuurslid tot 
trainer.

1

2

3

5

Voor meer foto’s kun je terecht op de 
facebookpagina van de sportdienst of 
via de website van fotograaf Bart Huys-
mans. We danken Bart dan ook voor 
deze mooie foto’s !

4

barthuysmans.smugmug.com
www.facebook.com/sportdienstrijkevorsel
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Skate- en sportpark 
Sonsheide: open van
april t.e.m. september
van 9 tot 21 uur

Het gemeentebestuur wil op een aantal aan-
dachtspunten wijzen i.v.m. het skate- en 
sportpark, dit zowel naar de jongeren als 
de ouders toe. Van de gebruikers wordt het 
nodige respect voor de omgeving gevraagd. 
Dit wil zeggen het afval deponeren in de 
daarvoor voorziene afvalbakken en de aan-
wezige infrastructuur gebruiken op de juiste 
manier. Respect hebben voor de natuur en 
de bestaande omheining, ook die van de 
buurtbewoners. Dus niet wildplassen, niet 
op de aardewal lopen.

Tot slot willen we er nog eens de aandacht 
op vestigen dat er wel degelijk openingsuren 
gelden  op het skate- en sportterrein en dat 
met aandrang gevraagd wordt om deze te 
respecteren.

Vanaf deze maand is het skate- en sportpark 
terug open tot 30 september van 9 tot 21 
uur. Dit betekent dat er voor 9 uur ’s mor-
gens en na 21 uur ’s avonds niemand meer 
mag gebruik maken van het skate- en sport-
park.

Aan de ouders vragen we om de kinderen en 
jongeren hierop attent te maken, zodat het 
skate- en sportpark een aangename plaats 
blijft om als jongere je sport te kunnen be-
oefenen, maar dat ook de buurt kan genie-
ten van mooie zomerse avonden !

zichtbaar bewegen:
fluovestjes	voor	volwassenen

Het is lente. De dagen worden langer, de 
nachten korter. De temperaturen zijn ook 
aangenamer om ’s avonds nog buiten te be-
wegen en te sporten. Toch is het belangrijk 
om goed ‘zichtbaar’ te ‘bewegen’. De sport-
raad van Rijkevorsel zorgt hiervoor.

De sportraad heeft immers oranje fluovest-
jes laten maken die sportieve volwassenen, 
individueel, in groep of met hun ploeg kun-
nen dragen. Vooraan staan de logo’s van de 
sportraad en de gemeente Rijkevorsel en 
achteraan de slogan ‘Zichtbaar bewegen’.

Door het dragen van een fluovestje vallen 
mensen op in het verkeer en kunnen ze op 
een veiligere en meer zichtbare manier aan 
sport doen. Je kunt een fluovestje bekomen 
tegen de democratische prijs van € 2,00 
per stuk bij de vrijetijdsdiensten van de ge-
meente in het Klooster.

Volg het goede voorbeeld van de fietsgroep 
Okra, die wekelijks ‘Zichtbaar beweegt’ ! 
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toelage buitengemeentelijk 
zwembadgebruik

Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwem-
bad hebben, wil het gemeentebestuur via 
het reglement betoelaging buitengemeen-
telijk zwembadgebruik voor inwoners van 
Rijkevorsel weg het zwemmen promoten. 
De korting die de inwoners van Rijkevorsel 
kunnen bekomen, bedraagt 30 % van de prijs 
van het abonnement, de beurtenkaart of de 
zwemlessenreeks.

welke zwemformules komen in 
aanmerking voor een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen 
en zwemlessen kan men een betoelaging 

krijgen. Dit is niet het geval voor losse zwem-
beurten of groepslessen zoals bijv. aquagym. 
Ook de aansluiting bij een zwemclub komt 
niet in aanmerking voor een toelage. uitzon-
dering op deze regel is dat ook specifieke 
groepslessen voor senioren in aanmerking 
komen voor betoelaging. Meer info over de 
specifieke abonnementen en beurtenkaar-
ten vind je terug in het reglement.

welke zwembaden zijn 
opgenomen in het reglement?
Je kunt een korting bekomen voor be-
paalde beurtenkaarten, abonnementen en 
zwemlessen van de zwembaden gelegen te 
Beerse, Brasschaat, Herentals, lille, Turn-
hout en Zundert. De zwembaden van lille 
en Turnhout zijn echter al langdurig gesloten 
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en komen dus voorlopig niet in aanmerking. 
Nieuw opgenomen in de lijst van zwembaden 
is het recent geopende zwembad Sportoase 
Stede Akkers in Hoogstraten. Voor bepaalde 
formules in het zwembad in Hoogstraten kun 
je dus ook een terugbetaling krijgen.
Personen met een handicap die in het Giels-
bos gaan zwemmen, kunnen ook een aan-
vraag indienen. Dit zowel voor de persoon 
met een handicap als voor één begeleider. 
Aangezien er in het Gielsbos niet met abon-
nementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, 
tellen hier wel losse zwembeurten.

hoe verkrijg je
een zwemtoelage ?
Bezorg een kopie van je abonnement of 
beurtenkaart, je identiteitskaart en je beta-
lingsbewijs aan de sportdienst. Dit kan door 
deze tijdens de openingsuren af te geven in 
het Klooster naast het gemeentehuis of via 
het e-loket van de gemeentelijke website.
Het aanvraagformulier en het reglement kun 
je bekomen bij de sportdienst. Deze kun je 
ook downloaden op de webpagina www.rij-
kevorsel.be/toelage-zwemmen.

Aanvragen tot terugbetaling kunnen inge-
diend worden tijdens het lopende kwartaal 
waarin de aankoop van de beurtenkaart of 
het abonnement plaatsvond, of in het kwar-
taal dat daarop volgt.

De betaling van de toelage gebeurt na elk 
kwartaal. Dit wil zeggen in de maand april 
voor aanvragen ingediend in januari tot 
maart, in juli voor aanvragen ingediend in 
april tot juni, in oktober voor aanvragen in-
gediend in juli tot september en in januari 
voor aanvragen ingediend in ok-
tober tot december.

opleiding gebruik
AeD-toestellen

De AED-toestellen werden intussen geplaatst 
in Rijkevorsel en de eerste opleidingen voor 
het gebruik ervan vonden reeds plaats.
Ook in de maand april kunnen inwoners zich 
nog inschrijven voor een opleiding. 
· Opleiding AED inwoners 14 april 2016: 

Klooster – 19.15 uur tot 22.15 uur

Daarnaast zullen er ook twee opleidingen 
aangeboden worden aan de sport- en de cul-
tuurraad.
· Opleiding AED sportraad 19 april 2016: 

Klooster – 19.15 uur tot 22.15 uur
· Opleiding AED cultuurraad 26 april 2016: 

Klooster – 19.15 uur tot 22.15 uur

De opleidingen worden gegeven door in-
structeurs van het Rode Kruis, afdeling Rij-
kevorsel. Indien je geïnteresseerd bent om 
zo’n opleiding te volgen, kun je inschrijven 
via sportdienst@rijkevorsel.be.
Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftien 
personen per opleiding.

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen
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24 april: openingsfeest ‘De Vaart Verjaart’

We noteren het jaar 1840 of daaromtrent. Wat keken enkele mensen, die van tijd tot tijd in 
de heide kwamen, raar op toen daar plots een aantal heren in mooie pakken verschenen die 
blijkbaar vanuit de richting van Beerse kwamen en van alles aan het opmeten waren. Men ging 
een vaart graven. Bij aanvang bedoeld als een kanaal waardoor men de arme gronden in onze 
streken kon bevloeien met het kalrijke water dat vanuit de Maasvlakte bij ons moest geraken. 
Men ging het Kempisch kanaal doortrekken dat in Turnhout al was ingehuldigd in 1846. In 1866 
startten de graafwerken op het grondgebied van Rijkevorsel. In die tijd gebeurde dit nog met 
de spade, kruiwagen en/of paard en kar. De werken namen 10 jaar in beslag.

Bij het graven van de vaart stootte men op een dikke kleilaag en dit opende perspectieven voor 
steenbakkers. De opening van een eerste steenbakkerij volgde dan ook snel. Gevolg was dat er 
ook werkkrachten dienden te worden aangetrokken. Eerst wat lokale mensen maar later kwa-
men ze van heinde en verre. Zo ontstond er al snel een dorpskern met een pastorij, woningen, 
winkels en herbergen.

Op zondag 24 april zal er een paardenstoet door Sint-Jozef trekken waarbij het ontstaan en het 
graven van de vaart zal worden uitgebeeld. Verschillende verenigingen zullen deelnemen aan 
deze optocht. Het parcours werd als volgt vastgelegd: vertrek aan het steenfabriek Sas, Sint-
Jozef, Scherpengeertstraat, Venstraat, Pastoor lambrechtsstraat, Kerkdreef, Essenweg.
De stoet zal twee keer op dit parcours passeren: een eerste keer om 14.00 uur, een tweede 
keer om 15.30 uur.

© Stanny Van Den langenbergh
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De kerkomgeving en het gedeelte Meir zullen worden vrijgemaakt voor een ambachtenmarkt. 
Ambachtslui en verenigingen van binnen en buiten Rijkevorsel zullen zichzelf voorstellen. Tus-
sendoor zijn er demonstraties met roofvogels gepland. Je kunt de markt bezoeken van 13.00 
tot 18.00 uur.

In juni staat er een wereldrecordpoging lijndans op het programma. Tijdens het openingsfeest 
op 24 april zullen er op regelmatige tijdstippen initiatielessen voor de dans worden gegeven 
zodat we op zondag 26 juni met z’n 5 000 staan te dansen en springen langs het kanaal.

Ook de bibliotheek neemt deel aan de feestelijkheden rond de verjaardag van de vaart. ‘Books 
in Boxes’, ‘little Free library’, ‘zwerfbibliotheken’, ... je hebt er misschien ooit al iets over 
gehoord. In april zullen er langs de vaart vijf boekenkastjes verschijnen. Passeer je zo’n kastje, 
dan mag je er een boek uitnemen, op voorwaarde dat je het op een later tijdstip terugbrengt 
of je er een ander boek voor in de plaats legt. De leden van de beheerraad van de bibliotheek 
ontfermen zich als ware peters en meters over de kastjes.
Op het openingsfeest op 24 april wordt het eerste kastje onthuld. Breng dus zeker je uitgelezen 
boek mee !

wereldrecordpoging lijndans

In het kader van de verjaardag van het kanaal Dessel - Turnhout - Schoten organiseren we een 
wereldrecordpoging lijndans waarmee we in het Guinness Book of World Records kunnen komen ! 
De recordpoging zal plaatsvinden op zondag 26 juni 2016 langs de vaart: van de fietsbrug Bels 
Lijntje in Turnhout, over Beerse, tot aan de fietsbrug in Sint-Jozef Rijkevorsel. Om 14.30 uur 
zendt Radio 2 de muziekmix uit en gaan we vijf minuten lang ons beste dansbeentje voorzetten.

we zoeken hiervoor minstens 5000 dansers
Jong of oud, danser of niet, ... Iedereen is welkom ! Je kunt de dans zelf aanleren met hulp van 
het instructiefilmpje dat je vindt op www.devaartverjaart.be.  Als je dat wenst, hebben wij ook 
een fantastisch promoteam die de dans persoonlijk komt aanleren. Contacteer voor meer info 
de cultuurdienst via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52.

wij zoeken vele enthousiaste vrijwilligers !
· 20 fotografen: hun foto's zijn dwingend bewijs voor de recordpoging om te bewijzen dat de 

meting klopt, dat de voorschriften werden nageleefd en dat de details van de onafhankelijke 
getuigenverklaringen kloppen.

· 16 getuigen die de hele recordpoging observeren en bevestigen of alle Guinness World 
Record-voorschriften gevolgd werden. 

· 100 stewards om dit evenement in goede banen te leiden. 
· 40 parkeerwachters voor een vlotte parkeergelegenheid.

Wil jij je kandidaat stellen als danser of vrijwilliger ?
Schrijf je dan in via de website: www.devaartverjaart.be.
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welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
Gravin Zoya van Danielle Steel. Al een oud 
boek dat gebaseerd is op het leven van de 
tsaren in Rusland.

lees je wel eens digitaal ?
Nee, zover ben ik nog niet.

in welk boek had je zelf
graag geleefd en waarom ?
In ‘Geestig Salon’ van Murielle Geypen. Het 
boek gaat over een kapsalon waar verschil-
lende geesten leven. De grappigste situaties 
komen hier in voor. Ik zou wel een van de 
geesten willen zijn.

met welk personage
zou je graag bevriend zijn ?
Met de imker uit het boek ‘De dochter van 
de Imker’ van Sante Montefiore.

noem drie van je
favoriete schrijvers
Danielle Steel, Sante Montefiore en 
Catherine Cookson.

heb je ooit – dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek – 
een bijzonder iemand leren 
kennen ?
Ik heb een reeks boeken van Christine Marion 
Fraser. ‘Verlangen naar Rhanna’ is het eerste 
deel. Mijn schoonzus had die gelezen tijdens 
haar zwangerschap. En even later kreeg ik 
een nichtje: Rana.

wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’?
Chris Dockx, ze leest nog veel meer dan ik.

uitgelezen!
In de rubriek ‘Uitgelezen!’ presenteren we iedere editie van 2310 een 
vragenlijst aan een boekenliefhebber. Je ontdekt zijn of haar favoriete 
auteurs en titels, tips voor dvd’s, tijdschriften of strips... en kan hier en
daar meegenieten van enkele eigenzinnige antwoorden en mooie anekdotes.

Deze maand
de uitgelezen
selectie van
martine Van
Den Kinschot.

Algemene vergadering 
Cultuurraad

De volgende algemene vergadering van de 
Cultuurraad vindt plaats op woensdag 13 
april om 20.00 uur in de vernieuwde raad-
zaal in het gemeentehuis.

De vergadering van de cultuurraad is een 
openbaar gebeuren. Iedereen is welkom.

De toevallige bezoeker heeft echter geen 
stem- of spreekrecht.

leerkrachtenkaart
af te halen tot 15 juni !

Ben je leerkracht en woon je in Rijkevor-
sel ? Dan kun je je leerkrachtenkaart nog tot 
15 juni ophalen in onze hoofdbibliotheek. 
Tot vorig jaar kreeg iedere leerkracht zijn 
of haar kaart nog automatisch thuis toege-
stuurd, samen met het magazine Klasse. In-
tussen is Klasse betalend, en krijgt dus niet 
meer iedere leerkracht het tijdschrift thuis. 
Je kunt het tijdschrift in de bibliotheek le-
zen en ontlenen.

VriJe tiJD
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Buitenspeeldag:
woensdag 13 april 2016

Op woensdag 13 april 2016 is het over heel 
Vlaanderen weer Buitenspeeldag en ook de ge-
meente Rijkevorsel werkt hier graag aan mee !
Op deze dag zetten vtmkzoom, Ketnet en 
Nickelodeon hun schermen op zwart zodat 
alle kinderen worden gestimuleerd om bui-
ten te spelen. In onze gemeente kunnen alle 
kinderen vanaf 6 jaar tussen 14.00 uur en 
16.00 uur terecht aan de parking van het 
Doelenpad (naast de kerk) om er te spelen 
met o.a. de volksspelen en de grote gezel-
schapsspelen of te springen op ons spring-
kasteel ! Om er zeker van te zijn dat we ge-
noeg begeleiding voorzien, vragen
we voor 8 april in te schrijven.

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Bibliotheek uitzonderlijk gesloten
op donderdag 28 april

Op donderdag 28 april 2016 zal de hoofdbibliotheek uitzonder-
lijk gesloten zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur. De medewerkers 
van de bibliotheek laten zich bijscholen, zodat ze jullie in de 
toekomst nog beter kunnen verder helpen !

Verantwoord gamen

Wist je dat kinderen en jongeren die te veel 
gamen steeds op jongere leeftijd gezond-
heidsklachten krijgen ? Wist je dat het over-
matig kijken naar beeldschermen slecht is 
voor de ogen en de hersenontwikkeling van 
kinderen ? Wist je dat het langdurig zitten in 
dezelfde houding ontzettend slecht is voor 
je rug ? Kortom, gamen is super leuk, maar 
doe het met mate.
Op de website www.playpauzestop.be vind 
je allerlei weetjes, tips en tricks die interes-
sant zijn voor zowel ouders als kinderen en 
jongeren. Zeker een bezoekje waard!

Meer info:
03 340 00 35 - www.playpauzestop.be

Speelstraten in rijkevorsel

Wegens het succes van vorig jaar wordt ook 
tijdens deze zomervakantie het project 
‘Speelstraten in Rijkevorsel’ herhaald ! Wil 
jij je straat omtoveren tot een heus speel-
paradijs? Vul de nodige formulieren in die je 
terugvindt op www.jeugdrijkevorsel.be of 
bij de jeugddienst en bezorg ze voor 1 mei 
2016 aan de jeugddienst !
Om in aanmerking te komen voor een speel-
straat moet je wel aan enkele voorwaarden 
voldoen. Deze vind je terug op
de website.

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/speelstraat

 

Meer    
info
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VriJe tiJD

De cinema komt naar je toe !
les uns et les Autres

Elk jaar organiseert de het gemeentebe-
stuur in samenwerking met Mooov en Rij-
kevorselse verenigingen filmvoorstellingen. 
Voor en na de filmvertoningen wordt een 
'klein café' georganiseerd in de aanpalende 
lokalen. Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen. De inkomprijs 
bedraagt € 1.

Op 13 april vertonen we in samenwerking 
met Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel de film 
‘Les Uns et les Autres’. De film volgt vier 
families met verschillende nationaliteiten 
(Frans, Duits, Russisch en Amerikaans). Alle 
vier families hebben een passie voor mu-
ziek. De verschillende verhaallijnen kruisen 
elkaar met hun eigen filmscores. De grootste 
gebeurtenis in de film is de Tweede Wereld-
oorlog, die de verhalen van de vier families 
bij elkaar brengt en het lot van sommigen 
bepaalt.

Opgelet: De film duurt 2 uur en 30 minuten, 
daarom kiezen we ervoor om uitzonderlijk al 
te starten om 19.30 uur. Inschrij-
ven is verplicht !

03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

toontaggetkunt:
zondag 10 april 2016

Op zondag 10 april organiseert de jeugdraad 
van Rijkevorsel, in samenwerking met de Rij-
kevorselse jeugdverenigingen, het jeugdhuis 
en het gemeentebestuur, voor de vijfde maal 
het culturele evenement ‘Toontaggetkunt’ !   

Op deze dag willen ze het creatieve talent 
van kinderen en jongeren uit Rijkevorsel en 
omstreken aanwakkeren door gratis cultu-
rele workshops aan te bieden en door podi-
umkansen te bieden op ons vrij podium. Dit 
jaar staan de workshops cupcakes versieren, 
ruige pleinspelen, levensgrote Jungle Speed 
en verfkladderij op het programma.

Wil jij ook graag deelnemen aan de work-
shops? Neem dan zeker eens een kijkje in de 
flyer die je kunt terugvinden op de gemeen-
telijke website en schrijf je als de bliksem 
in!

Meer info:
toontaggetkunt@gmail.com
03 340 00 35

gezocht: cultuurliefhebbers
voor tips in den 2310 !

Ben je gebeten door cultuur ? Ga je regelmatig naar een concert 
of een filmvoorstelling ? Kun je genieten van een goed boek ? 
Weet jij wat er allemaal te beleven valt in Rijkevorsel ? En wil 
je deze kennis graag delen met jouw dorpsgenoten ? ... Dan ben 
jij de geknipte figuur om in de 2310 jouw favoriete UiT-tips te 
verkondigen. 

We willen graag een groep van inwoners samenstellen die op 
regelmatige basis meegeeft wat volgens hen de moeite loont 
om te bezoeken, te lezen of te bekijken. Interesse ? laat het ons 
weten via communicatie@rijkevorsel.be.
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Verhuis Aster 
Berkhofbibliotheek

In de loop van 2016 zal de Aster Berkhofbi-
bliotheek naar de eerste verdieping in het 
gemeenschapscentrum verhuizen. De biblio-
theek zal één geheel vormen met het Aster 
Berkhofmuseum, dat dezelfde openingsuren 
krijgt als de bibliotheek.
De focus van de Aster Berkhofbibliotheek zal 
in de toekomst voornamelijk op jeugd lig-
gen. De collectie voor volwassenen wordt 
sterk beperkt. Het blijft uiteraard mogelijk 
om boeken uit de hoofdbibliotheek kosteloos 
aan te vragen. Op deze manier kun je je fa-
voriete boek binnen de twee dagen ophalen 
in de Aster Berkhofbibliotheek.

Meer informatie volgt later.

organisatiepartner worden 
voor Vlaanderen Feest
in 2016 ?

Ter gelegenheid van het jaarlijkse Feest van 
de Vlaamse Gemeenschap plant Vlaande-
ren Feest ! ook in 2016 weer een zo breed 
mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier. 
Gangmakers van een buurtinitiatief of een 
verenigingsactiviteit kunnen als lokale or-
ganisatiepartner meedoen met Vlaanderen 
Feest ! Nuttig om weten: zij komen daardoor 
meteen ook in aanmerking voor een feest-
cheque tot € 170 als honorering van de sa-
menwerking.
Zet je een straatfeest, een wijkinitiatief of 
een verenigingactiviteit in de steigers in de 
periode van 1 tot en met 11 juli ? En wil je 
die activiteit of dat initiatief graag ook in 
het teken plaatsen van de campagne voor 
het Feest van de Vlaamse Gemeenschap ? 
Dan kun je kandideren om lokale organisa-
tiepartner voor Vlaanderen Feest ! te wor-
den. En wat meer is: zo krijg je meteen ook 

uitzicht op een feestcheque als tussenkomst 
in een aantal realisatiekosten na afloop.

Om in aanmerking te komen, moet het eve-
nement wel een open en ook een niet-com-
petitief karakter hebben. Het moet mensen 
in de periode van 1 tot en met 11 juli als 
groep bij elkaar brengen voor positief ge-
meenschapsleven binnen de eigen gemeente 
en zonder partijpolitiek of commercieel ka-
rakter. Voor de verdere concrete invulling 
krijgt de inspiratie van elke organisator vrij 
baan.
uitgaven voor een natje en een droogje blij-
ven hoe dan ook voor eigen rekening van de 
organisator. Maar via de feestcheque kunnen 
na afloop van de activiteit of het initiatief 
wel een aantal andere organisatiekosten ge-
recupereerd worden tot maximum € 170. 
De campagne wordt financieel mogelijk ge-
maakt dank zij een subsidie van de Vlaamse 
overheid voor Vlaanderen Feest !

Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard 
worden zolang de voorraad feestcheques 
binnen het beschikbare budget strekt. De 
opties op een feestcheque worden daarom 
toegekend volgens het principe ‘wie eerst 
komt, eerst oogst’. Elk jaar overtreft de 
vraag al snel het aanbod ! Er zeer vlug bij 
zijn is dus de boodschap !

Meer info:
www.vlaanderenfeest.eu

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info
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#2310

Volk van Veussel: Chris Renders

G-sportster Chris Renders (39) werd op het Sportgala Rijkevorsel verkozen als 
sportvrouw van het jaar 2015. Het is zeer uitzonderlijk dat een G-sportster 
deze eer te beurt valt. Een interview met Treza De Vry, de moeder van
Chris Renders, is dan ook meer dan op zijn plaats !

treza, kun je ons vertellen wie Chris is ?
Chris heeft een matige mentale handicap. Zij gaat door het leven met nogal wat beperkingen, 
waardoor ze niet kan lezen of schrijven. Ze weet ook niet welke leeftijd ze heeft. En elke dag 
moet ze medicatie innemen voor haar epilepsie.

wanneer is Chris gestart met sporten ?
Zij is naar school gegaan bij VIBO De Brem. Toen ze ongeveer zestien jaar was, heeft ze leren 
zwemmen door veel te oefenen. Ze kon er echt van genieten. Voor haar was dit heel belangrijk, 
omdat er zoveel dingen zijn die ze niet kan. 

wie heeft haar gestimuleerd om deel te nemen
aan de Special olympics Belgium ?
Toen ze na haar schooljaren een tijdje in het dagcentrum verbleef, werd ons gevraagd of we 
Chris wilden inschrijven voor het zwemmen bij de Special Olympics Belgium. We hebben toege-
stemd en vanaf dan nam Chris deel met VZW De As. Zij sturen jaarlijkse een afvaardiging van 
ongeveer vijftien deelnemers naar de Special Olympics Belgium. Van de vijftien deelnemers zijn 
er vier personen die meedoen aan het zwemmen. 
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hoe vaak traint Chris ?
Met de instelling waar Chris nu verblijft, zwemt ze één keer per week. Af en toe kan ze ook 
rekenen op een extra zwempartij, waarbij ze hulp krijgt van een vrijwilliger. Vanuit de voorzie-
ning wordt sporten echt aangemoedigd en we vinden het voor haar ook zeer positief. 

Kun je ons vertellen wat de Special olympics Belgium
precies inhouden ?
Jaarlijks in het weekend van Hemelvaart wordt de Special Olympics Belgium georganiseerd. Het 
is een sportevenement voor deelnemers met een mentale handicap. Elk jaar komen er in totaal 
ongeveer 3400 deelnemers, 1200 coaches en 1800 vrijwilligers voor 19 verschillende sporten 
bijeen. Het is telkens een heel indrukwekkend gebeuren.

welke resultaten behaalde Chris op de Special olympics Belgium ?
In 2015 gingen de Spelen door in Sint-Pieters-Woluwe. Chris heeft daar 33 m borstligging en 33 m 
rugligging gezwommen in vrije slag. In beide disciplines behaalde ze een gouden medaille. Het 
was de eerste keer dat ze twee gouden medailles in de wacht sleept. Op de negen deelnames 
aan de Special Olympics heeft Chris nu in totaal zes keer goud, vier keer zilver en zeven maal 
brons behaald. Ze is ook al wel een paar keer uitgesloten, doordat ze het reglement niet volgde.  
 

hoe ervaarde ze haar verkiezing tot
‘Sportvrouw van het jaar’ op het Sportgala ?
Reeds enkele jaren werd Chris op het Sportgala gehuldigd voor haar prestaties, maar dit jaar 
was wel heel uitzonderlijk. Van de toewijzing als sportvrouw van Rijkevorsel heeft ze echt 
plezier beleefd. In het weekend sliep ze met haar medailles onder haar hoofdkussen en in de 
voorziening heeft ze de medailles een hele week om haar nek gedragen. Wij als ouders zijn erg 
dankbaar dat er in Rijkevorsel ook erkenning is voor G-sport.

Dit jaar neemt Chris Renders opnieuw deel aan de Special Olympics Belgium. De spelen worden 
georganiseerd in la louvière en vinden plaats van woensdag 4 tot en met zaterdag 7 mei 2016. 
We wensen Chris veel succes !

Meer info: www.special-olympics.be
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gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

promotor mAAtSChAppeliJKe pArtiCipAtie
en welziJn, JeugD en Cultuur

(SoCiAle mAriBel) / JeugDConSulent (B1-B3)
in contractueel dienstverband, met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FuNCTIEBESCHRIJVING 

Je hebt een beleidsadviserende, voorbereidende, uitvoerende 
en controlerende rol, onder leiding van het sectorhoofd vrije 
tijd. Je staat in voor de ontwikkeling, vormgeving en bege-
leiding van verschillende projecten en initiatieven, met bij-
zondere aandacht voor de maatschappelijke participatie en 
activering van de beoogde doelgroepen, in alle domeinen van 
vrijetijdsbesteding, maar voornamelijk in de jeugdsector. Als 
eerste aanspreekpunt van de dienst zorg je voor een optimale 
dienstverlening aan burgers en verenigingen.   

PROFIEl

Je bent een creatief en dynamisch persoon met een grote affi-
niteit met de jeugdsector en een brede interesse voor de vrije-
tijdssector in het algemeen. Je toont een grote betrokkenheid 
bij het werk en je bent klantgericht.
Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie en de voor de sector relevante regelgevingen en proce-
dures zijn je niet vreemd.

VERDERE INFORMATIE 

De aanwerving gebeurt via enerzijds een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur in een 19/38ste prestatiebreuk 
als promotor maatschappelijke participatie en welzijn, 
jeugd en cultuur (sociale Maribel), en anderzijds een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur in een 19/38ste 
prestatiebreuk als jeugdconsulent. Je moet slagen in een 

selectieprocedure. Het gaat om één selectieprocedure, die 
geldt voor beide halftijdse functies. 
Je bent voor beide halftijdse functies in het bezit van een 
diploma van ‘bachelor in het sociaal werk’. 
Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE uITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 21 april 2016. Verstuur je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze 
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het 
college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 
5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste, vrijwillige fotografen. Ben je gepassioneerd 
door fotografie, beschik je over eigen fotografisch materiaal en wil je af en toe tijd vrijma-
ken om Rijkevorsel in al haar pracht in beeld te brengen. Aarzel dan niet om contact op te 
nemen met de dienst communicatie: communicatie@rijkevorsel.be of 03 340 00 16.

opgelet: bezorg ons foto’s met een zo groot mogelijk formaat met een kwaliteit van 
minimum 300 dpi (dots per inch) !

Jouw foto in de 2310 ?
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geflitst...

3 maart 2016: Davidsfonds rijkevorsel,

lezing ‘Achter de schermen van het Vaticaan’

27 en 28 februari 2016: Concertavond & -middag ‘puur Belgisch’

Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

19 februari 2016: Sportgala Sportaad rijkevorsel

25 februari 2016: glS De wegwijzer wint voor de vierde keer op rij de 

Award voor ‘doorbreek de eenzaamheid’, een project van ziekenzorg

23 februari 2016:

8ste woordweek Academie voor

muziek en woord de noorderkempen –

Vertelcafé rond poëzie maud Vanhauwaert

26 februari 2016:

An melis op bezoek

in de hoofdbibliotheek

7 maart 2016:
Stanny De wolf op bezoek

in de Aster Berkhofbibliotheek

25 februari 2016:
touwtje trek in de bibliotheek

© Dirk geets

© Bart huysmans
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1 april 2016
om 21.00 uur
the Sore losers (try-out) -
uitVerKoCht
Concert

’s lands vurigste rockers brouwen een 
vervolg op hun album ‘Roslyn’. Hun 
nieuwe cd 'Skydogs' stellen ze voor in 
grote rocktempels als de AB in Brus-
sel en in Amsterdam. Maar het nieuwe 
materiaal testen ze eerst uit met een 
exclusieve try-out in De Singer. 

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 en 8 april 2016
om 20.50 uur
ruben Block Solo (try-out) -
uitVerKoCht
Concert

Triggerfinger heeft er 200 shows in 20 
maanden op zitten in 3 continenten. 
Triggerfinger rust nooit en werkt mo-
menteel aan hun nieuwe CD. Ruben 
Block neemt deze stilte voor de storm 
te baat om eenmalig en zonder zijn 
kompanen solo te spelen. Verwacht je 
aan het onverwachte, met nieuw en 
oud werk, maar verwacht zeker een 
zeer warme muzikale avond.

 De Singer

 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
 De Singer vzw

 www.desinger.be

9 april 2016
om 14.00 uur
Streekbierendag
Eten en drinken

@Veussel organiseert haar eerste 
streekbierendag. Ben je een bierlief-
hebber en ben je steeds bereid om 
nieuwe bieren te ontdekken ? Kom ge-
rust langs, met ons assortiment aan 
streekbieren zal je zeker jouw dorst 
wel kunnen lessen. Ben je geen fan van 
streekbieren ? Wij bieden ook frisdrank, 
wijn en warme dranken aan én uiter-
aard mogen enkele versnaperingen niet 
ontbreken ! 
gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 @Veussel
 www.atveussel.be

om 20.00 uur
Jaarconcert Kh Broederband
Concert

Harmonie Broederband Rijkevorsel or-
ganiseert haar 51ste jaarconcert o.l.v. 
Joris Renders. Met optreden van gast-
solist op trombone: Carlo Mertens. Deu-
ren open om 19.00 uur (aanvang 20.00 
uur).

e 8
voorverkoop (kaarten in café
’t Centrum en bij onze leden): e 8
inkomprijs: e 10

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 Rijkevorsel
 www.khbroederband.be

9 en 10 april 2016
9 april van 14.00 tot 22.00 uur
10 april van 10.00 tot 18.00 uur
Fototentoonstelling
Fotovrienden rijkevorsel
Tentoonstelling

Op 9 en 10 april organiseert fotoclub 
Fotovrienden Rijkevorsel vzw zijn 
tweejaarlijkse fototentoonstelling. Jul-
lie kunnen op deze tentoonstelling de 
foto's van onze leden bekijken, beoor-
delen, inlichtingen vragen over de wer-
king van de club. Alsook een gezellige 
babbel doen tussen pot en pint. Tevens 
is er een doorlopende diaprojectie. Ook 
voor de allerkleinsten is er een kinder-
hoek voorzien.
gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel vzw
 info@fvr-vzw.be
 www.fvr-vzw.be 

10 april 2016
Van 13.00 tot 22.30 uur
toontaggetkunt 2016 
Workshop en concert
Iedereen heeft talent ! Daar gaat ook 
de jeugdraad van Rijkevorsel van uit. 
Daarom organiseren ze op zondag 10 
april in samenwerking met de Rijke-
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vorselse jeugdverenigingen de vijfde 
editie van het culturele evenement 
Toontaggetkunt. De hele dag worden 
er verscheidene workshops ingericht 
en net als vorig jaar hebben een aantal 
jeugdverenigingen leuke pleinspelen 
in elkaar geknutseld. Vanaf 16.30 uur 
wordt er afgesloten met een vrij po-
dium.

gratis
 Kiosk

 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 Jeugdraad Rijkevorsel

 www.jeugdrijkevorsel.be

13 april 2016
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2016 
Spel

Vandaag sluiten alle Vlaamse kinder-
zenders hun deuren zodat jij zeker met 
ons mee buiten kan komen spelen! Kom 
mee genieten van tal van activiteiten 
en groepsspelen tijdens onze Buiten-
speeldag ! Buitenspeelplezier verze-
kerd !
gratis
inschrijven: 03 340 00 35 of
jeugddienst@rijkevorsel.be

 Parking Pastorij-Doelenpad
 Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.jeugdrijkevorsel.be

om 19.30 uur
De cinema komt naar je toe ! -
les uns et les Autres
Film

De film volgt vier families met verschil-
lende nationaliteiten (Frans, Duits, Rus-
sisch en Amerikaans). Alle vier families 
hebben een passie voor muziek. De ver-
schillende verhaallijnen kruisen elkaar 
met hun eigen filmscores. De grootste 
gebeurtenis in de film is de Tweede We-
reldoorlog, die de verhalen van de vier 
families bij elkaar brengt en het lot van 
sommigen bepaalt.
e 1

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
 Mooov en Oxfam Wereldwinkel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

om 20.00 uur
Algemene vergadering cultuurraad
Openbare vergadering

De algemene vergadering van de cul-
tuurraad is een openbaar gebeuren. 
Iedereen is welkom, maar de toevallige 
bezoeker heeft geen stemrecht noch 
spreekrecht.
gratis

 Raadzaal Gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurraad Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuurraad

17 april 2016
Van 11.30 tot 20.00 uur
Spaghettidag Volleybalclub rijkevoc
Eten en drinken
VC Rijkevoc presenteert voor de 
twaalfde keer een spaghettidag in 
Sportcentrum De Valk. Naast de spa-
thetti à volonté, worden er ook des-
sertjes voorzien waarvan de volledige 
opbrengst naar onze jeugd gaat. Jullie 
zijn allen van harte welkom om onze 
overheerlijke spaghetti te komen eten 
en dit aan een democratische prijs !
e 8

 Sportcentrum De Valk
 Kruispad 2 - 2310 Rijkevorsel

 VC Rijkevoc
 bart.brughmans1@telenet.be

Van 13.00 tot 19.00 uur
Jeugdhappening voor
jeugd- & opleidingsorkesten 
Concert

JeuFa, het jeugd- en instaporkest van 
de Koninklijke Fanfare Vermaak na Ar-
beid uit Rijkevorsel organiseert deze 
jeugdhappening. Zij bijten zelf de spits 
af om 13.00 uur, gevolgd door andere 
jeugd- en opleidingsorkesten van mu-
ziekverenigingen uit de streek. Een hele 
namiddag hafabra-muziek, waarbij jon-
geren het beste geven van zichzelf.
gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Fanfare
 Vermaak na Arbeid
 0472 40 88 42
 ilsejanssen66@hotmail.com
 www.vnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel
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om 20.00 uur
Big Band o.l.v. Bert Joris
Concert

Sinds 2014 staat de Big Band van het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen 
onder leiding van trompettist Bert Jo-
ris, één van de meest gerespecteerde 
jazzmusici die België rijk is. De Big 
Band van het Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen speelt eigen composities en 
arrangementen van de studenten.
e 8
studenten: e 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 april 2016
om 20.30 uur
Jean Blaute, eric melaerts &
Jean-marie Aerts (try-out) -
uitVerKoCht
Concert

Drie topmuzikanten van Belgische ma-
kelij bundelen hun krachten en laten 
hun creativiteit los op het publiek van 
De Singer. Van zacht tot onzacht, van 
zwoel mysterieus tot al eens een elek-
tronische boem boem. En zingen als 
zingende muzikanten. Mag dat ? Ja, dat 
mag. Alles mag. Dat wordt de voorstel-
ling ‘En Route...’.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

23 april 2016
om 20.00 uur
lenteconcert 2016
Concert
Het bestuur en de muzikanten nodi-
gen je vriendelijk uit op hun 42ste 
lenteconcert. Kaarten in voorverkoop 
(incl. trappist tijdens trappistenstand 
2016) te bekomen op brassbandcon-
dor@telenet.be of bij de leden van de 
groep. Iedereen hartelijk welkom.
e 5
min 14 jaar: gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Brass Band Condor
 brassbandcondor@telenet.be

24 april 2016
Van 9.00 tot 16.00 uur
garageverkoop
Beurs

Grote garageverkoop te Rijkevorsel.
e 6
leden van de gezinsbond en KwB: e 4

 verschillende locaties in Rijkevorsel
 Gezinsbond Rijkevorsel

 0475 27 32 82
 garageverkooprijkevorsel@
 hotmail.com

Van 10.00 tot 17.00 uur
erfgoeddag in de molen
Monument
De molen is een ingenieus stukje erf-
goed dat jong en oud fascineert en pro-
minent aanwezig is in onze dorpskom.  
De molenaars heten je tijdens deze erf-
goeddag welkom tussen 10.00 en 17.00 
uur en laten je kennismaken met het 
eeuwenoude ambacht dat zij met trots 
uitvoeren.

gratis
 Molenterrein

 looiweg 43
 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwilliger
 Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Van 13.00 tot 18.00 uur
openingsfeest
De Vaart Verjaart 
Feestelijkheid

De Vaart verjaart! Dat willen we natuur-
lijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Op zondag 24 april geven we in Rijke-
vorsel het startschot met een stoet met 
paard en kar, een fototentoonstelling 
en een ambachtenmarkt.
gratis

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 ter hoogte van de Meir

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.devaartverjaart.be
 www.rijkevorsel.be

Van 13.00 tot 18.00 uur
Fototentoonstelling
150 jaar Vaart 
Tentoonstelling
Fototentoonstelling over 150 jaar Vaart 
met zichten van toen en nu, hoe het er 
vroeger uitzag en de hedendaagse situ-
atie. Dit in beeld gebracht door Foto-



vrienden Rijkevorsel, De Heemkundige 
Kring en Xavier Rombouts.

gratis
 Sint-Jozefkerk

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel vzw
 info@fvr-vzw.be
 www.fvr-vzw.be

26 april 2016
om 20.30 uur
Serge lazarevitch trio
Concert

Samen met bassist Nic Thys (TaxiWars) 
en drummer Teun Verbruggen verkent 
Serge lazarevitch de verschillende do-
meinen van de jazz-improvisatie en zoekt 
hij stilistische grenzen op. Naast eigen 
werk brengt het trio composities van 
Francois Couperin, Ornette Coleman, 
György ligeti, lee Konitz en Thelonious 
Monk.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 5
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 7

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

29 april 2016
Van 19.30 uur tot 22.00 uur
125 jaar rerum novarum
Feestelijkheid 

 
Viering 125 jaar rerum Novarum aan 
de Vaart. Met muzikaal optreden van 
SmarTones uit Rijkevorsel.
gratis

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 tegenover de Meir,
 bij slecht weer in zaal
 Vrije Basisschool Het Kompas

 beweging.net

30 april 2016
Van 13.00 tot 18.00 uur
Schoolfeest basisschool het Kompas
Opendeurdag
Schoolfeest
gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be

Van 18.00 tot 23.00 uur
Aprilvistornooi korfbal te rijkevorsel
Sportactiviteit

Een recreatief korfbaltornooi voor de 
niet-korfballer. Per team mogen er 

maximaal twee korfballers op het ter-
rein staan. Stel een team samen en 
schrijf je in via johankums@skynet.be. 
let op ! Maximaal twaalf teams kunnen 
deelnemen.
gratis

 Terreinen Korfbalcub Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

om 20.00 uur
Aprilkwis 2016
Quiz
Algemene kwis voor amateurploegen 
t.v.v. B-Reserven Sint-Jozef. Maximaal 
40 ploegen van 4-6 personen.
e 20

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 B-Reserven Sint-Jozef
 april-kwis@breservensintjozef.be
 breservensintjozef.be/quiz.aspx
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Aankondigingen van
activiteiten in mei
dien je uiterlijk op
6 april 2016 in te voeren in 
www.uitdatabank.be

Activiteiten die te laat of 
niet werden ingegeven in 
de uiTdatabank verschijnen 
niet in de rubriek uiT in 
Rijkevorsel.

Het schepencollege heeft 
het recht inzendingen te 
weigeren, in te korten en te 
wijzigen.
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te ontdekken in rijkevorsel 

tijdelijk te bezoeken op afspraak:
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Aster Berkhofmuseum
Tentoonstelling
gratis                              

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52 - cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
gemeentelijk heemkundig museum
Tentoonstelling
gratis

 gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Documentatiecentrum heemkundige Kring
Opendeurdag
gratis

 gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

iedere tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur
De Stenen Bergmolen in actie
Opendeurdag
gratis

 molenterrein
 looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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openingSuren

Dorien Cuylaerts burgemeester n-VA
03 340 00 01  -  0496 26 64 20  -  burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer en
 burgerlijke stand

Bob Van den eijnden 1ste schepen CD&V
0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen Snr
0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen: financiën, begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Karl geens 3de schepen n-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

lizette Keysers 4de schepen Snr
0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Stefan maes 5de schepen n-VA
0474 94 06 82  -  stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

wim De Visscher oCmw-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@skynet.be
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

gemeentelijke administratie - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

recyclagepark De meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

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

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

politie, wijkpost rijkevorsel - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

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

pwA - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
na afspraak voor dringende zaken

oCmw - prinsenpad 27
maandag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot donderdag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 8.30 - 13.15 uur

oCmw gC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

oCmw Juridische dienst - prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

gemeentebestuur rijkevorsel 
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

openingsuren diensten

College van burgemeester en schepenen

Voor een betere dienstverlening kun je vanaf 2016 een persoonlijke afspraak maken met de leden van het schepencollege.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
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