
Het schoonste Veusselse blad zoekt het schoonste 
Veusselse woord. Is ’t blaffetuur, kloondik, 
klissezjap, kwikwak of halfsegat? En wie heeft nog 
nie van weisteren of van teikeleren gehoord?
Of dat een ouwpejke impesaant ne ferme 
padschijter had? Niet trullen dus en kies 
welk woord er in ons dialect – kreugel, jot of 
oepternief – het meest tot de verbeelding sprekt. 
Ge moogt ook altijd zelf iet verzinnen.
’t Is verniet en er is zelfs iet te winnen.

April 2015www.rijkevorsel.be

2310
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inhoud

4
Een nieuwe lente, een nieuw gezicht! Rijkevorsel is een 
gemeente die volop in beweging is. Met een gloednieuw 
logo en een hedendaagse huisstijl wil Rijkevorsel zich 
verder profileren als een dynamische en landelijke 
gemeente.

18
Met Kempen 2020 engageert de gemeente zich om 
tegen 2020 de CO2–uitstoot met 20% te verlagen op zijn 
grondgebied. Samen streven we naar een vermindering van 
het energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen.

24
De prijsuitreiking van ‘Het Schoonste Veusselse Woord’? 
Smullen van frikadellen met krieken op grootmoeders 
wijze? Achterhalen waar jouw achternaam vandaan komt? 
Een theaterwagen en vertellingen in ’t Veussels?
Op Erfgoeddag krijg je een antwoord op al deze vragen.

8
De Wegwijzer, de gewichtigste school? Heeft dit echt iets 

met gewicht te maken, is onze school te zwaar?
Of wegen de juffen en meesters te veel?

22
Komt de Prijs Ondernemen 2015 dit jaar naar Rijkevorsel? 

Hermans Heftrucks uit Rijkevorsel heeft alvast de
LON-award van Voka Kempen Noord in de wacht gesleept.

© Mia uydens

© Voka Kempen noord
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Beste inwoners,

Vandaag heben jullie iets nieuws in de hand, ‘den 2310’ is geboren! Met het aanbreken van de lente 
hebben we afscheid genomen van ‘Info Rijkevorsel’ en dat na twintig jaar trouwe dienst. In februari 1995 
viel de eerste keer ‘Info Rijkevorsel’ in de brievenbus, het zou vanaf dan elke maand verschijnen. Dit was 
een hele verandering ten opzichte van het ‘informatieblad’ dat sinds halfweg de jaren 1980 elke twee 
maanden verscheen en nog gestencild werd.

Met ‘den 2310’ wil het gemeentebestuur een nieuwe richting inslaan. Inhoudelijk blijven we dezelfde 
informatie geven, maar de artikels zullen in een heldere en compacte stijl worden geschreven, zodat de 
essentie duidelijk aan bod komt. Er zal meer plaats zijn voor leuke foto’s en ook een luchtige rubriek vindt 
zijn plaats in ‘den 2310’. De vele activiteiten van onze verenigingen vind je terug in de UiT in Rijkevorsel.

Maar de nieuwe lente brengt ons niet enkel dit nieuwe blad, maar ook een nieuwe huisstijl voor de 
gemeente. Zoals je hebt gemerkt op het voorblad heeft Rijkevorsel een logo gekregen! Dit logo zullen we 
gebruiken op alle publicaties en het wagenpark van de gemeente. Maar het aloude wapenschild gooien 
we, uiteraard, niet weg! Het zit zelfs verwerkt in het logo en blijft in gebruik op officiële documenten.

Misschien moet je dadelijk ook eens kijken op www.rijkevorsel.be als je thuis beschikt over 
internet of tijdens een bezoekje aan de bib. De website is ook helemaal vernieuwd en werd veel 
gebruiksvriendelijker. Je zal voortaan een aantal documenten rechtstreeks via de website kunnen 
aanvragen.

Bij de start van deze legislatuur besliste het gemeentebestuur om werk te maken van een betere 
communicatie met de inwoners. En dit door het organiseren van bewonersvergaderingen bij wegenwerken, 
waarbij ook het voorontwerp besproken wordt en het organiseren van wijkvergaderingen waar je vragen 
kunt indienen en allerlei info krijgt over wat er gebeurt in ons mooie Rijkevorsel. En nu door het lanceren 
van een nieuwe huisstijl, nieuwe website en uiteraard ‘den 2310’.

Veel leesplezier!

Karl Geens,

Schepen van Communicatie,
Cultuur, Bib, Feestelijkheden,
Jeugd, Mobiliteit en Erediensten

Voorwoord
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Rijkevorsel is een gemeente die volop in beweging is. Met een gloednieuw 
logo en een hedendaagse huisstijl wil Rijkevorsel zich verder profileren als 
een dynamische en landelijke gemeente, waar het fijn vertoeven is voor 
bewoners en bezoekers.

Vanaf 21 maart communiceert de gemeente 
Rijkevorsel met een nieuw logo, een logo 
dat de identiteit van het gemeentebestuur 
belichaamt. In de zoektocht naar een logo 
werd teruggegrepen naar de geschiede-
nis van Rijkevorsel en haar symbolen, met 
name het wapenschild en de vlag van Rijke-
vorsel. De vorm van een driehoek met ruiten 
en de rode en witte kleuren vormen hierin 
herkenbare elementen. In het nieuwe logo 
komen deze elementen ook terug, zij het in 
een aangepaste versie. De driehoek oogt een 
stuk dynamischer en de felrode kleur is aan-
gepast naar een aangenaam donkerrood dat 
meer warmte en gemoedelijkheid uitstraalt. 

Naast het logo is een herkenbare en uniforme 
huisstijl een vanzelfsprekend verlengstuk. 
Een huisstijl die consequent wordt toege-
past, garandeert een professionele uitstra-

ling en is een visitekaartje voor de gemeente 
Rijkevorsel. Alle brieven, formulieren en 
documenten van de gemeente worden voor-
taan opgemaakt in dezelfde vormgeving en 
stijl. Ook de gemeentelijke voertuigen rij-
den binnenkort in Rijkevorsel rond met het 
nieuwe logo van de gemeente.

nieuw infoblad en website
Rijkevorsel wil ook een transparante en toe-
gankelijke gemeente zijn, waarbij burgers 
geïnformeerd en betrokken worden. Met 
een nieuwe website en een opgefrist infor-
matieblad willen we iedereen op de hoogte 
houden van wat er in de gemeente leeft en 
zorgen voor een optimale dienstverlening!

Op 21 maart is de website van de gemeente 
Rijkevorsel gelanceerd. Een website die in 
vergelijking met zijn voorganger een stuk 
frisser oogt en een veelvoud aan informa-
tie voorziet. Met deze gebruiksvriendelijke 
website willen we de dienstverlening aan de 
inwoners van Rijkevorsel uitbreiden. Zo is er 
op de site een e-loket beschikbaar, waardoor 
je als het ware de balie van het gemeente-

Een nieuwe lente, een nieuw gezicht!
Gemeente Rijkevorsel in een nieuw jasje

Bestuur
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huis bij je thuis hebt. Je kunt online je aan-
vragen doorsturen en je bespaart meteen 
een rit uit naar het gemeentehuis. Via de 
nieuwsberichten ontdek je het meest actu-
ele nieuws vanwege het gemeentebestuur 
en dankzij UiT in Rijkevorsel weet je steeds 
wat er allemaal te beleven valt in Rijkevor-
sel.
En zoals je zelf al hebt kunnen vaststellen, is 
ook het informatieblad in een nieuw jasje 
gestoken. Volledig in kleur en met een 
nieuwe titel ‘2310’. Aan de hand van een 
aantal hoofdrubrieken, elk met een eigen 
vaste kleur, zal de lezer nog sneller zijn weg 
vinden in het informatieblad. Er duiken ook 
een aantal magazine-elementen op in het 
blad. Zo komt in de rubriek #2310 het ‘Volk 
van Veussel’ zelf aan het woord, krijg je 
weetjes voorgeschoteld over de geschiede-
nis van Rijkevorsel en word je getrakteerd 
op foto’s van gemeentelijke activiteiten, 
maar ook van evenementen van verenigin-
gen of organisaties. Ook UiT in Rijkevorsel 
krijgt een plaatsje in het blad, met een 
chronologisch overzicht van alle activiteiten 
van de maand. We hopen jullie met ‘den 
2310’ zo goed mogelijk te informeren en 
wensen jullie veel leesplezier!

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
23 februari 2015

De gemeenteraad keurt de deelname aan 
de opdrachtencentrale van de Vlaamse Ge-
meenschap voor aankoop van diverse ICT-
producten aangeboden via de raamovereen-
komst ‘Aankoop van diverse ICT-producten 
ten behoeve van de Vlaamse overheid en 
lokale/provinciale besturen’ goed.

Bezoek de nieuwe gemeente-
website: www.rijkevorsel.be

Meer    
info

Goedkeuring wordt verleend aan de deel-
name, de lastvoorwaarden en de gunnings-
wijze voor de ICT Opdrachtencentrale van 
de stad Brugge. 

Het reglement houdende de toekenning van 
maaltijdcheques wordt in aangepaste versie 
goedgekeurd wegens de invoering van elek-
tronische maaltijdcheques.

Art. 315 van de Rechtspositieregeling voor 
het personeel wordt aangepast goedge-
keurd.

De gemeente beslist in te tekenen op een 
kapitaalverhoging van IKA. De kapitaalver-
hoging heeft geen impact op het budget en 
de rekening van de gemeente.

De gemeenteraad gaat principieel ak-
koord dat de financieel beheerder van de 
gemeente tevens het ambt van financieel 
beheerder van het OCMW zal uitoefenen, 
onder de opschortende voorwaarde dat de 
raad voor maatschappelijk welzijn enerzijds 
hieraan zijn goedkeuring verleent en ander-
zijds de samenwerking met de Vlaamse over-
heid inzake het voorzien van een gewestelijk 
ontvanger aan het OCMW stopzet. Er wordt 
ernaar gestreefd om deze opdracht uiterlijk 
vanaf 1 juli 2015 te doen ingaan.
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Bestuur

Het actieplan ‘Verkeersveiligheid Rijkevor-
sel’ werd opgesteld naar aanleiding van het 
ondertekenen van het SAVE-charter. Dit ac-
tieplan wordt goedgekeurd mits toevoeging 
van twee extra acties.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop 
voor openbaar nut van een strookje grond 
gelegen Sint-Jozef 1, met een oppervlakte 
van 25 m².

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 11/186-P02-AB01 en de raming voor 
de opdracht “Bouwen van jeugdlokalen per-
ceel 2 - Dakdichting”. De raming bedraagt 
e 71 197,67 excl. BTW of e 86 149,18 incl. 
21% BTW.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 11/186-P03-AB01 en de raming voor 
de opdracht “Bouwen van jeugdlokalen per-
ceel 3 - Buitenschrijnwerk”. De raming be-
draagt e 73 987,40 excl. BTW of e 89 524,75 
incl. 21% BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 11/186-P04-AB01 en de raming voor 
de opdracht “Bouwen van jeugdlokalen per-
ceel 4 - HVAC”. De raming bedraagt e 110 
355,00 excl. BTW of e 133 529,55 incl. 21% 
BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 14/17 en de raming voor de opdracht 
“Aanleg betonverharding kerkhof centrum”. 
De raming bedraagt € 82 635,00 excl. BTW of 
e 99 988,35 incl. 21% BTW.

De raad gaat akkoord met het permanent 
aanvullend politiereglement in de Berken-
rijs, Gebuerstraat en Vrouwkensblok dat een 
tonnagebeperking zal instellen van 3,5 ton.

de gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 30 maart en 27 april 2015 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis.

Een bevestiging van deze data kun je lezen 
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.

in memoriam

Met ontsteltenis vernamen wij dat onze collega Evi Nelis op 19 
februari jl. geheel onverwachts is overleden bij een ongeval. 
Evi was tewerkgesteld als bibliothecaris, hoewel zij al enige tijd 
afwezig was wegens ziekte.

Wij denken met grote 
waardering terug aan 
haar inzet en betrok-
kenheid bij het biblio-
theekgebeuren in onze 
gemeente.
Ons medeleven gaat uit 
naar de ouders, familie 
en vrienden. Wij wen-
sen hen veel kracht en 
sterkte bij het verwer-
ken van dit verlies.
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· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03

 

Meer    
info

Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

Formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................................................

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Adres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

E-mailadres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Meldingsformulier

�

Onderwerp
� Verkeer
� Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
� Wegen
� Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn
� Straatmeubilair
� Milieu

� Sluikstort en zwerfvuil
� Groen
� Lokalenverhuur
� Andere:  .................................................................................................

    ......................................................................................................................
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leVen en welzijn

Eind november organiseerde De Kringwinkel WEB een inzameling van herbruikbare materialen 
in zes scholen in de Noorderkempen. De gemeentelijke lagere school De Wegwijzer uit ons dorp 
verzamelde de meeste herbruikbare goederen in en kreeg daarvoor een trofee.

Gedurende een week werden er in de deelnemende scholen inzamelcontainers geplaatst. De 
kinderen en hun ouders werden gevraagd om herbruikbare materialen mee naar school te bren-
gen en in de inzamelcontainers te deponeren. De school die het meeste kilogram aan bruikbaar 
materiaal inzamelde, per gezinsoudste, kreeg de  trofee van “Gewichtigste school van de Noor-
derkempen.” Deze trofee was, zeer toepasselijk, gemaakt van herbruikbare materialen en staat 
nu te schitteren in de hal  van de school. In totaal werd er 350 kg aan herbruikbare goederen 
bijeengebracht. De trofee werd uitgereikt door de mensen van De Kringwinkel WEB. Proficiat 
aan al de kinderen en hun ouders van De Wegwijzer!

Als klimaatschool doet De Wegwijzer nog veel meer om ons milieu te ondersteunen! Zo zamel-
den de leerlingen ook kleding in voor Wereld Missiehulp en gsm’s voor Good Planet Belgium, in 
samenwerking met Proximus. Autoluwe schooldagen, dikke truiendag, wereldwaterdag... Ja, 
het milieu ligt onze kinderen en de leerkrachten nauw aan het hart. En dat moet ook zo!

De gewichtigste school? Heeft dit echt iets met gewicht te maken, is onze 
school te zwaar? Of wegen de juffen en meesters te veel? Nee, dit heeft er 
allemaal niets mee te maken.

De Wegwijzer:
de gewichtigste school

© Mia uydens
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Geboorten

september 2014
· Agterbos Suus, dochter van Agterbos Maarten en 

Matthé Lies
· Buyens Dries, zoon van Buyens Bjorn en
 Van Bergen Vicky
· Janssens Aiden, zoon van Janssens Shirley
· Laurijssen Mare, dochter van Laurijssen Stijn en
 Oranje Manon
· Van Nyen Wout, zoon van Van Nyen Lieven en
 Huygaerts Vicky 
· Vleugels Enora, dochter van Vleugels Dennis en
 Timmermans Sofie

oktober 2014
· Bruys Lucas, zoon van Bruys Mike en Bruys Lucia
· Geysen Linde, dochter van Geysen Toon en
 Burger Liesbeth
· Gillis Iduna, dochter van Gillis Danny en
 De Weggheleire Tabita
· Gorrens Ella, dochter van Gorrens Anja
· Mostmans Elise, dochter van Mostmans Erik en
 Geukens Barbara
· Van Dievoort Julie, dochter van Van Dievoort Roel en
 Van Bergen Bie
· Van Der Auwera Tess, dochter van Van Der Auwera 

Dennis en Jacobs Tinne
· van Gestel Roos, dochter van van Gestel Françis en
 Bolckmans Jolien
· Van Troy Noor, dochter van Van Troy Koen en
 Van Der Stuyft Mireille
· Verhaege Joaquín, zoon van Verhaege Ben en
 Gonzalez Fernandez Jessica

november 2014
· Adams Fenne, dochter van Adams Ben en
 Fabry Lotte
· Delcroix Lander en Delcroix Xander, zonen van
 Delcroix Raf en Goossens Annelies
· Godrie Wout, zoon van Godrie Peter en Wuyts Jill 
· Michielsen Torsin, Siebe, zoon van Michielsen Jan en 

Torsin Kim 

· Van den Heuvel Eva, dochter van Van den Heuvel 
Wim en De Vos Annemie

· Vanlommel Ella, dochter van Vanlommel Robin en 
Marynissen Sanne

· Vorsselmans Jos, zoon van Vorsselmans Jef en
 Valckx Karolien
· Wijns Will, zoon van Wijns Steven en Triana Uul

december 2014
· Dignef Noémie, dochter van Dignef Dominique en 

Luyten Nathalie
· Matei Lucas, zoon van Matei Lucian en
 Manit Andreea
· Maegh Tess, dochter van Maegh Wesley en
 Van Giel Leen
· Swaegers Niel, zoon van Swaegers Thomas en
 Van Bergen Bea
· Van Bergen Jonas, zoon van Van Bergen Roel en
 Vermeiren Anne
· Van de Loock Alexander, zoon van Van de Loock Koen 

en Geerts Annick 
· Van Den Kieboom Matts, zoon van Van Den Kieboom 

Tom en De Ruysscher Dakota
· Verboven Nora, dochter van Verboven Gert en
 Van Gestel Leen

huwelijken

september 2014
· Verbeuren Glen en Van Gestel Ans,
 6 september 2014
· Willems Jonas en Verschueren Tanja,
 6 september 2014
· Van Coillie Jerry en Wuyts Rebecca,
 12 september 2014
· Keysers Eddy en Lemmens Sabina,
 26 september 2014
· Gysen Gert en Lauryssen Els,
 27 september 2014

oktober 2014
· Van Looveren Matthias en Eyskens Heidi,
 4 oktober 2014
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EHBO van het jonge kind

Op donderdag 28 mei 2015 organiseert het 
perinataal overleg, in samenwerking met 
Landelijke Thuiszorg, een gratis thema-
avond over de EHBO van het jonge kind in de 
parketzaal van de Kinderclub (Molenstraat 
22 – 2310 Rijkevorsel). Deze thema-avond 
zal geleid worden door Koen van Overlaet, 
een spoedgevallenverpleegkundige, en is 
bedoeld voor (toekomstige)
ouders en grootouders.

014 86 11 86
ivangorp@ons.be

 

Meer    
info

LEVEN EN WELZIJN

Bijdrage in de administratieve 
kost voor verblijfsaanvragen

Personen die vanaf 2 maart 2015 een be-
paalde soort verblijfsaanvraag willen indie-
nen, moeten vooraf een retributie van € 215, 
€ 160 of € 60 betalen: dat is een bijdrage 
in de administratieve kosten van de Dienst 
Vreemdelingenzaken voor behandeling van 
de aanvraag. Het betalen van deze bijdrage 
is een ontvankelijkheidsvoorwaarde voor 
sommige visa type D en voor sommige ver-
blijfsaanvragen in België.

Je moet vooraf een overschrijving doen op 
een bankrekeningnummer van de Dienst 
Vreemdelingenzaken, met een specifieke 
mededeling. Wie geen betalingsbewijs voor-
legt, krijgt een beslissing dat zijn 
aanvraag onontvankelijk is.

Dienst Vreemdelingenzaken
dofi.ibz.be

 

Meer    
info

Hoe betalen bij de dienst burgerzaken?

De dienst burgerzaken biedt een heel uitgebreid gamma aan van producten die te 
maken hebben met het bevolkingsregister (allerlei attesten en bewijzen) en de 
burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden).Daarnaast bieden zij ook produc-
ten aan voor vreemdelingen en zorgen zij voor het strafregister.

Een aantal van al deze diensten zijn echter betalend, waaronder de aanvraag van 
een elektronische identiteitskaart, een Kids-ID, een reispas, een rijbewijs, een 
huwelijksboekje wanneer men huwt in onze gemeente, ...
Graag zouden wij je dan ook willen vragen in de mate van het mogelijke deze 
betaling door te voeren met Bancontact en niet met cash geld.
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November 2014
· Vangrinsven Johan en Van Belle Anna,
 14 november 2014
· Luyckx Dirk en Neuts Cindy,
 21 november 2014
· van Oostveen Ronald en Borstlap Gretel,
 29 november 2014

December 2014
· Kemland Luc en De Winter Stefanie,
 13 december 2014
· Bruynen Koen en Jansens Inge,
 13 december 2014

Overlijdens

September 2014
· Corstiaensen Antonius, Elzenweg 9
· Dockx Augustinus, Hoogstraat 5
· Gilops Maria, Bremstraat 26
· Janssen Maria, Sint-Lenaartsesteenweg 65
· Krols Joanna, Salviaweg 11
· Sysmans Luk, Oostmalsesteenweg 111
· Van Den Ouweland Georgius, Helhoekweg 35
· Van Eynde Lodewijk August, Stevennekens 69
· Versmissen Germaine, Bremstraat 26

Oktober 2014
· Cuylaerts Godfried, Helhoekweg 18
· Peenen Maria, Oostmalsesteenweg 283
· Wuyts Constantinus, Bergsken 40

November 2014
· Bervoets Margaretha, Prinsenpad 96
· Claessen Elisa, Stevennekens 69
· Janssens Jozef, Leopoldstraat 4/0001
· Kuylen Constant, Vonderstraat 23
· Seeuws Maria, Vlimmersebaan 95
· Uydens Irena, Bavelstraat 26
· Van Dooren Fanciscus, Helhoekweg 18
· Verheyen Marcus, Dorp 13/0201
· Vlaminckx Ludovicus, Appelstraat 29

December 2014
· Adriaenssen Lodewijk, Bremstraat 26
· Krols Jozef, Bavelstraat 26
· Peeters Lisette, Oude Baan 7
· Rombouts Marijke, Koekhoven 36
· Van Bergen Lodewijk, Appelstraat 9
· Van Gorp Maria, Bremstraat 26

Vormingsaanbod perinataal 
overleg voorjaar 2015

In het voorjaar organiseert het perinataal 
overleg, in samenwerking met Landelijke 
Thuiszorg, weer een vormingsaanbod om en 
rond de geboorte. Zo kun je deelnemen aan 
volgende vormingen:
· Babymassage: voor baby’s vanaf 6 weken 

tot 6 maanden – gratis 
· Peuters in actie – gratis 
· Zwangerschapszwemmen: voor aan-

staande mama’s
· Zwangerschapsyoga: contact maken met 

je kindje en bewust omgaan met je zwan-
gerschap

· Rollebollebuik: info-avond over zwanger-
schap, bevalling, kraamtijd, (borst)voe-
ding en sociale wetgeving – gratis

· Mamatijd: een gezellig ontmoetings- 
moment voor aanstaande en pas bevallen 
mama’s of mama’s met een peuter – gratis

· Draagdoeken: voor aanstaande en pas be-
vallen (tot 6 maanden) ouders 
en grootouders – gratis

014 86 11 86
ivangorp@ons.be

 

Meer    
info
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Je duidt samen met je stem maximum drie 
redenen aan (uit een lijst van zeven) waarom 
je vindt dat Rijkevorsel de Publieksprijs 2015 
verdient. Tenslotte kun je, als je dat wenst 
ook verbetersuggesties formuleren.

Wat valt er te winnen?
In de eerste plaats is er natuurlijk de eer dat 
de gemeente door haar eigen inwoners en 
fietsers tot publiekslieveling uitgeroepen 
wordt. Maar uit de stemmers worden ook 
tweewekelijks enkele gelukkigen geloot die 
verrast worden met leuke en ver-
keersvriendelijke fietsaccessoi-
res.

www.fietsgemeente2015.be

 

Meer    
info

Wordt Rijkevorsel de 
publiekslieveling van 
Fietsgemeente 2015?

Van 21 maart tot 21 juni kan iedereen in 
Vlaanderen op www.fietsgemeente2015.be 
stemmen voor zijn favoriete Vlaamse fiets-
gemeente of fietsstad!
Deze Publieksprijs kadert in de verkiezing 
van Fietsgemeente/Fietsstad 2015, een ini-
tiatief van de VSV en het Departement Mo-
biliteit en Openbare Werken om het fiets-
beleid van de gemeenten en steden in de 
bloemetjes te zetten.
Maak van Rijkevorsel de Fietsgemeen-
te van 2015 en surf naar de website 
www.fietsgemeente2015.be/rijkevorsel.

LEVEN EN WELZIJN
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Uiteraard kun je ook steeds voor de andere 
Thuisdiensten terecht op het OCMW, zoals 
bedeling warme maaltijden, poetshulp aan 
huis met dienstencheques, Minder Mobielen 
Centrale, ...

nood aan
‘Aanvullende thuiszorg’?
OCMW Rijkevorsel,
Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel,
03 340 39 65,
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Bewoners wzC prinsenhof
op	pad	met	duofiets

In september 2014 werd hij door de bewo-
ners reeds getest en goedgekeurd. Sinds en-
kele weken is de Fun2Go duofiets een feit 
in WZC Prinsenhof en kunnen bewoners naar 
hartenlust gaan fietsen met een begeleider 
aan hun zijde!

De Fun2Go duofiets is vergelijkbaar met een 
tandem, met het enige verschil dat je naast 

Aanvullende zorg aan huis

Voor 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 bood-
schappen, waartoe je zelf niet meer  zelf-
standig in staat bent.

· Transport: voor minder mobiele mensen  
binnen de gemeente en in de regio (dok-
tersbezoek, vriendenbezoek,  deelname 
aan ontspanningsactiviteiten, …)

· Ondersteunende hulp bij activiteiten van 
het dagelijks leven: hulp bij het eten 
(klaarzetten, doorsnijden, afruimen), hulp 
bij koken en de afwas (was), hulp bij ad-
ministratieve zaken, hulp bij wellnessac-
tiviteit (voet-, hand- en gelaatsmassages).

· Oppashulp senioren: heb je iemand no-
dig die je gezelschap houdt wanneer de 
kinderen even weg zijn? Wens je iemand 
die je begeleid bij een wandeling, een 
uitstap? Doorbreek je isolement met een 
regelmatig bezoekje.

· Bezoek en oppas bij je thuis.

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

tarief
· e 6 per uur
· vervoerskosten e 0,35 per kilometer
· factuur wordt nadien overgemaakt

wist je dat?
Wij ook tot bij jou komen buiten de kantoor-
uren en wij hiervoor samenwerken met het 
PWA?
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.
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elkaar zit in plaats van achter elkaar. De be-
geleider heeft de mogelijkheid om te sturen 
en de versnelling te bepalen. De bewoner 
kan indien mogelijk meetrappen, maar dit is 
niet noodzakelijk. Ook zijn er aan de bewo-
nerszijde enkele aanpassingen (veiligheids-
gordel, aangepaste trappers, zijsteun, ...) 
zodat bewoners veilig meefietsen.

Op die manier kan het voor bewoners een 
actief bewegingsmoment zijn of een mo-
ment om te genieten van al wat men rond 
zich ziet. Er wordt dan ook veel gevraagd 
om langs vroegere streek, straat of huis te 
rijden of om goedendag te gaan zeggen bij 
kinderen.

Dit alles maakt de Fun2Go fiets een heel 
groot succes onder de bewoners! Dus wees 
gewaarschuwd als je deze zomer regelmatig 
een ‘onbekend’ voertuig tegenkomt in regio 
Rijkevorsel!

Vakantieparticipatie

Wist jij dat vakantie een recht is? Vakantie 
geeft mensen een psychologisch duwtje in 
de rug zodat ze er weer tegenaan kunnen. 
Vakantie bevordert de gezondheid, ver-
sterkt de familiebanden en vergroot sociale 
netwerken. Na een vakantie staan mensen 
positiever in het leven en hebben ze meer 
zelfvertrouwen.

Eén Vlaming op vijf kan zich geen weekje 
vakantie veroorloven. Daarom wil Steunpunt 
Vakantieparticipatie iedereen de kans geven 
om op vakantie of op daguitstap te gaan in 
Vlaanderen. Alleen op vakantie, met het hele 
gezin of met vrienden. Of je nu op groeps-
vakantie wil of naar zee, een daguitstap of 
een vakantie in een jeugdherberg, er is voor 
ieder wat wils!  Samen met de toeristische 
sector zet Steunpunt Vakantieparticipatie 
zich in om het reguliere aanbod toegankelijk 
te maken voor mensen in kansarmoede. De 
toeristische partners geven een fikse korting 
aan vakantiegangers die via Steunpunt Va-
kantieparticipatie bij hen boeken.

Elk jaar groeit het toeristisch kortingsaan-
bod. Op dit moment bieden meer dan 560 
toeristische ondernemers kortingen aan 
mensen met een beperkt budget. Waar 

Feest in het woonzorgcentrum prinsenhof

Verjaardagsfeestje
· woensdag 1 april 2015 
· menu: ijsroom met warme krieken en koffie
· prijs € 2,50
· inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum

paasmenu
· zondag 5 april 2015
· gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
· prijs € 15
· voorgerecht: erwtensoep met korstjes
· hoofdgerecht: lamsbout, rozemarijnsaus, snijbonen en gratin
· nagerecht: slagroomgebak
· inschrijven voor 27 maart 2015 op het secretariaat van het 

woonzorgcentrum

leVen en welzijn
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Steunpunt Vakantieparticipatie in 2001 
slechts 752 mensen kon bereiken, heeft het 
in 2014 niet minder dan 123 101 vakantie-
gangers een leuke daguitstap of vakantie 
kunnen bezorgen.
Het aanbod via Vakantieparticipatie is di-
vers. Je kan voor een daguitstap zowel kie-
zen voor Plopsa, Center Parcs, Bobbejaan-
land als voor een museum of een gegidste 
wandeling. Ook voor de vakanties is er een 
brede keuze aan de zee, in de steden of in 
het groen.

Het OCMW of de Welzijnsschakels maken het 
aanbod bekend bij de mensen die bij hen in 
begeleiding zijn. Dit gebeurt voornamelijk 
met de vakantiebrochures. Eentje voor de 
daguitstappen en eentje voor de vakanties. 
De organisaties dienen de aanvragen voor 
daguitstappen en vakanties in en volgen ze 
samen met de vakantieganger op.
Wie komt er in aanmerking voor de korting? 
Mensen met een verhoogde tegemoetko-
ming, in schuldbemiddeling of met een in-

komen onder een bepaalde grens mogen 
gebruik maken van de korting. Voor een al-
leenstaande is dit € 1074. Per extra gezinslid 
ouder dan veertien jaar mag je € 537 erbij 
optellen. Per extra kind jonger dan veertien 
jaar mag je €322 erbij optellen.

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 03
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 340 00 60
· ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 00 340 39 65

 

Meer    
info

OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

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

www.vakantieparticipatie.be

 

Meer    
info
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VeiliGheid en sAMenleVinG

Verschillende studies waarbij het gedrag van 
weggebruikers werd bestudeerd, hebben 
aangetoond dat voetgangers die telefoneren 
of muziek beluisteren meestal minder voor-
zichtig zijn, onder meer bij het oversteken. 

dat heeft twee redenen
· Met een koptelefoon of oortjes is een 

weggebruiker volledig afgesloten van de 
buitenwereld, vooral wanneer het volume 
hoog staat. De geluiden rondom hem die 

Muziek beluisteren
in het verkeer

Muziek beluisteren kun je overal. Steeds meer voetgangers (en fietsers) 
begeven zich met oortjes of koptelefoon in het verkeer. Soms vormt dit geen 
enkel probleem, maar in andere situaties kan het wel leiden tot gevaarlijke 
situaties.
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van groot belang kunnen zijn, bijvoor-
beeld de motor van een voertuig, claxon 
of sirene, ..., kan deze persoon niet meer 
horen. Het gevaar is het grootst bij het 
oversteken van de weg en ten opzichte 
van zwaardere voertuigen. Zij hebben een 
langere remafstand waardoor ze niet tij-
dig kunnen reageren.

· Muziek beluisteren vermindert de hersen-
capaciteit voor externe stimuli. De visu-
ele aandacht van de voetganger wordt 
beperkt en hij wordt in zekere zin blind 
voor alles wat zich rondom hem afspeelt. 
Hij bekijkt de andere voetgangers die hij 
kruist wel, maar ziet ze niet. Onderzoe-
kers observeerden het gedrag van voet-
gangers die een plein overstaken. Zij die 
muziek beluisterden of aan het telefone-
ren waren, veranderden het vaakst van 
richting, liepen het meest zigzag en bots-
ten tegen verschillende obstakels. 

Het volledig verbieden van het beluisteren 
van muziek voor voetgangers is in de prak-
tijk onmogelijk. Het is daarom belangrijk 
dat voetgangers zich bewust zijn van het ef-
fect van muziek en om veiligheidsredenen 
en eveneens om gehoorschade te voorko-
men, het volume van hun muziek 
wat lager zetten.

Te verwachten 
verkeershinder

Doortocht wielerwedstrijd
‘Scheldeprijs Vlaanderen’
Op woensdag 8 april 2015 is er te Rijkevor-
sel een doortocht van een wielerwedstrijd 
gepland. Het betreft de klassieke wedstrijd 
voor beroepsrenners ‘Scheldeprijs Vlaande-
ren’.

www.bivv.be
www.gezondheid.be

Meer    
info

De renners komen op 8 april 2015 omstreeks 
13.40 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 aanwijzin-
gen van de signaalgevers en de bevelen van 
de lokale en begeleidende federale politie 
zodat de verkeershinder tot een minimum 
beperkt blijft.

Verlies of diefstal

Naar aanleiding van nieuwe Ministeriële 
richtlijnen kan er bij de politiediensten en-
kel door de titularis van het voertuig een 
aangifte verricht worden van verlies of dief-
stal van een inschrijvingsbewijs.
Let er daarom op dat je bij de aankoop van 
een tweedehands voertuig steeds in bezit 
bent van de vereiste boorddocumenten. In-
dien je het betreffende voertuig wil laten 
inschrijven en je beschikt niet over de ver-
eiste boorddocumenten kun je het voertuig 
niet aanbieden ter keuring en kan het ook 
niet ingeschreven worden. Aangezien je zelf 
geen titularis bent van het voertuig kun je 
zelf geen aangifte van verlies of diefstal ver-
richten. Dit moet gebeuren door de laatste 
titularis en/of eigenaar!
Deze opgelegde regels zijn  er gekomen om 
fraude met gestolen voertuigen tegen te 
gaan.

· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be -
 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info
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De gemeente engageert zich om tegen 
2020 CO2–uitstoot met 20% te verlagen op 
zijn grondgebied. Om het goede voorbeeld 
te geven, werkt de gemeente daarom ook 
aan het energieverbruik in zijn eigen gebou-
wen.

Gedurende een heel jaar zal hieraan extra 
aandacht besteed worden. In vier grote ge-
bouwen wordt een informatiebord geplaatst 
in de inkomhal waarop de verbruiken van gas 
en elektriciteit zullen worden bijgehouden. 
Op deze manier kan elke bezoeker en perso-
neelslid de resultaten van de inspanningen 
op de voet volgen.

De gemeente Rijkevorsel werkt aan een daling van het energieverbruik in 
eigen gebouwen in het kader van de actie Kempen 2020.

Rijkevorsel 2020

ook jij kunt hieraan
je steentje bijdragen!
De gemeente wil ook alle gebruikers van ge-
meentegebouwen aanmoedigen hieraan mee 
te werken. Kleine zaken kunnen een groot 
verschil maken. Een paar kleine tips:
· Doe het licht uit bij het verlaten van een 

lokaal
· Hou ramen en deuren dicht tijdens het 

stookseizoen
· Draai de verwarming niet hoger dan drie, 

het wordt niet sneller warm door de ver-
warming op vijf te zetten

· Kom met de fi ets of te voet naar de ge-
meentelijke gebouwen

Bouwen en wonen
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Earth Hour 2015

Op zaterdag 28 maart 2015 organiseert het 
Wereld Natuur Fonds voor de tiende maal 
Earth Hour, de wereldwijde actie voor onze 
aarde.
Met Earth Hour laten miljoenen mensen en 
duizenden organisaties zien dat zij de toe-
komst van de aarde belangrijk vinden, met 
één simpel gebaar: om 20.30 uur gedurende 
één uur het licht uitdoen.

Onze leefwijze heeft grote impact op de na-
tuur: grootschalige ontbossing en ons ener-
gieverbruik zijn van negatieve invloed op het 
klimaat. Klimaatverandering is één van de 
grootste bedreigingen van de natuur. Door-
dat de aarde opwarmt, worden leefgebieden 
van dieren aangetast. Zo smelt de Noordpool 
en verliezen koraalriffen hun kleur.

De gemeente wil mee de aandacht vestigen 
op de energieproblematiek en de klimaat-
verandering en doet daarom een oproep om 
op 28 maart 2015 één uur lang zo-
veel mogelijk lichten te doven, 
tussen 20.30 uur en 21.30 uur.

Vergroening dorpskern

Om de dorpskern van het centrum wat aan-
trekkelijker te maken, zullen er tijdens het 
jaar nog meer groene accenten worden aan-
gebracht.

In een eerste fase komen de rotonde, parking 
noord en het plantvak ter hoogte van Hoek 
– Helhoekweg aan bod. Er worden bloembak-
ken aan de balustrades aan de rotonde ge-
hangen. Er zal ook nagegaan worden waar er 
bloemtorens kunnen worden geplaatst.

www.wwf.be/earthhour

 

Meer    
info
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In een tweede fase zal op verschillende lo-
caties bekeken worden of er bomen kunnen 
worden geplant. Zo zal onderzocht worden 
of er aan de Hoek en aan parking Zuid de 
mogelijkheid bestaat om het dorpszicht nog  
een groener karakter te geven. Dit zal ech-
ter pas in het najaar worden uitgevoerd.

Openbare verkoop 
ladderwagen brandweer

De gemeente gaat over tot de verkoop van 
een ladderwagen van de brandweer. Het be-
treft hier een Magirus Deutz van 1977.

De biedingen kunnen onder gesloten omslag 
worden binnengebracht bij de technische 

dienst in het gemeentehuis of opgestuurd 
worden naar Molenstraat 5, 2310 Rijkevor-
sel ter attentie van de technische dienst. De 
uiterste datum voor het indienen is 15 mei 
2015.
Voor meer informatie en afbeeldingen ver-
wijzen we je graag naar de nieuwsberichten 
op onze website www.rijkevorsel.be.

BOUWEN EN WONEN

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

BIBLIOTHEEKMEDEWERKER (C1-C3)
Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in deeltijds dienstverband (25/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als bibliotheekmedewerker sta je in voor een kwalitatieve 
dienstverlening aan de bibliotheekbezoeker. Je bent immers 
het eerste aanspreekpunt aan onze bibliotheekbalie. 
Daarnaast bied je ook administratieve en logistieke 
ondersteuning en ben je dus mede verantwoordelijk voor het 
dagelijks beheer van de bibliotheek.

PROFIEL
Je wil graag deel uitmaken van een team dat zich volop inzet 
voor een veelzijdige en gedigitaliseerde dienstverlening 
in onze bibliotheek. Goede communicatieve en sociale 
vaardigheden zijn dan ook essentieel in deze job. Daarnaast 
beschik je over de nodige dosis fl exibiliteit en over een 
algemene belangstelling voor literatuur.

VERDERE INFORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 
Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je in 
het bezit te zijn van een diploma secundair onderwijs. 
Daarnaast moet je slagen voor de preselectie en de verdere 
selectieprocedure. Er wordt samengewerkt met een extern 
selectiebureau.
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. Voor 
inhoudelijke informatie over de functie kan je terecht bij de 
bibliothecaris (03 340 00 52, bibliotheek@rijkevorsel.be). 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 
Bezorg 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. De schriftelijke 
kandidatuur bevat je sollicitatiebrief, CV, een kopie van het 
vereiste diploma én een bewijs van goed gedrag en zeden. 
Deze documenten bezorg je uiterlijk op dinsdag 21 
april 2015. 

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

 

Meer    
info
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· 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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Bouw van het jeugdlokaal

In oktober  2013 werd er begonnen met de 
bouw van het jeugdlokaal in het Kruispad. 
In samenwerking met VITO Hoogstraten werd 
de ruwbouw intussen zo goed als voltooid.
 
Uiteraard dienen er ook zaken uitbesteed 
te worden. Zo zal het buitenschrijnwerk, de 
dakbedekking en de ventilatie/verwarming 
grotendeels door externe firma’s worden ge-
plaatst.

Het buitenschrijnwerk zal in aluminium wor-
den uitgevoerd. Twee buitendeuren zullen 
echter uit staal bestaan. De plaatsing hier-
van zou in juli – augustus gebeuren.

De dakbedekking zal bestaan uit EPDM-rub-
ber. Dit is een gewapende en UV-bestendige 
synthetische rubber. In september kan in  
principe gestart worden met de binnenaf-
werking (bezetten, tegelen, ...) en kan de 
gemeente overgaan tot de buitenaanleg. We 
hopen dat tegen het einde van het jaar het 
jeugdlokaal voltooid zal zijn en in gebruik 
kan worden genomen.
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Voka Kempen Noord is één van vijf Lokale 
Netwerken van Voka Kempen met bedrijven 
uit de regio Baarle-Hertog, Hoogstraten, 
Merksplas en Rijkevorsel. Het was voorzit-
ter Guy Martens die tijdens de jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie de primeur aan de 108 
aanwezige ondernemers en stakeholders uit 
de regio mocht meedelen. ‘Als LON-bestuur 
zijn we er zeker van dat we met Hermans 
Heftrucks een schitterende laureaat naar de 
eindstrijd sturen’, zegt Martens. ‘Al meer 
dan 50 jaar is het bedrijf actief in de ver-
koop en verhuur van nieuwe en tweede-
hands vorkheftrucks, hoogwerkers, verrei-
kers, schaarliften, reachtrucks, stapelaars 
en transpalletten.’
 
‘We hadden zeker niet verwacht de Award 
van de Noorderkempen te winnen’, vertelt 
zaakvoerder Leo Hermans. ‘Naar ons gevoel 
zijn we maar een gewone KMO. Het is dan 

ook bijzonder fijn om vast te stellen dat 
onze collega-ondernemers ons speciaal ge-
noeg vinden om ons deze mooie prijs geven. 
We zijn wel een bedrijf dat steeds zal doen 
wat we zeggen, dat zullen onze klanten en 
collega’s ondernemers ook wel ervaren heb-
ben. Vooral dank aan onze jongens en alle 
medewerkers binnen onze firma, die dit mee 
verwezenlijkt hebben. Zonder hen waren we 
hier niet geraakt. En zoals onze noorderbu-
ren zeggen: Mot je heffe, bel dan effe!’
 
De LON-awards van Voka Kempen gaan naar 
ondernemingen die al jarenlang onafgebro-
ken bijdragen aan de welvaart en het welzijn 
van onze regio. Vaste waarden, bedrijven 
die op en top Kempens ondernemerschap 
uitstralen. De vijf Kempense bedrijven die 
een LON-award hebben ontvangen dingen 
mee naar de Prijs Ondernemers 2015. Deze 
prijs wordt in juni 2015 uitgereikt.

Hermans Heftrucks winnaar
LON-award Voka Kempen Noord

WERKEN EN ONDERNEMEN

Hermans Heftrucks uit Rijkevorsel heeft de LON-award van Voka Kempen 
Noord in de wacht gesleept en dingt zo als laatste van in totaal vijf bedrijven 
mee naar de Prijs Ondernemen 2015.

© Voka Kempen Noord
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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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Het Plaatselijk
Werkgelegenheidsagentschap 
kan een handje helpen

Het PWA is ondertussen voor een aantal per-
sonen een vertrouwd begrip. Toch ondervin-
den we nog dat sommige hulpbehoevende 
burgers en bepaalde rechtspersonen die op 
zoek zijn naar hulp de weg naar het PWA niet 
vinden. Hierna vind je de belangrijkste ele-
menten van de PWA-werking.

Wie kan beroep doen op 
diensten van het PWA en
voor welke taken?

Particulieren
· tuinonderhoud
· kleine herstellings- en onderhoudswerken
· opvang van kinderen
· opvang en begeleiding van bejaarden en 

zieken
· administratie

Rechtspersonen (lokale overheid, vzw’s, 
andere verenigingen, scholen) kunnen taken 
aanvragen waarvoor vaak door hun aard, hun 
beperkte omvang of sporadische karakter 
niemand binnen het gewone arbeidscircuit 
kan gevonden worden. Enkele voorbeelden:
· poetswerk
· administratie
· hulp bij sociale, culturele, sportieve acti-

viteiten/evenementen
· middagtoezicht in een school

Bedrijven uit de land- en tuinbouwsector
· voor seizoensgebonden activiteiten bij de 

beplanting en oogst
· activiteiten in het kader van het paritair 

comité voor de tuinbouw

Wie komt er bij jou werken?
Werklozen met een bepaalde werkloosheids-
duur kunnen instappen in een PWA-systeem. 

Vooraleer zij aan de slag gaan, is er een ge-
sprek met de PWA-beambte en met de ge-
bruiker. Zijn alle partijen akkoord, kan de 
PWA-activiteit van start gaan.

Wat kost PWA-hulp?
Het jaarlijks inschrijvingsgeld bedraagt 
€ 7,44. Personen met een verhoogde tege-
moetkoming zijn vrijgesteld.
De hulp dient betaald te worden met PWA-
cheques waarbij 1 cheque overeenkomt met 
1 begonnen werkuur. Als particulier heb je 
de keuze tussen :
· fiscaal aftrekbare cheques op naam van € 

7,20 (nettoprijs ongeveer € 5,10)
· naamloze cheques van € 5,95 zonder fis-

caal voordeel
Personen die genieten van een verhoogde 
tegemoetkoming, kunnen PWA-cheques op 
naam  aankopen van € 5,95 (nettoprijs on-
geveer € 4,20).
Een rechtspersoon betaalt voor een cheque 
€ 5,95 (zowel naamloos als op naam). Het 
belastingvoordeel geldt niet voor rechtsper-
sonen. Voor de land- en tuinbouwbedrijven 
werd de prijs nationaal vastgelegd op € 6,20 
per cheque. 
 
Voordelen
Het PWA-systeem is een systeem dat moge-
lijkheden biedt om bepaalde taken/klusjes 
legaal te laten uitvoeren waarvoor vaak in 
het gewone arbeidscircuit moeilijk iemand 
te vinden is. De PWA-werknemers zijn ver-
zekerd tegen arbeidsongevallen en
burgerlijke aansprakelijkheid.
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Je raadt het al, Erfgoeddag komt er weer 
aan! Dit jaar is het centrale thema ‘Erf!’. 
Op verschillende locaties in Rijkevorsel gaan 
we op zoek naar onze roots, naar dat wat 
we geërfd hebben uit het verleden. Er werd 
zoals elk jaar een programma voor jong en 
oud uitgewerkt. Dit jaar zal de Oude Pasto-
rij de uitvalsbasis voor ‘Rijkevorsel Erf(t)!’ 
vormen. Je kunt hier terecht voor meer info 
over het dagprogramma, maar ook voor een 
bord lekkere frikadellen met krieken of zelfs 
een dansoptreden, verzorgd door de leden 
van de Koninklijke Sint-Jorisgilde.

Om 10.00 uur kun je een kijkje komen nemen 
in de prachtige podiumwagen die je vanaf 
dan regelmatig in het Veusselse straatbeeld 
zult zien. Daarnaast kun je ook terecht in 
het Heemkundig Museum, waar je samen 
met een expert op zoek gaat naar de oor-
sprong van jouw achternaam. Aan de Kiosk 
kun je, na de bekendmaking van “’t Schoon-
ste Veusselse Woord” genieten van de optre-
dens van “Vuil Talloar” en “Ludwig”. Aan de 
bibliotheek worden kortverhalen in’t Veus-
sels verteld en in de Stenen Bergmolen kom 
je meer te weten over de molentraditie, die 
verteld wordt aan de hand van gloednieuwe 
tentoonstellingspanelen.

Zin om een kijkje te komen nemen? Bezoek 
dan zeker de Facebook-pagina van de cul-
tuurdienst of onze nagelnieuwe website voor 
het volledige programma.

 www.facebook.com/
 cultuurdienstrijkevorsel
 www.facebook.com/
 cultuurdienstrijkevorsel

 

Meer    
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De prijsuitreiking van ‘Het Schoonste Veusselse Woord’? Smullen van 
frikadellen met krieken op grootmoeders wijze? Achterhalen waar jouw 
achternaam vandaan komt? Een theaterwagen en vertellingen in ’t Veussels?

Rijkevorsel Erf(t)

VRIJE TIJD

GEZOCHT: vrijwilligers
Erfgoeddag 2015

Op zondag 26 april 2015 vindt Erfgoeddag 
2015 plaats. Dit jaar werken we rond het 
thema Erf! Er zal heel wat te beleven zijn, 
want ook dit jaar willen we erfgoed die dag 
extra in de kijker zetten.

Voor de organisatie en uitwerking van Erf-
goeddag zijn we echter nog op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers. Heb jij zin om je 
steentje bij te dragen, geef dan zeker een 
seintje aan de cultuurdienst.

De bib op Facebook

Benieuwd naar wat er allemaal te gebeuren 
staat in onze bibliotheek? Op zoek naar fo-
to’s van jouw fi jne beleving met de klas in de 
bibliotheek? Neem dan zeker eens een kijkje 
op de Facebook-pagina van
‘Bibliotheek Rijkevorsel’!

03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

 www.facebook.com/
 bibliotheekrijkevorsel
 www.facebook.com/
 bibliotheekrijkevorsel

 

Meer    
info
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Deze maand
de uitgelezen
selectie van 
Karl Geens, 
schepen van 
bibliotheek in 
Rijkevorsel.

welk boek heb je zopas 
uitgelezen?
‘Vergeten Koninkrijken - de verborgen ge-
schiedenis van Europa’ van Norman Davies, 
een boek dat, zoals de titel het al zegt, gaat 
over Europese geschiedenis en meer bepaald 
over vijftien vergeten koninkrijken, hertog-
dommen en republieken die ondertussen 
vergeten zijn onder het stof van de geschie-
denis, zoals Tolosa, van de Visigoten in de  
5de eeuw, Bourgondië enzovoort. Een aanra-
der voor elke geschiedenisliefhebber.

leen je soms iets anders dan 
een boek? wat kan je aanraden?
Jazeker, elke dag valt de krant in de brieven-
bus, maar ook een tijdschrift zoals Trends, of 
ook wel eens het Pallieterke, kunnen me wel 
bekoren.
Daarnaast is een goede strip, zoals een klas-
sieke Suske en Wiske, een welkome afwisse-
ling op een goed boek. Ik verzamel dan ook 
het werk van Willy Van der Steen. 

in welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom?
Geleefd is een groot woord, maar als ik de 
jaarboeken van onze Heemkundige Kring 
lees over hoe Rijkevorsel vroeger was, denk 
ik soms: daar zou ik wel eens een kijkje wil-
len gaan nemen. 

welk boek is jouw
absolute nr. 1?
Dat is niet gemakkelijk, ik heb immers al 
veel goede boeken gelezen. Maar het boek 

van Felix Heidendal over de geschiedenis 
van Rijkevorsel en ‘1302 – opstand in Vlaan-
deren’ van J.F. Verbruggen en Rolf Falter zijn 
zeker kanshebbers voor de eerste plaats.

weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
De Donald Duck... niet echt een boek maar 
een fi jn tijdschrift voor kinderen.

welk boek is volgens jou
een echte klassieker?
De Leeuw van Vlaanderen van Hendrik Con-
science. Het boek leverde de schrijver im-
mers de titel op “de man die zijn volk leerde 
lezen”. Het boek heeft ook sterk bijgedra-
gen aan de Vlaamse bewustwording in de 
19e eeuw.

waar lees je het liefst?
Rustig in de zetel in de living, met een lekker 
drankje erbij!

heb je ooit – dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek – een 
bijzonder iemand leren kennen?
Niet één bijzonder iemand, maar wel de 
fi jne medewerkers van de bib!

wie nomineer jij voor de 
‘uitgelezen!’ van volgende 
maand?
Ik nomineer Roger Verlinden, voorzitter van 
de Cultuurraad, voor de volgende editie van 
‘Uitgelezen!’.

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.
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Lezing Michiel Hendryckx -
30 maart 2015

Michiel Hendryckx, topfotograaf en auteur 
bespreekt zijn boeken ‘Altijd ergens’ en ‘De 
tuin van Maigret’. In ‘Altijd ergens’ toont 
dubbeltalent Michiel Hendryckx zich niet 
alleen een meester van het licht maar ook 
van het woord. Foto’s en verhalen vullen el-
kaar aan. ‘De tuin van Maigret’ is een veer-
tig pagina’s tellend, vlot geschreven boekje, 
waarvan slechts 7500 exemplaren gedrukt 
werden.

De bibliotheek en de leesclub nodigen je uit 
op deze lezing op 30 maart 2015 om 20 uur 
in de parketzaal boven de bib. De toegang is 
gratis en er worden drankjes voorzien door 
Oxfam Wereldwinkel.

Ook in Rijkevorsel
wordt in 2016
‘150 jaar vaart’ herdacht!

150 jaar geleden werd er een verbinding ge-
graven van het kanaal Bochelt-Herentals in 
Dessel naar het Albertkanaal in Schoten. Bij 
het uitgraven van het kanaal stootte men op 
kleigrond, waardoor er veel steenbakkerijen 
zich konden vestigen aan het kanaal.
Samen met de negen andere gemeenten 
langs het kanaal Dessel-Schoten, de Erf-
goedcellen Noorderkempen en K.Erf zullen 
er verschillende activiteiten plaatsvinden op 
en naast het kanaal om deze feestelijkheden 
te vieren. Het kanaal Dessel-Schoten is voor 
de geschiedenis en groei van Rijkevorsel een 
belangrijke factor geweest, met het ont-
staan van Sint-Jozef, “dorp aan de vaart”, 
als gevolg.

Personen die geïnteresseerd zijn om mee in 
te stappen in de werkgroep van deze feeste-
lijkheden kunnen contact opne-
men met de cultuurdienst.

Toontaggetkunt

Op zondag 26 april organiseert de jeugdraad 
van Rijkevorsel, in samenwerking met de 
Rijkevorselse jeugdverenigingen, het jeugd-
huis en het gemeentebestuur, voor de vierde 
maal het culturele evenement ‘Toontagget-
kunt’!

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 po-
diumkansen te bieden op het vrij podium. 

03 340 00 37
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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27

Dit jaar staan de workshops creatief met 
touw, ruige pleinspelen, ballonplooien, tae-
kwondo, DJ’en, verfkladderij, schoonheids-
salon en bambox op het programma.
Wil jij ook graag deelnemen aan de work-
shops? Binnenkort krijg je een fl yer op school 
of in je brievenbus waarin alle informatie 
staat om je in te schrijven! Kom je liever ge-
woon een kijkje nemen? Iedereen is welkom 
op dit culturele evenement!

Buitenspeeldag - 1 april 2015

Nee, het is geen grap: op woensdag 1 april 
2015 is het over heel Vlaanderen weer Bui-
tenspeeldag en ook de gemeente 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 zes jaar tussen 14 en 16 uur 
terecht aan de parking van het Doelenpad 
om er te spelen met o.a. de volksspelen en 
de grote gezelschapsspelen of te springen op 
ons springkasteel!

Om zeker genoeg begeleiding te voorzien, 
vragen we om voor 31 maart in te 
schrijven.

03 340 00 35
toontaggetkunt@gmail.com
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03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Opleidingen en vormingen in de regio

Sportbestuurlijke opleidingen
Handige tips in excel
· Wanneer: dinsdag 21 april 2015
 van 9.00 tot 12.30 uur
· Waar: Thomas More, Campus Blairon 800,
 Lokerenstraat 110 - 2300 Turnhout
· Lesgever: Eric De Bruyne
· Kostprijs: € 90 (€ 60 voor ISB-leden)

Sporttechnische opleidingen
Voetbalclinic: het aanleren van
basistechnieken bij duiveltjes
· Wanneer: woensdag 22 april 2015
 van 19.00 tot 22.00 uur
· Waar: KSV Oud-Turnhout, Sportpark De Hoogt,
 De Hoogt - 2360 Oud-Turnhout 
· Lesgever: Willem Timmermans, Act2Prevent
· Kostprijs: € 15

Voetbalclinic: blessurepreventie en
krachttraining in voetbal
· Wanneer: donderdag 23 april 2015
 van 18.30 tot 22.00 uur
· Waar: Voetbalstadion KV Turnhout, Stadpark,
 Parklaan 50 - 2300 Turnhout
· Lesgever: dokter Jan Mathieu (sportarts) en
 Hans Minnen (kiné)
· Kostprijs: € 5

Sportmedische opleidingen
Rugscholing
· Wanneer: zaterdag 25 april 2015
 van 9.00 tot 12.00 uur
· Waar: Judolokaal Judoclub De Bres,
 Pastoor Lambrechtsstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
· Lesgever: Ann Minten, Sportmedische Studio Olympia
· Kostprijs: € 15

Inschrijven en inlichtingen
bij Diane Loosen: 03 240 62 73 of
vormingen@apbsport.provant.be
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Sportgala Rijkevorsel 2014

Op vrijdag 27 februari 2015 werden de sport-
laureaten van het sportjaar 2014 bekendge-
maakt tijdens het jaarlijks Sportgala Rijke-
vorsel:
· Sportjongere 2014: Tom Lauryssen
· Sportploeg 2014: Smashing Pumpkins
 Racketlon
· Sportverdienste 2014: Gust Torremans en 

Stan Floren
· Sportvrouw 2014: Tinne Vermeiren
· Sportman 2014: Thijs Aerts

Het werd wederom een schitterend extra-
sportief spektakel waar al de Rijkevorselse 
sporters die op een of andere manier uit-
blonken in hun sport, eens extra in de kijker 
werden gezet. Tussen de offi ciële gedeeltes 
door gaf de Rijkevorselse sportvereniging 
Sport4Fun een fl itsende demonstratie In-
diaca en gaven jeugdige Rijkevorselse dan-
sers een spetterende show onder leiding van 
Stefanie Soffers. Nadien werd er nog gezellig 
nagekaart bij een natje en een droogje. 

Hierbij een foto van de laureaten. Voor meer 
foto’s kun je terecht op de facebookpagina 
van de sportdienst of op de webite van fo-
tograaf Bart Huysmans. We danken Bart dan 
ook voor deze mooie foto’s!

Skate- & sportpark Sonsheide: 
open van april tot en met
september 9.00 tot 21.00 uur

Het gemeentebestuur wil nogmaals de aan-
dacht vestigen op een aantal aandachtspun-
ten, dit zowel naar de jongeren als de ou-
ders 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 aanwezige in-
frastructuur gebruiken op de juiste manier. 
Respect hebben voor de natuur en de be-
staande omheining, ook die van de buurtbe-
woners. M.a.w. niet wildplassen, niet op de 
aardewal lopen, ...

Tot slot willen we er nog eens op wijzen 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 9.00 tot 
21.00 uur Dit betekent dat er voor 9.00 uur ’s 
morgens en na 21.00 uur ’s avonds niemand 
meer mag gebruik maken van het skate- en 
sportpark!

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!

 www.facebook.com/
 sportdienstrijkevorsel

barthuysmans.smugmug.com

 www.facebook.com/
 sportdienstrijkevorsel
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· 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    
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Zichtbaar bewegen in
Rijkevorsel:	fluovestjes
voor volwassenen

Het is lente. De dagen worden langer, de 
nachten korter. De temperaturen zijn ook 
aangenamer om ’s avonds nog buiten te 
bewegen en te sporten. Toch is het belang-
rijk om goed “zichtbaar” te “bewegen”. De 
sportraad 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 gemeente in het 
Klooster.

Volg het goede voorbeeld van de fietsgroep 
Okra, die wekelijks “Zichtbaar beweegt”!
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Volk van Veussel

Het gemeentebestuur is samen met de Heemkundige Kring en VVV-Toerisme Rijkevorsel op zoek 
naar het mooiste Veusselse woord. Wij vroegen ons af wat het ‘Volk van Veussel’ hiervan vindt 
en welke dialectwoorden voor hen een speciale betekenis hebben.

Wim Van den Heuvel, Annemie De Vos en Arno
uit Rijkevorsel
“Wij vinden het een heel tof initiatief! De mensen praten 
meer en meer Algemeen Nederlands, terwijl het dialect 
langzamerhand verdwijnt. Er mag dus wel wat meer aandacht 
geschonken worden aan het dialect.” De woorden die Annemie 
en Wim wel kunnen smaken zijn ‘blaffeturen’ (rolluiken) en 
‘impesaant’ (tegelijkertijd). Uiteindelijk gaan ze voor een 
typisch Veussels woord en kiezen ze voor ‘weistere’ (bewegen, 
gerucht maken). Wim: “Ik kom oorspronkelijk uit Hoogstraten en 
daar kennen ze dat niet.”

- Fotografen gezocht!

Het informatieblad heeft een grondige metamorfose ondergaan. Vanuit de gemeentelijke dien-
sten werd hard gewerkt om het nieuwe infoblad klaar te stomen. We willen deze vernieuwing 
echter ook graag samen met de inwoners realiseren. Hiervoor zijn we op zoek naar enthousi-
aste, vrijwillige fotografen die gepassioneerd zijn door fotografi e, beschikken over eigen foto-
grafi sch materiaal en af en toe tijd willen vrijmaken om Rijkevorsel in al haar pracht in beeld 
te brengen.

Hou je van fotografi e en wil je je steentje bijdragen in de realisatie van dit blad? Neem dan 
contact op met de dienst communicatie. Misschien verschijnt jouw foto wel op de voorpagina 
van het nieuwe infoblad!

Verenigingen en organisaties
Ook verenigingen of organisaties die graag een foto van hun activiteit willen laten publiceren, 
mogen deze sturen naar communicatie@rijkevorsel.be. Van alle ingestuurde foto’s zal de redac-
tieraad een selectie maken die in het infoblad zal verschijnen.
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03 340 00 12 - 03 340 00 16
communicatie@rijkevorsel.be
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infoOpgelet!

Bezorg ons foto’s met een zo groot 
mogelijk formaat en een kwaliteit van 
minimum 300 dpi (dots per inch)!
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werner Goetschalckx en ingrid Goossens
uit Beerse
Ingrid, die getogen is in Turnhout, kan meteen een aantal 
typische Veusselse uitdrukkingen voorleggen: “Hier zeggen 
ze ‘spjeken’ tegen spaken. In Turnhout betekent ‘spjeken’ 
uitsluitend spugen, maar in Rijkevorsel is er een dubbel gebruik, 
want hier duiden ze daar ook de wielnaden van een fi ets mee 
aan. Verder hebben ze het hier altijd over ‘ikweeghet’ of 
‘ikweeghetnie’. Dan denk ik: ge moet dat niet wegen, ge moet 
dat weten!” (lacht).

herman Aerts uit rijkevorsel
Herman Aerts, oorspronkelijk afkomstig uit Wortel, staat al 
23 jaar met zijn kraam met tuinartikelen op de markt van 

Rijkevorsel. Hoewel Wortel slechts op een boogscheut ligt van 
Rijkevorsel, had hij destijds nog nooit van het woord ‘velo’ 

gehoord. “In Wortel hadden we het enkel over ‘ne fi ets’. ‘Velo’, 
dat was iets dat ze in Rijkevorsel gebruikten. Mijn favoriete 

dialectwoord is echter ‘meurrig’, zoals alleen patatten ‘meurrig’ 
(gaar) kunnen zijn!”

Fons lodewijckx uit rijkevorsel
“Van de genomineerde woorden zitten er een paar hele toffe 
tussen, zoals ‘impesaant’ (tegelijkertijd) en ‘teikeleren’ (goed 
nadenken). Mijn favorieten zijn echter ‘oepternief’ (opnieuw) en 
‘weistere’ (bewegen, gerucht maken). Mijn vrouw is afkomstig 
uit Baarle-Hertog en dat geeft toch wel wat verschillen. Daar 
spreken ze meer Hollands en hebben ze het over een ‘bakske’ 
koffi e, terwijl wij in Rijkevorsel spreken van een ‘zjat’ koffi e.
In het begin heb ik mijn vrouw dus echt moeten leren fatsoenlijk 
Veussels te praten!” (lacht) 

Guy en Marceline dielen uit rijkevorsel
“Toen we in 1974 vanuit Antwerpen naar Rijkevorsel verhuisden, 

viel ons de uitdrukking ‘in de pad staan’ (in de weg staan) 
meteen op. We hadden toen geen idee wat men hiermee 

eigenlijk wou zeggen. ‘Kreugel’ (kruiwagen) was ook zo’n woord 
dat we niet kenden. Ondertussen wonen we al meer dan 40 jaar 

in Rijkevorsel en hebben we het dialect van Veussel toch wel 
onder de knie.”
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© Bart Huysmans
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© Bart HuysmansGeflitst...

21 januari - iedereen Beroemd in rijkevorsel
18 februari - Krokusvakantie in de Kinderclub

17 februari - Met grabbelpas naar plopsa indoor

1 februari - wielervrienden william’s place

op wK veldrijden in het tsjechische tabor.

24 januari - Veldloop AC rijkevorsel

25 februari - touwtje trek

in de bib met klas 1A van sint-lucia

28 februari - Fixkes in de singer

23 februari - sollicitatiedag

monitoren speelplein-

werking Kiekeboe

© Martine Goetschalcx
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Het maandelijks overzicht van activiteiten van het gemeentebestuur, 
verenigingen en andere organisaties blijft ook in het nieuwe informatieblad 
aanwezig. De rubriek Waar en Wanneer is echter vervangen door UiT in 
Rijkevorsel, een agenda die zowel gebruikt zal worden in het informatieblad 
als op de gemeentelijke website. 

UiT in Vlaanderen
Sinds 2014 is de gemeente Rijkevorsel lid 
van het UiTnetwerk van CultuurNet Vlaan-
deren. Het UiTnetwerk is een landelijk over-
koepelend netwerk van steden, gemeenten 
en regio’s die samenwerken op vlak van cul-
tuur- en vrijetijdscommunicatie. Onder de 
noemer UiT zal je alles kunnen terugvinden 
wat je kunt doen in een bepaalde gemeente, 
regio of zelfs in heel Vlaanderen.

Dankzij deze samenwerking verschijnen alle 
activiteiten in onze gemeente die ingevoerd 
zijn in de UiTdatabank in diverse agenda’s. 
Dit is vanaf 21 maart het geval op de ge-
meentelijke website www.rijkevorsel.be en 
in het infoblad van de gemeente. Bovendien 
halen ook een heleboel regionale en natio-
nale kranten, periodieke bladen en websites 
hun gegevens uit de UiTdatabank. 

Welke activiteiten mag je 
invoeren in de UiTdatabank
en wat niet?
In de UiTdatabank worden alle vrijetijdsac-
tiviteiten verzameld (vb. concerten, wande-
lingen, tentoonstellingen, cursussen, films 
…). Elke persoon of organisatie die een ac-
tiviteit in de kijker wil zetten, mag die in-
voeren in de UiTdatabank. De UiTdatabank 
maakt geen onderscheid volgens de organi-
sator. Als de activiteit toegankelijk is voor 
een publiek, mag ze worden ingevoerd in de 
UiTdatabank.

Informatie die niet voldoet aan de alge-
meen aanvaarde maatschappelijke normen 

wordt niet opgenomen in de UiTdatabank. 
Hetzelfde geldt voor commercieel aanbod, 
behalve als de activiteiten worden georga-
niseerd voor een goed doel, gemeenschaps-
vormend zijn en een uitzonderlijke karakter 
hebben. Politiek aanbod wordt weerhouden 
indien het gaat om politieke propaganda.  
Andere activiteiten die niet worden weer-
houden: reguliere competitiewedstijden 
(tenzij ze een uitzonderlijk karakter heb-
ben), opleidingen in de formele leersfeer 
en religieus aanbod (met uitzondering van 
gemeenschapsvormende activiteiten).

Hoe invoeren?
Zorg er voor dat jouw activiteiten ook in de 
gemeentelijke agenda’s en op alle publica-
tiekanalen terechtkomen en voer je aanbod 
in via www.uitdatabank.be. Wie INvoert in 
UiTdatabank, haalt er immers veel UiT!

Hulp nodig?
Neem contact op met de dienst communica-
tie of de vrijetijdsdiensten.

Een nieuw infoblad, een nieuwe agenda!

Aankondigingen van
activiteiten in mei 2015 dien je 
uiterlijk op 25 maart 2015 in te 
voeren in de UiTdatabank.
Activiteiten in juni 2015 dien je 
uiterlijk op 25 april 2015 in te
voeren in de UiTdatabank:
www.uitdatabank.be

Het schepencollege heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in te 
korten en te wijzigen.
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1 april 2015
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag rijkevorsel 
Sportactiviteit

Lekker buiten ravotten en spelen, 
nieuwe vrienden leren kennen en veel 
lachen en plezier maken. Het kan al-
lemaal op de Buitenspeeldag in Rijke-
vorsel!
Vanaf 6 jaar - gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
parking zuid
Doelenpad 2 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be
 www.buitenspeeldag.be

2 april 2015
om 21.00 uur 
Meuris (try-out)
Concert - uitverkocht
de singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

10 april 2015
om 20.30 uur
Fay Victor’s herbie nichols sunG
Concert

De New Yorkse Fay Victor is zonder twij-
fel één van de boeiendste vocalisten 
van het voorbije decennium. Voor haar 
SUNG project schreef Fay Victor tek-
sten bij muziek van pianist/componist 
Herbie Nichols. Die keuze was niet voor 
de hand liggend, maar wel erg boeiend. 
Voor ‘Lady sings The Blues’ behield ze 

ook de originele tekst. Nichols schreef 
de muziek voor deze  beroemde song 
van Billie Holiday.
e 13
Voorverkoop: e 13 (studenten: e 7)
inkomprijs: e 15 (studenten: e 9)
de singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

11 april 2015
om 20.00 uur
Après ski party 
Fuif

e 3
Chiro Sint-Jozef
Cartouche sint-jozef
Stevennekens 28 - 2310 Rijkevorsel

 www.chiro-cementzakken.be

13 april 2015
om 14.00 uur
de piepkes 
Concert

Frederik Sioen, Roland Van Campenhout 
en Pieter-Jan De Smet noemen zichzelf 
‘de Piepkes’ omdat ze vinden dat het zo 
hoort. Gewapend met Nederlandstalige 
liedjes uit eigen knapzak bezingen zij 
de wereld vanuit hun kinderlijke ver-
beelding. Voor dit optreden werkt De 
Singer samen met de jeugddiensten van 
Rijkevorsel en Hoogstraten en met de 
Kinderclub van Merksplas.
Vanaf 5 jaar - e 5
Tickets reserveren mogelijk vanaf 
maart via de jeugddiensten van Rijke-
vorsel en Hoogstraten en via de kinder-
club van Merksplas.

de singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

om 21.00 uur
roland Van Campenhout,
Frederik sioen en pieter-jan de smet
Concert

Op maandag 13 april brengen we drie 
heren van stand op ons podium: De 
Piepkes, bekend van mooi vertier 
voor de jongsten, komen jammen in 
de Singer. Roland, Sioen en Pieter-Jan 
De Smet gingen de uitdaging aan om 
onvoorbereid en zonder repetitie ons 
podium te betreden voor wat ongetwij-
feld een mooie muzikale reis wordt. 
e 12
Voorverkoop: e 12 (studenten: e 6)
inkomprijs: e 14 (studenten: e 8)
de singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

16 april 2015
om 20.30 uur
Vein feat. Greg osby
Concert

De Amerikaan Greg Osby is zonder meer 
één van de belangrijkste altsaxofonis-
ten van zijn generatie. Hij speelde sa-
men met jazzlegendes als Herbie Han-
cock en Dizzy Gillespie. Later neemt hij 
als orkestleider liefst 15 albums op voor 
het legendarische Blue Note Records! 
Het Zwitserse jazztrio Vein combi-
neert intense grooves en swing met een 
grenzeloze nieuwsgierigheid: de ideale 
match voor Greg Osby!
e 15
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Voorverkoop: e 15 (studenten: e 7)
inkomprijs: e 17 (studenten: e 9)
de singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

18 april 2015
om 20.00 uur
lenteconcert 2015
Concert
41ste Lenteconcert door Brass Band 
Condor!
e 5
inkom: e 5 (-14 j. gratis)
Voorverkoop: e 5 (incl. trappist 
tijdens trappistenstand)
Brass Band Condor
GC de Kuiperij sint-jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 brassbandcondor@telenet.be

om 20.30 uur
Kampioenenviering VC rijkevoc
Fuif

Kampioenen of niet, gevierd zal er wor-
den!
Gratis
VC Rijkevoc
sportcentrum de Valk
Kruispad 2 - 2310 Rijkevorsel

 www.vcrijkevoc.be

om 21.00 uur
raymond van het Groenewoud
Concert - uitverkocht
de singer vzw
Bavelstraat 35, 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

19 april 2015
Van 10.30 tot 17.00 uur
Carwash Chiro sint-jozef t.v.v. het 
buitenlands kamp
Opendeurdag
Kom met je fiets, auto of vrachtwagen 
naar de carwash en zorg er mee voor 

dat Chiro Sint-Jozef het buitenlands 
kamp kan bekostigen! 
wassen auto’s: e 7,5
Camion(nette)s: e 7,5 - e 25
Fietsen: e 4 - gratis drankje
Chiro sint-jozef
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 www.chiro-cementzakken.be

20 april 2015
om 20.00 uur
de leesclub leest: “de smalle weg 
naar het verre noorden” - richard 
Flanagan
Lezing

Vanaf 1943 zette Japan meer dan 
300000 krijgsgevangenen in voor de 
bouw van de ‘Dodenspoorlijn’. De grote 
meerderheid van hen waren Aziaten, 
maar ook Britten, Nederlanders en Aus-
traliërs werden verplicht om de spoor-
lijn aan te leggen, die – dwars door het 
tropische oerwoud – Thaïland (Siam) 
met Myanmar (Birma) moest verbinden.
Gratis
Leesclub Rijkevorsel
parketzaal bibliotheek centrum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 xavier.rombouts@telenet.be

21 april 2015
om 20.30 uur
Myra Melford en Ben Goldberg
Concert

Pianiste Myra Melford en klarinettist Ben 
Goldberg starten en eindigen hun inter-
nationale tournee in de club The Stone 
in New York. Het duo komt ook naar 
Europa voor enkele concerten in Parijs, 

Londen én Rijkevorsel. Het concert in 
De Singer is het enige in de Benelux! 
e 14
Voorverkoop: e 14 (studenten: e 7)
inkomprijs: e 16 (studenten: e 9)
de singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

25 april 2015
Van 9.00 tot 12.00 uur
rugscholing
Sportactiviteit
We starten met een korte herhaling van 
de oorzaken van rugpijn. Dit is de the-
orie die tijdens de eerste vorming aan 
bod kwam. Daarna volgt een praktijk-
gedeelte: het praktisch inoefenen van 
oefeningen om je rug thuis en op het 
werk te versterken. Je krijgt ook heel 
wat tips en oefeningen om rugpijn te 
voorkomen en/of te genezen. Deze oe-
feningen zijn een ideale voorbereiding 
op het sporten!
e 15
Sportregio Noorderkempen ILV
GC de Kuiperij sint-jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 03 240 62 73
 sportvorming@provincieantwerpen.be

om 20.00 uur
levellers - A curious life:
film	en	concert
Concert - uitverkocht

de singer vzw
Bavelstraat 35, 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

26 april 2015
Van 9.00 tot 16.00 uur
Garageverkoop
Beurs
De Gezinsbond en KWB Rijkevorsel 
organiseren hun jaarlijkse garagever-
koop.
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leden KwB of Gezinsbond: e 3
niet-leden: e 5
KWB Rijkevorsel en
Gezinsbond Rijkevorsel
op verschillende plaatsen in 
rijkevorsel (adreslijst en routeplan 
op 26 april beschikbaar in zaal ’t 
Centrum).
Wil je inschrijven? Stuur een e-mail naar 
garageverkooprijkevorsel@hotmail.
com en betaal het inschrijvingsgeld op 
rekening BE08 9731 0972 4313. Uiterste 
inschrijfdatum is zondag 19 april.

 0497 51 94 51
 KWB: Herman Sysmans, Sint-
 Lenaartsestwg. 72 – 2310 Rijkevorsel 
 Gezinsbond: Bianca Bonami,
 Oude Braak 1 – 2310 Rijkevorsel 

Van 10.00 tot 20.30 uur 
rijkevorsel erf(t)!
Feestelijkheid

“Rijkevorsel Erf(t)!” gaat door op ver-
schillende locaties in Rijkevorsel. Er 
werd zoals elk jaar op Erfgoeddag een 
programma voor jong en oud uitge-
werkt. Zo zullen er vertellingen in het 
‘Veussels’ plaatsvinden, er zijn optre-
dens aan de kiosk, je kan komen smul-
len van frikadellen met krieken en nog 
zoveel meer!
Gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
VVV-Toerisme Rijkevorsel en
Heemkundige Kring Rijkevorsel
dorpsplein
Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

Van 11.00 tot 23.00 uur 
toontaggetkunt 
Workshop en concert
Op zondag 26 april organiseert de jeugd-
raad van Rijkevorsel, in samenwerking 
met de Rijkevorselse jeugdverenigin-
gen, het jeugdhuis en het gemeentebe-
stuur, voor de 4de maal het culturele 

evenement ‘Toontaggetkunt’! Op deze 
dag willen ze het creatieve talent van 
kinderen en jongeren uit Rijkevorsel 
en omstreken aanwakkeren door gratis 
culturele workshops aan te bieden en 
door podiumkansen te bieden!
Vanaf 6 jaar - gratis
Jeugdraad Rijkevorsel
Klooster
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 35
 toontaggetkunt@gmail.com
 www.rijkevorsel.be

Van 12.00 tot 19.00 uur
jeugdhappening
Concert

JeuFa, het jeugd- & opleidingsorkest 
van de Koninklijke Fanfare Vermaak na 
Arbeid uit Rijkevorsel organiseert deze 
jeugdhappening. Jeugd- & opleidings-
orkesten van muziekverenigingen uit 
de streek zullen tijdens deze muzikale 
namiddag concerten brengen waarbij 
ze het beste geven van zichzelf.
Gratis
Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
pz sint-jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1 - 
2310 Rijkevorsel

 0472 40 88 42
 ilsejanssen66@hotmail.com
 www.vnarijkevorsel.be

Van 16.15 tot 16.30 uur
erfgoeddag 2015 - ’t schoonste 
Veusselse woord
Feestelijkheid

In het kader van Erfgoeddag 2015 orga-
niseert het gemeentebestuur van Rijke-
vorsel i.s.m. Toerisme Rijkevorsel en de 
Heemkundige Kring van Rijkevorsel een 

verkiezing van het Schoonste Veusselse 
woord. 
Gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
VVV-Toerisme Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel
Gemeentehuis rijkevorsel
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 37
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

28 april 2015
om 20.00 uur
April Kwis
Quiz
7de editie van de kwis van de B-Reser-
ven van Sint-Jozef. Het is een algemene 
kwis, bedoeld voor gelegenheidskwis-
sers.
€ 15 per ploeg, maximum 4 tot 6 
personen per ploeg
B-reserveren FC Sint-Jozef SK
GC sint-jozef  
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 www.breservensintjozef.be
 april-kwis@breservensintjozef.be

29 mei 2015
om 20.00 uur
Brugquiz 2015
Quiz
Van harte welkom op de 17de Brugquiz. 
Zoals elk jaar krijgen de deelnemers 
een hoop – originele (die van De Brug 
maken ze nog altijd zelf!) – vragen 
‘over van alles en nog wat’ voorgescho-
teld. Bovendien worden ze vermaakt 
met een  aantal gevarieerde rondes en 
wie weet wat nog allemaal! Inschrijven 
doe je best zo vlug mogelijk: het aantal 
plaatsen in feestzaal Den Bakker is im-
mers beperkt!   
€ 20 per ploeg van maximum
6 deelnemers
Culturele Vereniging De Brug
Feestzaal den Bakker
Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel

 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
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te ontdekken in rijkevorsel 

iedere tweede woensdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur en
iedere laatste zondag van de maand van 13.00 tot 16.30 uur
Aster Berkhofmuseum
Tentoonstelling
Gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
Aster Berkhofmuseum
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 37 - cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Gemeentelijk heemkundig Museum
Tentoonstelling
Gratis
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
Gemeentelijk heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
documentatiecentrum heemkundige Kring
Opendeurdag
Gratis
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
Gemeentelijk heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 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
Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
Molenterrein
Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 www.stenenbergmolen.be
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Cuylaerts dorien burgemeester n-VA
gemeentehuis: maandag op afspraak 18.30 - 19.30 uur
 donderdag op afspraak  9.30 - 11.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak 
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer en
 burgerlijke stand

Van den eijnden Bob 1ste schepen Cd&V
gemeentehuis: dinsdag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  laatste dinsdag maand  18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden en landbouw

Boeckx jos 2de schepen snr 
gemeentehuis:  dinsdag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  1ste maandag maand 18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: informatica, financiën,
 begroting, kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Geens Karl 3de schepen n-VA
gemeentehuis: maandag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  op afspraak
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Keysers lizette 4de schepen snr
gemeentehuis: dinsdag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  1ste maandag maand 18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Maes stefan 5de schepen n-VA
gemeentehuis: maandag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

de Visscher wim oCMw-voorzitter Cd&V
gemeentehuis: dinsdag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand 18.30 - 19.30 uur
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 - 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 - 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 - 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

spreekuren college van burgemeester en schepenen

openinGsuren



gratis

Sessie 1 - 11u tot 13u

ruige pleinspelen

ballonplooien

schoonheidssalon

bambox

26 april

2015

nu inschrijven!

via Toontaggetkunt@gmail.com

in en rond de Kiosk

molenstraat 5, Rijkevorsel

Sessie 2 - 14u tot 16u

creatief met touw

verfkladderij

taekwondo

dj-workshop

Afsluitend vrijpodium

vanaf 16.30u

2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en 
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.




