
Ik dwaal rond in het ziekenhuis. Het is echt raar om 
ineens in een rolstoel te zitten. Ik ga een kamertje 
binnen. Er komt een jongen met een rolstoel 
binnen. Ik denk, net zo oud als ik. Zijn moeder 
roept: “Thomas, zo dadelijk ben je nog te laat op 
de training van de basketbal.” “Ja, mam, ik kom!” 
“Heu, hoe kan je in een rolstoel basketballen”,
zeg ik zonder dat ik het weet hardop.
Thomas draait zich om. “Natuurlijk kan dat!”

Hannah Boeckx - Junior Journalistwedstrijd

MEI 2015www.rijkevorsel.be
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Op 17 mei is het IDAHOT, de Internationale Dag Tegen 
Homofobie en Transfobie. Ook de gemeente Rijkevorsel 
hangt op 17 mei de regenboogvlag uit als teken van 
solidariteit.

14
Dringend hulp nodig van brandweer, politie of medisch 
team? Bel het noodnummer 112. Ook onze brandweer staat 
dag en nacht paraat.

24
Al gehoord van vliegvissen? In het bezoekerscentrum aan 
de molen staat een kast met een speciale missie. Kom en 
ontdek de geheimen van De Kast.

10
Heb je een mobiliteitsbeperking? Vrijwilligers van RolMobiel 
zorgen voor aangepast vervoer en brengen je tot bij familie 

en vrienden, de dokter, de kapper.

18
Wil je met je vereniging een extra centje bijverdienen? 

Schrijf dan nu je vereniging in voor de zwerfvuilactie
2015-2016 en help mee onze gemeente proper te houden.
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Beste inwoners,

In deze periode van het jaar kunnen we weer hoopvol uitkijken naar en genieten van het volop ontluikend 
nieuw leven in de natuur. Deze tijd brengt ook voor ons, mensen, andere bezigheden met zich mee.
Veel jongens en meisjes maken zich klaar voor een mooie belevenis in hun nog jonge leven:
de Eerste Communie, het Vormsel of het Lentefeest.

Naast de mooie vooruitzichten is er ook de dagelijkse realiteit. Er is ondermeer de vaststelling dat 
er te weinig mensen aan het werk zijn in Vlaanderen, ook in de Noorderkempen. In Rijkevorsel is 
de werkloosheidsgraad licht gestegen maar met een werkloosheidsgraad van 6,49 % (cijfer januari 
2015) is dit zeker niet alarmerend. Maar het kan altijd beter. Zo maakt onze gemeente, samen met 
naburige gemeenten, deel uit van ‘Noorderkempen Werkt’ dat zich richt op het realiseren van een 
inschakelingseconomie in onze regio voor kansengroepen. Het is de bedoeling dat mensen die tot deze 
groep behoren begeleiding krijgen en alzo toch een plaats vinden op de arbeidsmarkt.

Mag ik ook jullie aandacht vragen voor de milieuvriendelijke acties die in de maand mei plaatsvinden? 
Bebat organiseert van 1 mei tot 31 mei een wedstrijd waarbij lege batterijen moeten verzameld 
worden. De ganse maand mei loopt ook nog de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’ en je kunt 
‘FairTradeFan’ worden en zo van onze gemeente een 5-sterren gemeente maken. Een aanrader zijn ook 
de tips van ‘Ecodriving’ om het brandstofgebruik te verminderen. En dan is er ook nog de ‘PMD-actie’ op 
het recyclagepark waardoor we nog beter leren sorteren. Van al deze acties vinden jullie in dit infoblad de 
nodige informatie.

Ondertussen hebben de leden van VVV-Toerisme Rijkevorsel weer niet stilgezeten en een oude bouwkeet 
omgevormd tot een prachtige podiumwagen die op Erfgoeddag bewonderd kon worden en zeker nog voor 
vele culturele activiteiten gebruikt zal worden. Op zondag 29 maart vond ook de opening plaats van een 
oude landelijke trage weg: het ‘Looyakkerpad’. Deze trage weg vormt de verbinding tussen De Parre en
de Looiweg. Men kan er wandelen en genieten van het open landschap, weg van de verkeersdrukte.
Een aanrader voor recreatie dicht bij huis.

Ik wens iedereen nog fijne en zonnige lentedagen toe.

Lizette Keysers,

Schepen van leefmilieu, toerisme,
energie en tewerkstelling.

Voorwoord
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Op 17 mei is het IDAHOT, de Internationale Dag Tegen Homofobie en 
Transfobie. Op die dag vragen we extra aandacht voor de discriminatie van 
holebi’s (homo’s, lesbiennes en biseksuelen) en transgenders. Over heel de 
wereld worden er acties gevoerd om solidariteit te tonen met holebi’s en 
transgenders en beleidsmakers attent te maken op holebi- en transfobie.

Internationale Dag tegen homofobie

BEstuur

Ook de gemeente Rijkevorsel hangt op 17 mei de regenboogvlag uit als teken van solidariteit. 
Wij willen tonen dat onze gemeente begaan is met al zijn inwoners, ongeacht hun seksuele 
oriëntatie of genderidentiteit. Discriminatie, op welke basis dan ook, is onaanvaardbaar.

het roze huis: opkomen voor holebi’s en transgenders
in de provincie Antwerpen
Het Roze Huis – çavaria Antwerpen werkt aan een betere aanvaarding van holebi’s en transgen-
ders in onze maatschappij. Je kunt er informatie bekomen hoe het is om homo, lesbisch, bisek-
sueel en/of transgender te zijn. Het Roze Huis – çavaria biedt niet alleen een ont-
moetingsplaats voor holebi’s en transgenders, maar kan ook heel wat informatie 
geven over bestaande verenigingen, kan boeken 
en literatuur over het onderwerp aanbevelen, 
enz. Zit je met vragen of ben je bezig met je 
seksualiteit en/of je coming out, dan kun je via 
een gespreks- en onthaalteam je verhaal kwijt.

Het Roze Huis
Draakplaats 1 - 2018 Antwerpen
03 288 00 84, tijdens kantooruren
info@hetrozehuis.be
www.hetrozehuis.be

 

Meer    
info
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
30 maart 2015

De gemeenteraadsleden nemen kennis en 
akte van het tijdelijk hoogdringend politie-
reglement van 12 februari 2015 inzake her-
stelwerken in de Perenstraat, door de Burge-
meester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en 
akte van het tijdelijk hoogdringend politie-
reglement van 16 maart 2015 inzake weg-
werkzaamheden in Merret, door de waar-
nemend burgemeester uitgevaardigd, en 
bekrachtigen dit.

Het permanent politiereglement inzake de 
afbakening van de bebouwde kom van Rij-
kevorsel-centrum wordt aangepast goedge-
keurd.

Het permanent politiereglement inzake de 
invoering van 70 km/uur zone op grondge-
bied Rijkevorsel wordt aangepast goedge-
keurd.

Het permanent politiereglement inzake par-
keerbeperkingen voor voertuigen op openbare 
plaatsen en wegen in Rijkevorsel-centrum 
(blauwe zones) wordt aangepast goedgekeurd.

De raad verleent gunstig advies aan de reke-
ning 2014 van de Kerkfabriek Sint-Willibror-
dus Rijkevorsel. 

Goedkeuring wordt gegeven aan het meerja-
renplan 2014-2019 van de Kerkfabriek Sint-
Willibrordus. Tevens wordt akte genomen 
van het budget 2015.

De gemeenteraad geeft zijn principiële 
goedkeuring aan het reglement inzake het 
inrichten van een speelstraat in Rijkevorsel 
tijdens de zomervakantie.

De raad gaat akkoord met de vestiging van 
een erfdienstbaarheid van ondergrondse 
doorgang voor het leggen van een riolering 
voor openbaar nut op een perceel grond, 
gelegen te Rijkevorsel, Hoeveweg met een 
oppervlakte van 31a 62ca.

Er wordt beslist om verder deel te nemen 
aan het project Kempens Woonplatform. De 
gemeenteraad keurt het dossier met betrek-
king tot de verlenging van het project Kem-
pens Woonplatform goed. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 15/16 en de raming voor de opdracht 
‘Onderhoudswerken 2015 – asfaltwegen’. 
De raming bedraagt € 83 077,39 incl. 21 % 
btw.

Goedkeuring wordt verleend aan verreke-
ning 1 van de opdracht ‘Collector Hoog-
straatsesteenweg - Kleine Gammel’ voor het 
totaalbedrag in meer van € 36 737,95 incl. 
21 % btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 15/17 en de raming voor de opdracht 
‘Aanstellen architect bouw IBO Sint Jozef’. 
De raming bedraagt € 63 000,00 incl. 21 % 
btw.

Kennis en akte wordt genomen van het ver-
slag van de schoolraad d.d. 12 maart 2015 
en eveneens geeft de raad goedkeuring aan 
enkele wijzigingen in het schoolreglement 
2015-2016 van GLS De Wegwijzer.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
de bepalingen betreffende het cameratoe-
zicht dat ingevoerd zal worden d.m.v. een 
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BEstuur

verplaatsbare camera. De plaatsing van het 
toestel zal gebeuren op het grondgebied van 
de gemeente Rijkevorsel in de straten zoals 
vastgelegd door het college van burgemees-
ter en schepenen.

Op verzoek van gemeenteraadslid Renilde 
Willemse (Gemeentebelang&VLD-fractie) 
werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van deze gemeenteraad:
· Afschaffen van de belasting op drijf-

kracht. Het agendapunt wordt verdaagd 
en ter behandeling verplaatst naar halver-
wege de legislatuur.

Op verzoek van gemeenteraadslid Jack Ja-
cobs (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Aankoop repeltje grond gesitueerd aan 

het rondpunt centrum Rijkevorsel.
Geen goedkeuring wordt gehecht aan het 
voorstel om de eigenaar van de grond aan het 
rondpunt te verzoeken een repeltje grond te 
verkopen in het kader van de verkeersveilig-
heid voor het verkeer en de voetgangers die 
vanuit Hoogstraten naar het rondpunt ko-
men. De eigenaar wordt verzocht de haag te 
snoeien voor een betere zichtbaarheid.

Zitdagen invullen aangiften 
personenbelasting 2015

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwo-
ners van Rijkevorsel hulp krijgen bij het in-
vullen van hun belastingaangifte.

Belastingambtenaren staan hiervoor ter be-
schikking op volgende zitdagen:
· Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterij-

school 3 te 2930 Brasschaat (Campus Cop-
pens). In de maand mei alle werkdagen 
van 9.00 uur tot 12.00 uur. In de maand 
juni alle werkdagen doorlopend van 9.00 
uur tot 15.00 uur.

· Gemeentehuis, Molenstraat 5 te Rijkevor-
sel, woensdag 20 mei a.s. van 9.00 tot 
12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur

Je belastingaangifte indienen kan ook via 
internet via www.taxonweb.be.

sluitingsdagen gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op volgende 
data:

Administratie, Kinderclub en Bibliotheek
· Vrijdag 1 mei · Vrijdag 15 mei
· Donderdag 14 mei · Maandag 25 mei

recyclagepark
· Vrijdag 1 mei · Vrijdag 15 mei
· Donderdag 14 mei · Zaterdag 16 mei
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de gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 27 april en dinsdag 26 
mei 2015 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.
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.

toelagen diftar-systeem
voor restafval en GFt

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

De gemeente Rijkevorsel voorziet de vol-
gende toelagen:
· Het maximaal driemaal toekennen van 

een premie van € 15 per jaar aan ieder 
gezin ingeschreven 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 bevolkingsgegevens blijkt 
dat het gezin in het subsidiejaar in de ge-

meente woont en aan de gestelde voor-
waarden voldoet.

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

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan door Kind en Gezin erkende 
onthaalouders en minicrèches ingeschre-
ven 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 betreffende 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 gele-
gen in de gemeente die voldoen aan vol-
gende 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 in- 
 geschreven leden bedraagt geen acht- 
 tien jaar op 1 januari van het belasting- 
 jaar.

 –  De vereniging is ingestapt in het Diftar- 
 systeem.

De aanvragen en bijhorende attesten dienen 
jaarlijks hernieuwd te worden 
voor 1 november.

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 2015: *  .........................................................................................................................

Voor verenigingen, gemiddelde leeftijd op 1 januari 2015: *  .........................................................................................................................

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 2015 aan de dienst financiën in het 
gemeentehuis (Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel).

Handtekening en datum:

✁

BEstuur
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LEAdEr zoekt vernieuwende 
ideeën voor het platteland,
ook in uw gemeente!

LEADER is een Europees subsidieprogramma 
voor projecten die de leefbaarheid op het 
platteland bevorderen. Rijkevorsel maakt 
deel uit van het LEADER-gebied MarkAante 
Kempen +. 

Tot 2020 kunnen in deze regio projectideeën 
worden ingediend rond drie thema’s: land-
bouw- en natuureducatie, de open ruimte 
vrijwaren en ontwikkelen en plattelandsar-
moede. De projecten moeten nuttig zijn voor 
het hele gebied, vernieuwend en duurzaam 
zijn, een sterke landbouwfocus hebben én 
samenwerking hoog in het vaandel voeren. 
Als ze door een jury worden goedgekeurd, 
kan maximaal 65 % van de totale kostprijs 
van het project gerecupereerd worden. Zo-
wel verenigingen als individuele inwoners 
of ondernemers komen in aanmerking voor 
deze subsidies.

Wil je meer informatie? Of heb je nu al een 
leuk idee? Neem dan snel contact op met 
LEADER-coördinator Miel Gilis bij RURANT 
vzw. Dit kan via e-mail miel. 
gilis@rurant.provant.be of tele-
fonisch 014 85 27 07.

Je vindt ook online informatie op de website 
van de provincie: www.provincieantwerpen.
be

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

VAKMAn MAtErIEEL-
BEhEErdEr (d1-d3)

Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
in voltijds dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als vakman materieelbeheerder sta je in voor een verzorgde en 
veilige magazijninfrastructuur en houd je toezicht op het pre-
ventiebeleid m.b.t. het gemeentelijk materieel. Je zorgt mee 
voor een kostenefficiënt beheer van het materieel en de opvol-
ging van het onderhoud ervan. Ook het voorraadbeheer en de 
aankoop van materieel en materialen, zowel voor de dienst we-
gen en gebouwen, als voor de dienst groenbeheer, behoren tot 
je takenpakket, evenals de voorbereidingen van alle signalisatie-
opdrachten.

PROFIEL
Je bent ondernemend, hebt een sterke verantwoordelijkheids-
zin en toont als sleutelfiguur bij de technische dienst een grote 
betrokkenheid bij het werk. Je beschikt over de nodige vakken-
nis inzake materieel en producten. Kennis inzake het plaatsen 
van verkeerssignalisatie is een pluspunt.

VERDERE INFORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 
Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een getuig-
schrift van beroepsopleiding heftruckbestuurder of daarmee 
gelijkgesteld. Je moet slagen voor de preselectie en de ver-
dere selectieprocedure. Het gaat om een aanwerving met een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Een informatie- 
brochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, 
een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectie- 
procedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst. 

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 Rijke-
vorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen bij 
de personeelsdienst. De schriftelijke kandidatuur be-
vat je sollicitatiebrief, CV én een bewijs van goed ge-
drag en zeden. Deze documenten bezorg je uiterlijk 
op donderdag
21 mei 2015.

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

 

Meer    
info· 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

Reeds vele jaren is er in Rijkevorsel een Minder Mobiele Centrale actief. 
Vrijwilligers-chauffeurs brengen minder mobiele mensen met hun eigen 
wagen naar hun plaats van bestemming. Dit tegen een kilometertarief dat 
momenteel e 0,30 per kilometer bedraagt.

RolMobiel: dienstverlening
aangepast vervoer in de Kempen

Toch zijn er vaak nog mensen die niet aan de voorwaarden voldoen om lid te worden van deze 
Minder Mobiele Centrale en die zich toch niet zelfstandig kunnen verplaatsen. In zo’n situatie 
kun je gebruik maken van RolMobiel. Deze dienst brengt je van je huis naar de plaats van be-
stemming voor een doktersbezoek, een familiebezoek, een raadpleging bij de tandarts, een 
bezoek aan de cinema, …

De manier van werken verschilt wel met die van de plaatselijke Minder Mobiele Centrale. Ook 
de voorwaarden om hiervan gebruik te maken zijn anders.  Om beroep te kunnen doen op de 
RolMobiel moet je een mobiliteitsbeperking hebben, maar is er geen inkomensvoorwaarde. Ook 
rolstoelgebruikers die niet of moeilijk gebruik kunnen maken van de MMC, kunnen 
beroep doen op de RolMobiel. Een begeleider rijdt gratis mee.

Als gebruiker betaal je per rit een instapgeld 
(€ 2) en een tarief per kilometer (variërend tus-
sen € 0,65 en € 1,85 per kilometer al naarge-
lang je wel of geen rolstoelgebruiker bent en 
al naargelang de afstand). Je hoeft niet aan de 
chauffeur te betalen. Je ontvangt maandelijks 
een factuur.

tel. 014 57 24 40
fax 014 58 73 00
aanvraag.rolmobiel@iok.be

Iedere dag bereikbaar
9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur

 

Meer    
info
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Geboorten

januari 2015
· Van Santvoort Alex,
 zoon van Van Santvoort Frederik en Pitulice Alina

Februari 2015
· Hermans Emile,
 zoon van Hermans Karl en Tilburgs Hanne
· Meersman Caithlyn,
 dochter van Meersman Honoré en Brabants Sophie
· Nuyts Mathijs,
 zoon van Nuyts Steven en De Beuckelaer Kim
· Van Dael Renée,
 dochter van Van Dael Dries en Peeters Jesse
· Van Den Kieboom Lucas,
 zoon van Van Den Kieboom Frederic en Pintens An

huwelijken

januari 2015
· Eelen Hannes en Hendrickx Marlies,
 24 januari 2015

Februari 2015
· Vermeulen Sander en Santing Jacqueline,
 6 februari 2015
· Verveckken Sacha en Van Litsenborg Jennifer,
 20 februari 2015

overlijdens

januari 2015
· Backx Jozef, Hoogstraatsesteenweg 91
· Boermans Bertha, Prinsenpad 29/0060
· Claesen Philomena, Stevennekens 67
· Cocx Frans, Bremstraat 26
· Driesen Maria, Helhoekweg 18
· Hulsmans Simonne, Bremstraat 26
· Joosen Romanus, Bolksedijk 39
· Laurijssen Maria, Bremstraat 26
· Schuurmans Alfons, Dellenweg 3
· Smans Johanna, Bremstraat 26
· Taeymans Amelia, Bremstraat 26
· Torremans August, Stevennekens 81
· Vanderhallen Carine, Sparrenweg 33/0001
· Van Leuven Lodewijk, Hoogstraatsesteenweg 40/0101
· Verschueren Maria, Eekhofstraat 42
· Versmissen Maria, Bremstraat 26
· Verstraeten Florentine, Bochtenstraat 8/0001
· Weyns Catharina, Bremstraat 26

Februari 2015
· Brokken Marie Louise, Sint-Jozef 40/0001
· Hillen Martha, Hellesteeg 2/0002
· Huybrechts Jozef, Helhoekweg 18
· Leys Hendrik, Eikendreef 61
· Smans Alice, Stevennekens  9
· Snoeys Irma, Bochtenstraat 21/0001
· Strijbos Elisa, Bremstraat 26
· Van Dijck Joseph, Borgerhoutstraat 2/0102
· Vissenaeken Ludovic, Eekhofstraat 15
· Wilms Kornelis, Hoge Heideweg 108
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nieuwe website
GLs de wegwijzer

Net zoals de website van de gemeente, is 
ook de website van GLS De Wegwijzer in een 
gloednieuw jasje gestoken. Je kunt er aller-
lei nuttige info op terugvinden: hoe je kind 
inschrijven, de wekelijkse nieuwsbrief, wat 
er allemaal op het programma staat, ...

Onder het luikje ‘Zorg’ kun je de visie en 
werking rondom zorg bekijken. Je zal mer-
ken dat die zorg breed gaat: kinderen die 

LEVEn En wELZIjn

wereldgezinnen gezocht voor een interculturele ervaring!

Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die internationale uitwisselingen organiseert voor 
jongeren vanaf vijftien jaar.

YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse 
gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen door vanaf midden augustus voor een schooljaar of een 
semester een van onze buitenlandse jongeren in huis te nemen.

Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en 
gaan naar de middelbare school om zo onze 
cultuur van binnenuit te leren kennen. Wor-
den jullie wereldgezin, dan worden jullie ook 
een ervaring rijker omdat je van je nieuwe 
zoon of dochter, broer of zus heel veel kan 
leren over een ander deel van de wereld. 
Ook jullie kunnen op een persoonlijke ba-
sis geconfronteerd worden met culturele 
verschillen en, net zoals de uitwisselings-
student, ook je eigen waarden en normen 
herontdekken. Veel van onze internationale 
jongeren en hun gastfamilies hebben cultu-
rele verschillen en taalbarrières overbrugd 
en vriendschappen gesmeed die tijd en af-
stand overleven.

YFU vzw
Frans Halsvest 92, 2800 Mechelen
tel. 015 69 00 85, www.yfu.be, info@yfu.be

 
Meer    
info
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het even moeilijk hebben, verdienen ex-
tra tijd, maar evengoed kinderen die ‘een 
stapje voor zijn’, verdienen extra aandacht.

Bij ‘Sport en gezondheid’ vind je het sport- 
en gezondheidsprogramma terug. Tevens 
kun je hier wat meer lezen over hoe De 
Wegwijzer de titel van Klimaatschool heeft 
behaald. Daar zijn we ook erg fier op!

Dat de school inzet op verkeer (en daardoor 
trotse houder is van het ‘Label 10 op 10’) kun 
je lezen bij ‘Verkeer’. Hoe je veilig omgaat 
met de computer, lees je dan weer onder 
‘ICT’. Verder kun je ook een kijkje nemen 
bij de klassen. Daar kun je de foto’s bekijken 
van de activiteiten in de school.
Maar... natuurlijk vind je nog veel meer te-
rug op onze website.         

Poetshulp met elektronische 
dienstencheques bij het 
oCMw rijkevorsel

Op zoek naar poetshulp? Je kunt terecht bij 
het OCMW Rijkevorsel voor een poetshulp 
die je betaalt met dienstencheques.
Het OCMW richt zich tot alle inwoners van 
Rijkevorsel die poetshulp wensen. 

wat kost het? 
Een dienstencheque kost e 9 per gepres-
teerd uur. Er wordt in ononderbroken blok-
ken van minimaal 3 of 4 uren gewerkt. Dat 
betekent dat je per dag poetshulp slechts 
e 27 à 36 betaalt, tenzij je meer uren wenst 
uiteraard.

Je geniet evenwel van de belastingaftrek 
voor alle aangekochte dienstencheques. 

www.glsdewegwijzer.be

 

Meer    
info

Hiervoor ontvang je jaarlijks een attest van 
Sodexo dat je bij de belastingaangifte voegt. 

je betaalt met elektronische 
dienstencheques
Na je aanvraag bij het OCMW, krijg je een 
brief van Sodexo waarin je inschrijving be-
vestigd wordt en een gebruiksnummer ver-
meld staat. Hiermee kun je eenvoudig via 
het internet dienstencheques bestellen.
Indien gewenst kun je bij het OCMW Rijke-
vorsel terecht voor hulp bij het bestellen 
van je eerste elektronische dien-
stencheques.

OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel,
vraag naar Lesley Janssens of 
Marianne Horemans

03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Feest in het woonzorgcentrum Prinsenhof

Verjaardagsfeestje
· woensdag 6 mei 2015 
· menu: fruitvlaai en koffie
· prijs € 2,50
· inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum

· 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
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VEILIGhEId En sAMEnLEVInG

Voor dringende hulp: noodnummer in België 112
In België zijn er twee belangrijke noodnummers voor dringende hulp:
· 112 voor ambulance en brandweer
· 101 voor politie
Stel: je friteuse vat vuur, je moeder valt van de trap of je ziet iemand inbreken in het huis van 
je buurman. Je belt een noodnummer omdat je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, 
een medisch team of de politie. Bel dan 112.
112 is bovendien het Europese noodnummer. Als je in Europa op reis bent, dan kun je 112 bellen 
voor zowel de brandweer, een medisch team als de politie.

wat zeg je als je een noodnummer belt?
Als je een noodnummer moet bellen, bevind je je meestal in een stressvolle situatie. Toch is het 
belangrijk dat je precieze en juiste informatie kunt meedelen aan de operator en dat je zijn 
vragen kunt beantwoorden. Dit wil de operator van je horen:
· de juiste locatie
· wat er gebeurd is
· of er gewonden zijn
· wie je bent

Meer informatie? Surf naar www.sos112.be.

Hoe de brandweer contacteren?

De brandweer kun je bereiken via verschillende telefoonnummers, 
afhankelijk van de aard van de oproep. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen oproepen voor dringende hulp en voor niet-dringende hulp. 
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Voor niet-dringende hulp: 
Brandweerpost rijkevorsel
03 314 46 60
Voor niet-dringende hulp kun je altijd recht-
streeks bij de brandweerpost van Rijkevor-
sel terecht op het telefoonnr. 03 314 46 60. 
Dit is mogelijk zeven dagen op zeven, 24 uur 
op 24.
Zit je met een wespennest en wil je deze 
laten verwijderen? Heb je wateroverlast? Of 
wil je graag algemene informatie over de 
brandweerpost van Rijkevorsel bekomen? 
Bel dan naar 03 314 46 60.

Heb je een vraag voor de administratie? 
Neem dan contact via 014 47 09 20.
Heb je een vraag over brandpreventie? Neem 
dan contact via 03 314 32 11 en vraag naar 
de preventiedienst voor Rijkevorsel.

te verwachten 
verkeershinder

Fietsexamens
Op 6 en 20 mei 2015, telkens in de voor-
middag, leggen alle leerlingen van het 6de 
leerjaar een fietsexamen af op de openbare 
weg. 
Een 100-tal leerlingen van De Wegwijzer en 
de Sint-Luciaschool leggen een fietsproef af 
op de openbare weg in het centrum van Rij-
kevorsel.

De leerlingen van Het Kompas hebben fiets-
examen op 9 juni 2015 in de omgeving van 
Sint-Jozef Rijkevorsel.
Dit is een test voor de leerlingen van het 6de 
leerjaar om hun rijvaardigheid en kennis van 
het verkeersreglement te testen. Zij leggen 
volledig zelfstandig en individueel een be-
paald parcours af.  Dit onder toezicht van 
ouders, leerkrachten en politie.
Het af te leggen fietsparcours is permanent 
bewegwijzerd zodat de ouders met hun kin-
deren vooraf reeds kunnen oefenen. 

Op 21 en 27 mei 2015 worden er in het cen-
trum van Rijkevorsel voetgangersexamens 
afgenomen en de politie zal aanwezig zijn.

Aan de automobilisten wordt gevraagd om 
extra voorzichtig te zijn bij het passeren van 
deze jonge fietsers en voetgangers.

duatlon
Op zaterdag 30 mei 2015 van 18.00 uur tot 
21.00 uur wordt er een duatlonwedstrijd 
georganiseerd in Rijkevorsel. Door deze or-
ganisatie zal er verkeershinder ontstaan op 
het parcours gelegen in de omgeving van de 
Helhoek en Helhoekweg.

Er is een loop- en fietsparcours voorzien dat 
tijdelijk verkeersvrij wordt gemaakt om de 
veiligheid van de talrijke deelnemers te ver-
zekeren. 

© Bart huysmans
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Het fietsparcours loopt langs volgende stra-
ten: Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok, 
Vaart, Meerblok, Oude Baan, Vaart, Lang-
straat (onder voorbehoud), Oostmalsesteen-
weg, Lozenhofstraat, Helhoekweg en aan-
komst in Helhoek.

Het loopparcours start aan de Kruispad, 
waarna Prinsenpad, Tulpstraat, Helhoekweg, 
Prinsenhof en terug Prinsenpad en Kruispad 
worden aangedaan.  

Op deze trajecten is doorgaand verkeer ver-
boden op zaterdag 30 mei na 18.00 uur en 
geldt er een parkeerverbod. Volg de omlei-
dingen, respecteer de aanwijzingen van de 
gemachtigde signaalgevers en de bevelen 
van de Lokale Politie. 

rommelmarkt sint-jozef
Op 1 mei 2015 vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur 
is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de 
Zuiderdijk. In een gedeelte van de Zuider-
dijk wordt de jaarlijkse rommelmarkt opge-
steld en bijgevolg wordt de straat volledig 
afgesloten voor het doorgaand verkeer.

truckrun
Op zaterdag 30 mei 2015 tussen 9.30 en 
16.30 uur wordt het evenement ‘Truckers 
voor Kinderen’ georganiseerd. Het betreft 
een konvooi van zware vrachtwagens met 
in elke camion een mindervalide passagier 
(meestal kinderen). De chauffeurs starten 
vanuit Turnhout en maken een tocht door-
heen de Kempen. Aangezien het een aaneen-
gesloten konvooi is van meer dan 100 vracht-
wagens zal deze doortocht verkeersoverlast 
veroorzaken. Het konvooi vrachtwagens zal 
enkele keren doorheen Rijkevorsel rijden. 
De Politie Noorderkempen zal instaan voor 
de verkeersregeling. Aangezien de opbrengst 
van deze truckrun bestemd is voor het goede 
doel, rekenen wij op de goede wil van de 
weggebruikers.

schoolfeesten
Op zaterdag 9 mei 2015 is er een schoolfeest 
in Het Kompas te Sint-Jozef Rijkevorsel. 
De Pastoor Lambrechtsstraat en Venstraat 
worden volledig verkeersvrij gemaakt vanaf 
9.00 uur tot 18.00 uur.

Op zaterdag 30 mei 2015 is er een school-
feest in kleuterschool Het Moleke en in de 
Sint-Luciaschool. De Banmolenweg wordt 
afgesloten voor alle verkeer. 

Op zondag 7 juni 2015 wordt er een school-
feest georganiseerd in De Wegwijzer. Er zal 
lichte verkeershinder zijn in de Leopold-
straat en Hoogstraatsesteenweg in de nabij-
heid van de school.

Gelieve je snelheid aan te passen voor de 
veiligheid van de kinderen.© Bart huysmans

© truckrun
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overdreven of
onaangepaste snelheid

Overdreven of onaangepaste snelheid speelt 
een doorslaggevende rol in ongeveer 1 op 3 
letselongevallen.

Zo heeft snelheid een rechtstreekse invloed 
op de veiligheid van zwakke weggebruikers:
· een aanrijding met 30 km/uur kost het le-

ven aan 1 op 10 voetgangers
· een aanrijding met 50 km/uur kost het le-

ven aan 5 op 10 voetgangers
· een aanrijding met 90 km/uur kost het le-

ven aan 9 op 10 voetgangers.

Snelheidsovertredingen worden progressief 
beboet. Dit wil zeggen, hoe meer gevaar je 
veroorzaakt, hoe zwaarder de straf.

In de bebouwde kom, schoolomgevingen, zo-
nes 30, erven of woonerven, geldt het vol-
gende:
· 1 tot 10 km/uur te snel: onmiddellijke in-

ning van e 50
· 11 tot 30 km/uur te snel: onmiddellijke 

inning van e 50 + e 10 per bijkomende 
km/uur te snel

· meer dan 30 km/uur te snel: verwijzing 
naar de rechtbank (boete + verplicht ver-
val van het recht tot sturen van 8 dagen 
tot 5 jaar)

Op ander wegen geldt:
· 1 tot 10 km/uur te snel: onmiddellijke in-

ning van e 50
· 11 tot 40 km/uur te snel: onmiddellijke 

inning van e 50 + e 5 per bijkomende km/
uur te snel

· meer dan 40 km/uur te snel: verwijzing 
naar de rechtbank (boete + verplicht ver-
val van het recht tot sturen van 8 dagen 
tot 5 jaar)

Moesten bovenstaande boetes je nog niet af-
schrikken, dan toont deze statistiek wel dat 
het in je eigen belang is je aan de snelheid 
te houden of je snelheid aan de situatie aan 
te passen. Zo komt bijvoorbeeld een botsing 
met een snelheid van 120 km/uur overeen 
met een val van de 19de verdieping. Rij dus 
met een ‘veilige snelheid’ waarbij je naast 
de snelheidsbeperkingen rekening houdt 
met het weer, aanwezigheid van zwakke 
weggebruikers, …

Botsingssnelheid
Komt overeen met een val van de:

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

 

Meer    
info

19de verdieping (57 m)

11de verdieping (32 m)

6de verdieping (19 m)

3de verdieping (10 m)
1ste verdieping (3,5 m)

30
km/u.

50
km/u.

70
km/u.

90
km/u.

120
km/u.
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Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil 
langsheen gemeente- en gewestwegen. Op de website www.rijkevorsel.be vind je onder Bou-
wen en Wonen zowel bij Cultuur, Sport als Jeugd de rubriek Subsidies. Hier kun je zowel het 
reglement als het aanvraagformulier terugvinden.
De inschrijvingen dienen toe te komen bij de Technische Dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 
voor 11 juli 2015. Dit kan ook per e-mail (technische.dienst@rijkevorsel.be).

deze verenigingen houden rijkevorsel mee proper!
Veertien verenigingen namen in het seizoen 2014–2015 deel aan de zwerfvuilactie. Een vermel-
ding is hier dan ook meer dan op zijn plaats!

Zoals vorige jaren zal het gemeentebestuur ook voor het seizoen
2015–2016 een zwerfvuilactie opstarten waaraan de erkende verenigingen
van Rijkevorsel kunnen deelnemen. 

Zwerfvuilactie 2015-2016:
oproep verenigingen

BouwEn En wonEn

· Chiro Sint-Jozef
· De Breugeltjes (cafévoetbal)
· FC Sint-Jozef
· Jeugdtheater Globe
· KFC Zwarte Leeuw
· K.F. Vermaak Na Arbeid
· Korfbalclub Rijko

· K.W.B. Volleybal
· MTB Rijkevorsel (mountainbike)
· Plussers Rijkevorsel Sint-Jozef
· Sport 82 (cafévoetbal)
· Taekwondo De Tijgers
· Volleybalclub Rijkevoc
· W.T.C. Sint-Jozef (wielertoeristen)
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win een speelplein
voor rijkevorsel!

Bebat organiseert van 1 mei tot 31 mei 2015 
voor alle gemeentes van de provincie Ant-
werpen een wedstrijd. De gemeente die in 
deze periode zoveel mogelijk lege batte-
rijen kan inzamelen maakt kans op een op 
maat gemaakt milieuvriendelijk speelplein.

Breng dus al je lege batterijen naar een 
Bebat-inzamelpunt (recyclagepark, super-
markten, school, boekhandels, ...). Om de 
exacte locatie van een inzamelpunt te we-
ten, surf naar www.bebat.be.
Alle lege batterijen die tussen 1 en 31 mei 
zijn binnengebracht, worden later gewogen 
en tellen mee.

De gemeente die het meest aantal kilo’s lege 
batterijen ingezameld heeft, wint de speel-
tuin! Het totaal aantal kg wordt berekend in 
functie van het aantal inwoners van de ge-
meente. Zo heeft elke gemeente, ongeacht 
de grootte, evenveel kans om te winnen!

PMd-actie in het 
containerpark

PMD ofwel plastieken flessen en flacons, 
metalen verpakkingen en drankkartons, 
sorteren we netjes in de blauwe zak. Maar 
misschien twijfel je soms of er iets in mag 
of niet. Of je vraagt je af wat er van PMD 
gemaakt wordt...

Op donderdag 28 mei voeren de medewer-
kers van IOK Afvalbeheer van 9.00 tot 12.00 
uur actie in het recyclagepark van Rijkevor-
sel. Ze geven meer informatie over het cor-
rect sorteren van PMD en tonen wat er van 
deze verpakkingen gemaakt wordt.

Kom met al je vragen naar het recyclagepark 
en word sorteerkampioen. En wie een juist 
gesorteerde blauwe zak meebrengt, krijgt 
een toffe attentie mee naar huis! 

nieuwe regeling en 
tarieven voor advisering 
stedenbouwkundige 
vergunningen

De advisering van stedenbouwkundige ver-
gunningen is sinds korte tijd betalend ge-
worden. Dit geldt zowel voor advisering van 
stedenbouwkundige vergunningen door de 
brandweer als voor de advisering van ste-
denbouwkundige vergunningen in het kader 
van de toegankelijkheid.

Aangepaste tarieven voor 
adviezen van de brandweer
Na de brandweerhervorming van 2015 be-
hoort de vroegere brandweerdienst van Rij-
kevorsel tot de Hulpverleningszone Taxan-
dria. Deze hervorming heeft ook gevolgen 
voor de brandweeradviezen bij stedenbouw-
kundige vergunningen. Vanaf nu rekent de 
brandweer volgende tarieven aan voor het 
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adviseren van stedenbouwkundige vergun-
ningen:
· e 75: wegenis, verkavelingen of techni-

sche installaties
· e 150: renovatie zonder structurele wij-

zigingen van gebouwen (incl. industrie-
gebouwen) in de categorie laag-, middel-
hoog- of hoogbouw

· e 250: nieuwbouw, uitbreiding renovatie 
met structurele wijzigingen van gebou-
wen (incl. industriegebouwen) in de cate-
gorie laag- of middelhoogbouw

· e 500: nieuwbouw, uitbreiding renovatie 
met structurele wijzigingen van gebou-
wen (incl. industriegebouwen) in de cate-
gorie hoogbouw

Ter info: laagbouw = h < 10 m (afgewerkte 
vloerpeil hoogste bouwlaag), middelhoog-
bouw = 10 m ≤ h ≤ 25m, hoogbouw = h > 25 m
Meer info: www.besafe.be/brandpreventie/
interpretaties

Het is aangewezen reeds voorafgaandelijk 
aan de vergunningsaanvraag contact op te 
nemen met de brandweer aan de hand van 
onderstaande gegevens:
 Brandweerpost Hoogstraten
 De heer Coppens Bob
 Sint-Lenaartseweg 38
 2320 Hoogstraten
 03 314 32 11
 bob.coppens@hoogstraten.be

BouwEn En wonEn

Adviezen in het kader
van de toegankelijkheid
Vanaf 1 mei 2015 wordt de werking van het 
Centrum voor Toegankelijkheid, een organi-
satie van de provincie Antwerpen, stopge-
zet. Hierna gaat het Agentschap Toeganke-
lijk Vlaanderen van start. Deze organisatie is 
onder meer erkend als adviesinstantie Toe-
gankelijkheid voor de afwijkingen bepaald in 
artikel 33 en 34 van de Vlaamse stedenbouw-
kundige verordening toegankelijkheid. Waar 
de provincie Antwerpen de dienstverlening 
jarenlang gratis heeft aangeboden aan de 
lokale besturen, worden voortaan volgende 
tarieven gehanteerd:
· e 105 excl. BTW: bouwaanvraag van een 

klein publiek toegankelijk gebouw 
· e 175 excl. BTW: bouwaanvraag van een 

middelgroot publiek toegankelijk gebouw
· e 280 excl. BTW: bouwaanvraag van een 

groot publiek toegankelijk ge-
bouw

het EPC-attest en de
maandelijkse woonkost

Bij je zoektocht naar een nieuwe koop- of 
huurwoning is het steeds raadzaam om ook 
het EPC-attest van de woning grondig te be-
kijken. Dit attest bevat immers veel infor-
matie over de maandelijkse energiekost en 
de mogelijke verbeterpunten van de woning 
in kwestie.

wat is een EPC-attest? 
Als je een woning wil verkopen of verhuren 
moet je verplicht over een energiepresta-
tiecertificaat (EPC) beschikken. Dit attest 
bevat informatie over de energiescore van 
de woning. Daarnaast informeert het je als 
mogelijke koper of huurder over de maatre-

03 340 00 52
ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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gelen die je kunt ondernemen om de woning 
energiezuiniger te maken. De energiescore 
die het attest aangeeft moet verplicht in 
verhuur- en verkoopadvertenties worden 
vermeld. Een EPC-attest blijft 10 jaar gel-
dig. Enkel energiedeskundigen type A die 
door de Vlaamse overheid erkend zijn, mo-
gen een EPC opmaken.

Bestudeer je EPC-attest
voor je huurt of koopt
Als je een woning gaat kopen of huren is het 
belangrijk dat je steeds rekening houdt met 
de EPC-waarde van de woning. Bij een koop-
woning kun je het attest gebruiken om in te 
schatten hoe hoog de energiekosten zullen 
zijn bij bewoning. En je kunt uit het attest 
ook afleiden welke verbeteringswerkzaam-
heden er nog kunnen worden uitgevoerd om 
de woning energiezuiniger te maken. Dan 
wordt de woning dus goedkoper om in te 
wonen.

Als het een huurwoning betreft is de EPC-
waarde zo mogelijk nog van groter belang. 
Als huurder zal je niet snel zelf energiebe-
sparende investeringen uitvoeren in de wo-
ning. Daarom is het belangrijk om goed te 
kunnen inschatten of de verwarmingskosten 
van de huurwoning zwaar gaan doorwegen. 
Je maandelijkse kost wordt immers bepaald 
door de som van de huurprijs en de ener-
giekost. Een woning huren voor € 450 per 

maand kan enorm aantrekkelijk lijken, maar 
als deze woning een hoge EPC-score zou heb-
ben, zal de energiekost mogelijk zeer hoog 
oplopen. Het kan dus soms raadzamer zijn 
om een woning te huren met een iets hogere 
huurprijs, die wel over een lage EPC-score 
beschikt.

Vergelijk zelf EPC-scores
Via de webpagina www.energiesparen.be/
testuwepc kun je de EPC-score van je woning 
vergelijken met de gemiddelde EPC-score in 
je gemeente, provincie of in Vlaanderen. 
De gemiddelde EPC-score voor een halfopen 
woning in de provincie Antwerpen ligt bij-
voorbeeld op 338 kWh/m². De gemiddelde 
EPC-score voor een appartement bedraagt in 
onze provincie 308 kWh/m². Vrijstaande wo-
ningen hebben gemiddeld gezien de hoogste 
EPC-scores. 
Via deze webpagina kun je nagaan of de wo-
ning waarin je geïnteresseerd bent slecht of 
goed scoort.

Premies en leningen 
voor energiebesparing in 
Vlaanderen 2015

In 2015 kun je volop genieten van energie-
premies en een energielening

In Vlaanderen worden in 2015 zowel ener-
giepremies gegeven voor energiebesparende 
maatregelen in een bestaande woning als in 
een nieuwbouwwoning. Daarnaast kun je in 
de meeste gemeenten ook een energielening 
van de Vlaamse overheid aanvragen om jouw 
energiebesparende investeringen te finan-
cieren.

nieuwbouw
Indien je nieuwbouwwoning een stuk beter 
scoort dan de wettelijke eisen, kun je zowel 
een E-peilpremie van de netbeheerder ont-
vangen als genieten van een korting op de 
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onroerende voorheffing. Wettelijk moet het 
E-peil van een bouwaanvraag dit jaar lager 
zijn dan of gelijk zijn aan E60. Voor bouw-
aanvragen in 2015 met een E30-peil of lager 
kun je een E-peilpremie van de netbeheerder 
aanvragen. Bij een E-peil van maximaal E40 
krijgt u automatisch een korting van 50% op 
de onroerende voorheffing, en dit gedurende 
vijf jaar. Bij een E-peil van maximaal E30 
bedraagt de korting 100% op de onroerende 
voorheffing, eveneens gedurende vijf jaar.

Energielening
Met een energielening kun je werken finan-
cieren waardoor je energie zal besparen in 
jouw woning. Je kunt maximum € 10 000 
lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden 
over een periode van vijf jaar. De intrest be-
draagt 0 % of 2 %.

Je kunt een energielening aanvragen bij een 
Lokale Entiteit in jouw gemeente. In Rijke-
vorsel kun je hiervoor terecht bij Energiek 
(IOK). De intrest bedraagt 2 % en als je aan 
bepaalde voorwaarden voldoet, 
kun je zelfs renteloos lenen.

wereldkamp
Broederlijk delen

Deze zomer organiseert Broederlijk Delen 
opnieuw het Wereldkamp in de Hoge Rielen 
te Lichtaart. Het Wereldkamp is een duur-
zaam tentenkamp voor jongeren en volwas-
senen (met of zonder kinderen) dat in het 
teken staat van relevante ontwikkelingsthe-
ma’s. Van 6 tot 10 juli 2015 wordt op een 
ontspannende en afwisselende manier ken-
nis gemaakt met het Zuiden. Voor vele deel-
nemers en medewerkers is het Wereldkamp 

www.iok.be/energiek
www.energiesparen.be/subsidies
www.energiesparen.be/energielening
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ieder jaar weer een fantastisch begin van de 
zomervakantie.

Het Wereldkamp focust op sterke sprekers 
en inhoudelijke trajecten waarbij grotere 
namen worden afgewisseld met doordrin-
gende documentaires, debat, spel of luch-
tigere workshops. Het mooie natuurdomein 
met bos, zwemvijver, sportvelden, het uit-
stekende (bio, fairtrade en vegetarische) 
eten en drinken, veel muziek, toneel en 
van tijd tot tijd een goed feestje maken het 
plaatje compleet.

In 2015 loopt ‘Congo’ als een rode draad 
doorheen het Wereldkamp. Elke dag wordt 
een ander facet van dit boeiende land be-
licht. Hoe (goed) gaat het vandaag met 
Congo? Hoe gaat het land om met het pijn-
lijke conflict in het oosten dat al vele jaren 
aansleept? Op welke manier wordt er werk 
gemaakt van vredesopbouw? Wie zal de ver-
kiezingen in 2016 winnen?

neem in 2015 opnieuw
deel aan ‘Met Belgerinkel
naar de winkel’

Nog tot zaterdag 30 mei 2015 organiseert de 
gemeente Rijkevorsel i.s.m Bond Beter Leef-
milieu, Gezinsbond en Unizo opnieuw de 
campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. 

www.broederlijkdelen.be/
doe-mee/wereldkamp/
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gauw 10 tot 30 % bespaard worden op het 
brandstofverbruik. Als we uitgaan van 15 % 
besparing, betekent dat, enkel voor de voer-
tuigen in eigendom van de gemeente, een 
besparing van 6 600 liter diesel of 18 ton CO2 
per jaar. Financieel wordt er op die manier 
e 9 000 per jaar bespaard.

Ook voor jou kan ecodriving een groot ver-
schil maken. Wil je meer info of zoek je an-
dere manieren om je impact op je omgeving 
en het klimaat te verminderen? www.vriend-
van.be geeft je inspiratie.

word FairtradeFan!

Weet je wat fair trade betekent? En koop of 
verbruik je jaarlijks minimum 4 fairtradepro-
ducten? Registreer je dan als FairTradeFan.
Maak van de gemeente Rijkevorsel een 5 
sterren gemeente en word FairTradeFan via 
www.fairtradegemeenten.be (doorklikken 
naar gemeente Rijkevorsel). Als 25 % van de 
bevolking fan wordt, behaalt de gemeente 
een extra ster.

Met deze campagne willen we klanten van 
de handelszaken in Rijkevorsel aanmoedigen 
om vaker met de fiets of te voet boodschap-
pen te doen. Deze campagne motiveert in-
woners bovendien om meer bij de detailhan-
dels te winkelen. Zo draagt de campagne op 
diverse domeinen bij aan de leefbaarheid 
van onze gemeente.

Kom je in deze periode te voet of met de 
fiets winkelen, dan zal de deelnemende 
handelaar je belonen met een Belgerinkel-
sticker met unieke code. Na registratie van 
deze code via www.belgerinkel.be maak je 
binnen de 24 uur kans op een Belgerinkel-
prijs. Heb je het moeilijk om via het internet 
te registreren, kleef de stickers dan op een 
spaarkaart en deponeer deze in de spaar-
dozen die opgesteld staan aan het onthaal 
van het gemeentehuis en in de bibliotheken. 
Zo maak je kans op de prijzenpot exclusief 
voorbehouden voor de inwoners van de ge-
meente.
Naast de hoofdprijs, een belgerinkelfiets, 
zijn er ook fietstassen, fietsmanden en VVV-
cadeaubonnen te winnen. Veel succes!

rijkevorsel kiest voor
zuinig rijden

Het gemeentepersoneel leerde met tips van 
ecodriving om het brandstofverbruik en de 
uitstoot van de wagens te verminderen. Door 
de tips van ecodriving toe te passen kan al 

· 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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Toerisme Rijkevorsel heeft een mooie tentoonstellingskast laten maken die een speciale missie 
krijgt! Iets speciaals laten zien aan het grote publiek.
De Kast krijgt een plaats in het mooie en gezellige bezoekerscentrum ‘De Molen’ aan de Looi-
weg, dat elke 2de en laatste zondag van de maand vrij toegankelijk is van 10.00 tot 17.00 uur. 
Momenteel kun je een eerste tentoonstelling komen bewonderen! Theo De Vos steekt de spits 
af met het thema ‘vliegvissen’. Hij maakt kunstmatig aas voor het beoefenen van deze toch wel 
aparte tak van de hengelsport. 
Vliegvissen is een tak van hengelsport waarbij gebruik gemaakt wordt van het gewicht van de 
lijn om het aas te werpen. Het aas bestaat meestal uit een haak, waaraan op speciale wijze 
veertjes en of haartjes worden gebonden, zodat er een overeenkomst ontstaat met natuurlijk 
aanwezige prooidieren.

Omdat het kleine aas op zicht wordt gevonden is vliegvissen vooral effectief op helder en niet 
al te diep water. Het maakt het mogelijk kleine aassoorten op een subtiele wijze naar de vis 
te transporteren. Vliegvissen wordt dan ook vooral beoefend in heldere bergstromen, meren, 
ondiepe kustgedeeltes (‘flats’) en begroeid polderwater. Desondanks zijn er steeds meer speci-
alismen waarmee ook grote rivieren en havens bevist kunnen worden.
Het binden van de kunstvliegen is een hobby op zich, waarbij de jachtachtergrond van de 
vliegvisserij opvalt. Klassieke vliegen worden gebonden van haartjes en veertjes van allerlei 
jachtwild (haas, patrijs (vogel), fazant etc.). Tegenwoordig wordt ook veel gebruik gemaakt 
van kunstmatige materialen. Het binden gebeurt met een minibankschroefje, dat ‘vise’ wordt 
genoemd. Aarzel niet en kom kijken!

In De Kast worden interessante en niet alledaagse dingen tentoongesteld, 
al dan niet gemaakt of verzameld door Rijkevorselaren. Al gehoord van 
vliegvissen? Wil je meer te weten komen over wolken, wind, windsnelheden? 
Een speciale liefdesbrief van een bekend iemand? Oude nieuwjaarsbrieven? 
Waardevolle kopieën van  documenten over aankoop en verkoop van de molen 
door de jaren heen? Eigenaardige voorwerpen uit het Heemkundig Museum? 
Bijzondere verzamelingen?

De Kast

VrIjE tIjd



deze maand
de uitgelezen
selectie van
roger Verlinden, 
voorzitter
Cultuurraad en 
secretaris
davidsfonds
rijkevorsel.

welk boek heb je zopas 
uitgelezen?
‘De Zeevolken in het Middellandse Zeege-
bied’ van Klaas Vansteenhuyse, uitgegeven 
bij het Davidsfonds. Na de leuke lezing over 
archeologie en Mykene is mijn interesse ge-
wekt voor de tijd van 1200 vóór Christus, 
een tijd dat er grote veranderingen waren in 
het oostelijk Middellandse Zeegebied.
Ik lees graag non-fictie. Historische werken 
en reisboeken over Europese bestemmingen 
dragen mijn voorkeur weg.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom?
Dat is een moeilijke vraag. Ik merk dat de 
woeligste tijden in de geschiedenis ook de 
spannendste zijn. De Romeinse tijd spreekt 
mij wel aan.

welk boek is jouw absolute 
nummer één?
In de categorie van de reisboeken, hou ik van 
de reisgidsen van Herman Cole over Italië. Ik 
heb er al waardevolle tips voor uitstappen 
in gevonden. Ik vind het dan ook spijtig dat 
zulke boeken te vlug afgevoerd worden uit 
de bib.
Als literair werk steekt ‘Max Havelaar’ van 
Multatuli voor mij boven alles uit.
Bij de historische verhalen wil ik het boek 
‘Romeinse sagen en verhalen’ van Dr. Onno 
Damsté in de kijker zetten.

welk boek of verhaal heeft je 
ooit echt geholpen?
Ik vind de “Maar”- theorie uit Max Havelaar 
een echte levensles. Multatuli legt uit dat bij 
een uitspraak, wat achter de “maar” komt, 

belangrijker is dan wat er vóór komt. Een 
voorbeeld: “Hij is intelligent maar maakt 
ook wel eens fouten” wil eigenlijk zeggen: 
“Hij is niet intelligent.”

weet je nog in welk boek je 
leerde lezen?
Dat is zo lang geleden dat ik het niet meer 
weet. Maar de strips van Willy Vandersteen 
over de lotgevallen van de familie Snoek ko-
men mij wel in gedachte.

Met welk personage zou je 
graag bevriend zijn?
Misschien James Bond. Hij lijkt mij iemand 
die de wereld kent en de goede dingen van 
eten en drinken weet te appreciëren. Hij kan 
over diverse thema’s meepraten. Alhoewel 
hij tegenwoordig meer een filmpersonage is 
geworden en ver af staat van het personage 
dat Ian Fleming geschapen heeft.
 
welke dVd kun je iedereen 
aanbevelen?
Als je over dvd’s spreekt, spreek je over 
films. De film bij uitstek voor mij blijft 
‘Once upon a time in the West’, een film met 
prachtige muziek van Ennio Morricone, met 
klasse-acteurs, weidse beelden en een span-
nend verhaal.
 
wie nomineer jij voor de 
‘boekenplank’ van volgende 
maand?
Ik zou direct een lijstje met tien namen 
kunnen opstellen, maar ik moet een keuze 
maken. Mijn keuze valt op Lisette Hermans, 
een zeer belezen vrouw met ruime interes-
ses.

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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Prijsuitreiking van de junior 
journalistwedstrijd 2015

Om de twee jaar nemen de leerlingen van de 
vijfde en zesde leerjaren van de drie lagere 
scholen van Rijkevorsel deel aan de Junior 
Journalistwedstrijd van het Davidsfonds. Dit 
jaar schreven ze een opstel met als onder-
werp ‘Sport’. Het winnende opstel neemt la-
ter nog deel aan het provinciale luik van de 
wedstrijd, waar nog mooie prijzen te winnen 
vallen.

Tijdens de prijsuitreiking van 28 maart, ge-
organiseerd door het Davidsfonds i.s.m. de 
Cultuurraad, werd de winnaar van Rijkevor-
sel bekendgemaakt. Voor deze gelegenheid 
waren de 36 beste schrijvertjes en hun ou-
ders uitgenodigd in de mooie raadzaal van 

het gemeentehuis. De plaatselijke afdeling 
van het Davidsfonds beloont immers nog een 
aantal jongeren die een spannend, ontroe-
rend of leuk verhaal schreven. Inez De Witte, 
de voorzitster van de wedstrijd, schetste 
in een korte inleiding het belang van het 
geschreven woord. Ze feliciteerde de aan-
wezige jongeren omdat die al goed kunnen 
schrijven en ze moedigde hen aan om hun 
talent verder te ontwikkelen. Daarna kregen 
alle finalisten een oorkonde of een boeken-
prijs. Het hoogtepunt van de prijsuitreiking 
was de bekendmaking van de winnaar. Han-
nah Boeckx mocht uit de handen van waar-
nemend burgemeester, Bob Van den Eijnden, 
de hoofdprijs in ontvangst nemen voor haar 
mooie opstel ‘Basketbal for Life’. Nadien 
trakteerde de Cultuurraad de leerlingen en 
hun ouders nog op een kleine receptie.

VrIjE tIjd
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doe mee aan
open Monumentendag 2015!

Op zondag 13 september 2015 is Open Mo-
numentendag al aan zijn 27ste editie toe! 
Het recept van Open Monumentendag is be-
kend: op de 2de zondag van september zet-
ten honderden monumenten in heel Vlaan-
deren gratis de deuren open voor het grote 
publiek.

Aankooptip bibliotheek

Op de nieuwe gemeentelijke website kun je 
online een aankoopsuggestie doorgeven voor 
de bibliotheek. Indien je weet hebt van een 
uitstekend boek en je kan deze niet terug-
vinden in onze bibliotheek, dan kan je dit 
via een formulier op de website laten weten. 
Vul zeker alle gegevens in. Dan kunnen de 
medewerkers van de bibliotheek je contac-
teren bij eventuele vragen.

Ga naar www.rijkevorsel.be, klik op ‘e-loket’ 
en daarna op ‘aankooptip bibliotheek’.

Algemene vergadering
Cultuurraad rijkevorsel

Op woensdag 6 mei vindt de eerstvolgende 
algemene vergadering plaats van de cultuur-
raad. Er wordt gestart om 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Kiekeboe 2015:
een zomer vol spel en plezier

De paasvakantie zat vol met toffe activitei-
ten. Er is weer volop geravot en gespeeld! 
Ondertussen staat de grote vakantie al te 
lonken.  Daarom blikken we graag vooruit 
naar de zomerperiode. Tijdens de grote 

vakantie is de vakantiewerking anders dan 
tijdens de korte schoolvakanties. De Kinder-
club en speelpleinwerking Kiekeboe slaan 
dan hun handen in elkaar om een gezamen-
lijke vakantiewerking aan te bieden.

oproep open Monumentendag

Is jouw prachtig herenhuis de moeite waard om te bezoeken, 
vertel je graag over jouw passie voor die oude fabriek of wil je 
mensen dat unieke erfgoedlandschap laten ontdekken? Meld je 
per mail aan bij Herita als organisator voor Open Monumenten-
dag. Aanmelden en jouw programma inschrijven kan vanaf dit 
jaar tot 2 dagen vóór Open Monumentendag, tot 11 september 
dus. 

Schrijf je via de website in op de nieuwsbrief 
en blijf op de hoogte van alle praktische voor-
bereidingen van Open Monumentendag 2015.

Herita - Open Monumentendag Vlaanderen
Oude Beurs 27 - 2000 Antwerpen - 03 212 29 55
www.openmonumenten.be - openmonumentendag@herita.be
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openingsmomenten en
tarieven Kiekeboe
Vanaf 6 juli tot en met 28 augustus organi-
seert de jeugddienst en de Kinderclub zeven 
weken speelpleinwerking Kiekeboe om zo 
alle kinderen en jongeren een toffe vakantie 
te bezorgen. Tijdens de week van 20 tot en 
met 24 juli zijn de deuren van Kiekeboe en 
de Kinderclub gesloten.

Een dagje Kiekeboe loopt van 8.15 uur tot 
16.30 uur en kost € 6. Maakt je kind gebruik 
van de voor- of naopvang in de Kinderclub 
(voor 8.15 uur of na 16.30 uur) betaal je 
hiervoor € 0,80 per begonnen half uur. 
De folders van Kiekeboe met alle nuttige 
weetjes zullen op het einde van mei via de 
scholen verdeeld worden. We hopen dat je 
even de tijd neemt om deze met zoon- of 
dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie 
samen kiezen voor een knallende vakantie.
Van 1 t.e.m. 3 juli en op 31 augustus is er 
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geen Kiekeboe, maar dan staat de Kinder-
club borg voor een portie spelplezier. Voor 
deze laatste vakantiedagen in augustus kun 
je inschrijven vanaf maandag 1 juni.

doelgroepen van Kiekeboe
Tijdens de grote vakantie werken we met 4 
groepen: kleuters, kinderen lagere school, 
tieners en kiekeboe plus (kinderen met een 
handicap of leerachterstand).
 
· Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleu-

ters van het derde kleuterklasje spelen in 
de Kinderclub, Molenstraat 22. Zij kunnen 
daar naar hartenlust spelen en zich uitle-
ven onder begeleiding van een enthousi-
aste groep monitoren en begeleidsters.

· Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen 
in de Kinderclub van Sint-Jozef. Zij kun-
nen daar terecht vanaf 6.45 uur ’s och-
tends tot 18.00 uur. Elke ochtend om 8.45 
uur stipt vertrekt er aan de Kinderclub 
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centrum de groep fietsers van de lagere 
school naar de Kinderclub van Sint-Jozef. 
De fietsers worden steeds begeleid door 
monitoren en een bezemwagen. 

· De Kinderclub van Sint-Jozef heeft een 
heel groot speelterrein. In de buurt ligt 
een prachtig bos. Hier kunnen de kinde-
ren zich naar hartenlust uitleven, kampen 
bouwen… De monitoren hebben weer tal 
van activiteiten vol spelplezier in elkaar 
gestoken.

 Voor de tieners is er een schitterende 
waaier van activiteiten uitgewerkt. Een 
folder met de geplande activiteiten mo-
gen zij begin juni in de bus verwachten. 
Meer informatie kunnen zij ook steeds te-
rugvinden op de website van de jeugd : 
www.jeugdrijkevorsel.be.

 De tieners dienen zich op voorhand  in te 
schrijven voor de activiteiten.

· Voor Kiekeboe plus (kinderen met een 
handicap of leerachterstand) streven we 
een geïntegreerde werking na. Zij nemen, 
na overleg met de coördinatoren, onder 
begeleiding van een monitor deel aan de 
activiteiten.

uitstappen Kiekeboe 2015
Hieronder vind je alvast een overzicht van de 
Kiekeboe-uitstappen tijdens de zomervakan-
tie van 2015. Meer informatie over deze uit-
stappen vind je binnenkort terug in de folder!
· 7 en 8 juli: Tienertweedaagse Port Zé-

lande – geboortejaar 1999 t.e.m. 2002
· 10 juli: Den Deugeniet – geboortejaar 

2009 t.e.m. 2012
· 10 juli: De Efteling – geboortejaar 2003 

t.e.m. 2008
· 14 juli: Waterskiën en wakeboarden – ge-

boortejaar 1999 t.e.m. 2002
· 17 juli: Survival – geboortejaar 2003 

t.e.m. 2008
· 29 juli: Karten & lasershooten – geboorte-

jaar 1999 t.e.m. 2002
· 31 juli: Dagje Noordzee – geboortejaar 

1999 t.e.m. 2012

· 4 en 5 augustus: DJ-workshop – geboorte-
jaar 1999 t.e.m. 2002

· 7 augustus: Waterspeelpark Splesj – ge-
boortejaar 1999 t.e.m. 2008

· 14 augustus: Doe-mee-boerderij ’t Groen-
hof – geboortejaar 2009 t.e.m. 2012

· 14 augustus: Diergaarde Blijdorp – geboor-
tejaar 2003 t.e.m. 2008

· 19 augustus: VRT achter de schermen – ge-
boortejaar 1999 t.e.m. 2002

· 21 augustus: Dippie Doe – geboortejaar 
1999 t.e.m. 2008

· 25 augustus: Survival + zwemmen in de 
Lilse Bergen – geboortejaar 1999 t.e.m. 
2002

· 26 augustus: Tienerfestival T-Day – ge-
boortejaar 1999 t.e.m. 2002

· 28 augustus: Attractiedag aan De Valk – 
geboortejaar 2003 t.e.m. 2012

Inschrijven voor Kiekeboe
Voor een dagje Kiekeboe dien je niet op 
voorhand in te schrijven. Voor de uitstap-
pen (telkens op vrijdag) vragen we wel om 
op voorhand in te schrijven en te betalen. 
De kleuters gaan niet elke week op uitstap. 
De vrijdag dat zij niet op uitstap gaan is er 
telkens een originele afsluiter van de the-
maweek.

De groep kinderen van de lagere school kun-
nen elke vrijdag in de grote vakantie genie-
ten van een supertoffe uitstap. Inschrijven 
voor de uitstappen en attractiedag kun je 
tijdens de informatieavond. De infoavond 
voor ouders vindt plaats op maandag 1 juni 
om 19.00 uur in de Kinderclub. Tijdens die 
avond zal het programma van de verschil-
lende groepen worden toegelicht. Je kunt er 
dan ook al je prangende vragen stellen. 

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Een nieuw speelpleintje
op Poelberg!

Joepie! In de straat Poelberg (Sint-Jozef) is 
een nieuw speelpleintje geplaatst! Aan de 
hand van een bevraging bij de buurtbewo-
ners ging het gemeentebestuur op zoek naar 
de meest gepaste speeltoestellen voor dit 
speelpleintje. De voorkeur van de kinderen 
ging uit naar een avontuurlijk hindernissen-
parcours en een schommel met babyzitje. 
Hopelijk kunnen ze hier nog lang van genie-
ten!

Met de plaatsing van het speelpleintje op 
de Poelberg zijn er momenteel tien speel-
pleintjes in Rijkevorsel! Meer informatie 
over deze speelpleintjes vind je terug in 
onze folder ‘Speelpleintjes in Rijkevorsel’ 
die verkrijgbaar is via het onthaal van het 
gemeentehuis, de jeugddienst of onze ver-
nieuwde website.

sportraad: algemene
vergadering en sportcafé

Op maandag 11 mei 2015 is de eerstvolgende 
algemene vergadering en sportcafé van de 
sportraad. Deze vinden plaats in de raadzaal 
van het gemeentehuis om 20.00 uur.

dé watersportdag: 9 en 10 
mei 2015 in heel Vlaanderen

Op 9 en 10 mei 2015 is het weer zo ver, dan 
zijn alle traditionele elementen aanwezig 
om de 10de  editie van Dé Watersportdag 
tot een GRATIS watersportfeest te maken: 
zon, water, zand, golven, wind, zweet, ple-
zier, bruisende watersportclubs en heel wat 
enthousiaste monitoren ...

In de drie Bloso-watersportcentra en in 
verschillende watersportclubs die hun me-
dewerking verlenen, kun je die dagen te-
recht voor tal van initiaties, zoals: kitsur-
fen, windsurfen, golfsurfen, duiken, roeien, 
lifesaving, stand-up-paddle, zeilen, kajak, 
kano, raften, waterski, wakeboarden, zeil-
wagen rijden

Meer info vind je op www.watersportdag.be

www.jeugdrijkevorsel.be
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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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
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Gemeentelijk sportveld Bavelstraat

De lente heeft ondertussen zijn intrede gedaan en alles staat mooi in bloei. Het tijdstip dus om lekker buiten te 
komen en de benen te strekken. Het is langer licht en hopelijk blijft het de komende maanden ideaal weer om 
lekker buiten te gaan bewegen.

Op het gemeentelijk sportveld Bavelstraat heeft het gemeentebestuur verzorgde en uitdagende faciliteiten voor-
zien om aan je lichamelijke conditie te werken. Zo kun je je uithoudingsvermogen verbeteren op de atletiekpiste 
en de Finse piste. De afstanden voor beide pistes zijn 344 m voor de atletiekpiste en 410 m voor de Finse piste. 
Wil je je weerstand opbouwen door aan intervaltraining te doen, dan kun je dit op de speciaal aangelegde heuvels 
naast het voetbalveld. Voor de sporters onder ons die niet enkel hun uithouding of weerstand willen verbeteren, 
maar graag werken aan hun ganse lichaam, zijn er de fit-o-meteroefeningen. Hierin vind je een grote variatie aan 
spierversterkende en stabilisatieoefeningen.

Ook het voetbalveld kan gebruikt worden. 
Tot einde juli is dit echter niet toegankelijk 
wegens jaarlijks onderhoud.

Veel sport- en beweegplezier!



Volk van Veussel: daan Vervoort

hoe ben je bij de Companñia nacional de 
danza van Madrid terechtgekomen?
“Ik ben begonnen in Nederland waar ik op 
zeventienjarige leeftijd een contract kreeg 
bij ‘Introdans’ in Arnhem. Via Spaanse vrien-
den wist ik dat men in de nationale com-
pagnie van Spanje enkele dansers zocht. Ben  
toen auditie gaan doen. We waren met een 
200-tal kandidaten vanuit de ganse wereld, 
voor 4 plaatsen. Ik werd aangenomen, was 
achttien jaar, heb mijn koffer gepakt, ben 
met mijn ouders ginder iets gaan zoeken om 
te wonen en dans er ondertussen al 8 jaar. 
Ik ben in die jaren opgeklommen van ‘Corps 
de ballet’ naar ‘Solist’ en hoop dit jaar een 
‘Principal’ te worden, de hoogste in rang in 
de balletwereld zeg maar. Onze compagnie 
telt een dertigtal dansers van toch wel 20 
verschillende nationaliteiten.
Je moet natuurlijk talent hebben om het in 
de danswereld te maken en dat beetje ge-
luk dat je in het leven sowieso moet hebben 
maar bovenal is doorzetting veruit het be-
langrijkste want de danswereld is hard zo-
wel mentaal als fysisch. Ik ben ondertussen 
al drie keer geopereerd en de soms lange 
reizen en zware oefendagen putten je men-
taal ook wel eens uit.”

waar komt jouw passie
voor dans vandaan?
“Ik was wat je noemt een beweeglijk ventje 
toen ik klein was. Ik was ook wel lenig en heb 
eerst een jaar keurturnen gevolgd. Stap voor 
stap is daar dansen bijgekomen, ik deed dit 
gewoon graag. Na het lager onderwijs ging ik 
naar de Koninklijke Balletschool in Antwer-
pen. Van een hobby werden het mijn studies 
en daarna mijn beroep.”

hoe ziet een typische dag eruit
in Madrid?
“Om 10 uur hebben we balletles tot half 
twaalf en daarna repetities tot half vijf. 
Bij voorstellingen verandert dat tijdsroos-
ter. We krijgen zelden pauzes om te eten, 

gelukkig eten ze laat in Spanje. Als we op 
rondreis zijn (dit jaar: Japan, Duitsland en 
Frankrijk) wordt dat schema natuurlijk ook 
aangepast.”

wat was voor jou een persoonlijk
hoogtepunt in je carrière?
“Verleden jaar had men mij uitgenodigd om 
in Frankrijk een voorstelling te geven. Ik 
stond geprogrammeerd tussen allerlei we-
reldsterren uit de balletwereld. Heb ook al 
op de planken gestaan van het legendarische 
Bolshoi theater in Rusland. Applaus na een 
voorstelling went ook niet, het hoogtepunt 
na een avond waarin je je hebt gegeven.”

wat is het grootste verschil
tussen België en spanje?
“In Spanje is het wel wat relaxter wat soms 
ook wel eens nadelig kan zijn. Je komt wel 
eens mensen tegen die niet gemotiveerd zijn 
in de job die ze doen. En Spanjaarden kun-
nen dat goed laten zien. Het eten is er wel 
goedkoper en, vind ik, lekkerder.”

Kom je nog vaak terug naar rijkevorsel?
“Ik probeer toch twee/drie keer per jaar 
naar huis te komen. Mijn ouders vliegen 
ook wel eens over naar Madrid. Soms als ik 
‘dichtbij’ moet werken, Duitsland of Frank-
rijk, komen ze wel eens kijken.”

wat mis je in rijkevorsel?
“In een wereldstad als Madrid is het altijd 
druk. Daarom mis ik de rust en de stilte 
van Rijkevorsel, de iedereen-kent-iedereen 
sfeer. Soms zijn de periodes dat ik familie en 
vrienden niet zie, te lang.”

Zijn er plaatsen in rijkevorsel die voor 
jou een speciale betekenis hebben?
“Toch wel de turnzaal van mijn lagere 
school. Daar mocht ik dingen doen die ik het 
liefst deed. Dus bedankt meester Gert en juf 
Sim.”

#2310
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Daan Vervoort, geboren en getogen in Rijkevorsel,
maakt nu het mooie weer bij de vermaarde Dansacademie van Madrid.

Wij wilden graag weten hoe het met hem gaat.



© Bart HuysmansGeflitst...

29 maart - Inwandeling trage weg Looyakkerpad

28 maart – Prijsuitreiking junior journalistwedstrijd

1 april - Fons Loomans en jef Lenaerts vertrekken naar Compostella.

Volg hun reisverhalen via fonsenjefnaarcompostella.blogspot.be

8 april - doortocht van de scheldeprijs

1 april – Buitenspeeldag

in het centrum van rijkevorsel

7 april - Paaseieren rapen
in de Kinderclub

20 maart – persmoment lancering 

nieuwe huisstijl

7 april - Leren skiën

met de Grabbelpas
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Vroeger en nu

Het uitzicht vanuit de Sint-Willibrorduskerk heeft een heuse metamorfose ondergaan.
Waar er achter het dorpsplein nu vele verkavelingen zijn, was er vroeger een uitgestrekte-
vlakte van open weilanden. Op de oude foto die dateert tussen 1912 en 1930 –
exacte datum onbekend – zijn er echter ook enkele duidelijke overeenkomsten
waar te nemen: het driehoekige dorpsplein en de Stenen Bergmolen.

Lange tijd heeft men gedacht dat de vorm 
van het dorpsplein ontstaan is door de fami-
liestructuren van de Franken. Het herders-
volk van weleer groepeerde zich na verloop 
van tijd in een dorpseenheid met drie of een 
meervoud van drie families. Deze vestigden 
zich telkens aan één kant van de dorpskom, 
waardoor er een driehoekige vorm ontstond. 
Tegenwoordig stapt men echter af van het 
driehoekig Frankisch dorpsplein. Sommige 
historici beweren dat de vorm eerder toeval-
lig ontstaan is en dat ze ook van een latere 
datum zou zijn dan van de intrede van de 
Franken.

De Stenen Bergmolen is gelegen aan de Looi-
weg, één van de oudste straten van Rijkevor-
sel. In 1496 werd in een akte reeds melding 
gemaakt van “Den kerkepad die men uiten 
Loo ter kerke waert gaet”. Hiermee gaf men 
aan dat er vanaf het Loo, een oude streek, 
een weg liep richting de dorpskern: de hui-
dige Looiweg. Ook de Vinkenpad bestaat 
reeds lange tijd. In 1845 bestond het toen-
malige “De Vink” uit twee huizen en werd 
het beschouwd als een gehucht. Er was ook 
een paadje dat van de Vinkenpad naar de 
Bochtenstraat liep, maar dit is ondertussen 
verdwenen. Een ander straatje was het hui-
dige paadje dat van de Bochtenstraat naar 
de parking van feestzaal Den Bakker loopt. 
Pas vanaf de jaren ’60 is men gestart met 
de realisatie van de verkavelingen zoals we 
deze nu kennen.

Met dank aan de Heemkundige Kring vzw.
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3 mei 2015
Van 8.00 tot 12.00 uur
ruilbeurs
Beurs

Iedere eerste zondag van de maand 
ruilgelegenheid voor munten, postze-
gels, doodsprenten, postkaarten, thee- 
en suikerzakjes, enz.
Gratis
Rijkevorselse Ruilclub
Turnzaal Sint-Luciaschool
Banmolenweg 2 - 2310 Rijkevorsel

 03 314 51 29

Van 8.00 tot 15.00 uur
Cementzakkenwandelingen
Wandeltocht

Bewegwijzerde wandeling in het mooie 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Er zijn routes 
van 4 km (rolstoel-buggy toegankelijk), 
7 km of 14 km.
e 1,50
Basistarief: e 1,50 
KwB leden: e 1,20
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1 -
2310 Rijkevorsel

 0472 02 13 12
 www.kwbsintjozef.be

5 mei 2015
Van 9.00 tot 10.00 uur
speeluurtje voor nieuwe
kleuters in het Kleine Moleke 
Opendeurdag
Is jouw kleuter op 8 mei 2,5 jaar, dan 
kun je samen met jouw kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 

instapklas(jes) in onze wijkschool
Gratis
GVKS Het Moleke - RIjkevorsel
GVKS Het Moleke
Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 www.het-moleke.be

Van 10.30 tot 11.30 uur
speeluurtje voor nieuwe
kleuters in het Moleke 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 8 mei 2,5 jaar, dan 
kun je samen met jouw kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes)
Gratis
GVKS Het Moleke - RIjkevorsel
GVKS Het Moleke
Banmolenweg  9 - 2310 Rijkevorsel

 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 www.het-moleke.be

6 mei 2015
om 20.00 uur
Algemene vergadering
Cultuurraad rijkevorsel
Vergadering

Iedereen is welkom op de volgende 
algemene vergadering van de cultuur-
raad, waarbij opnieuw vele facetten 
van het cultuurbeleid in Rijkevorsel 
worden besproken.
Gratis
Cultuurraad Rijkevorsel
Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorsel.be

om 21.00 uur
rory Block
Concert - Uitverkocht

De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

7 mei 2015
om 20.30 uur
Kamagurka - try-out ‘Vliegangst’ + 
‘Best of KAMA!’
Comedy en theater

© tim dirven

Kamagurka in De Singer staat garant 
voor improvisatie, fragmenten uit eer-
dere shows, previews van nieuw mate-
riaal en – Kama op zijn best – inspelen 
op het moment. Elk optreden is anders. 
Uniek. Alsof het op maat in elkaar is 
gebokst. Iedereen die bereid is mee te 
kronkelen richting een absurde wereld, 
staat een fantastische avond te wach-
ten.
e 12
Voorverkoop: e 12 (studenten: e 7)
Inkomprijs: e 14 (studenten: e 9)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

8 mei 2015
om 20.30 uur
Peter Evans Zebulon trio
Concert
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‘Het meest intense concert van 2014’. 
Dit is slechts één van de vele laaiend 
positieve reacties die we hoorden na 
het concert van het Peter Evans Quintet 
in de Singer. De groep loste de hoogge-
spannen verwachtingen dan ook moei-
teloos in. Een half jaar later komt trom-
pettist Peter Evans terug met bassist 
John Hébert en drummer Kassa Overa. 
Zet je schrap voor het Peter Evans Ze-
bulon Trio!
e 14
Voorverkoop: e 14 (studenten: e 7)
Inkomprijs: e 16 (studenten: e 9)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

9 mei 2015
om 13.00 uur
schoolfeest het Kompas:
Inpakken en wegwezen 
Schoolfeest

Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3 -
2310 Rijkevorsel

 www.het-kompas.be

10 mei 2015
Van 10.00 tot 17.00 uur
Van graan tot brood
Opendeurdag

Ambachtelijk broodbakken in de hout-
oven.
Gratis
Toerisme Rijkevorsel
Molenterrein
Looiweg 41 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be

Van 13.00 tot 17.00 uur
Ijssalon Chiro sint-jozef 
Eten en drinken

IJssalon georganiseerd door Chiro Sint-
Jozef
Chiro Sint-Jozef
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

11 mei 2015
om 20.00 uur
Algemene vergadering en sportcafé 
sportraad rijkevorsel
Vergadering

Er wordt gestart met de algemene ver-
gadering, waarna de avond wordt afge-
sloten met een sportcafé. Tijdens het 
sportcafé wordt er in groepen gediscus-
sieerd rond diverse onderwerpen over 
sport. Dit met een lekkere droogje en 
natje om de creatieve geest te bevor-
deren!
Gratis
Sportraad Rijkevorsel
Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorsel.be

16 mei 2015
Van 9.00 tot 13.00 uur
wafelverkoop Chiro rijkevorsel
Eten en drinken
Onze jaarlijkse wafelverkoop vindt 
plaats t.v.v. onze chirokas en ons jaar-
lijkse kamp. Er is keuze tussen een doos 
vanillewafels of een doos chocoladewa-
fels. Leden van de chiro zullen op deze 
dag op straat gaan in Rijkevorsel  om 

wafels te verkopen. Daarnaast kun je 
ook een doos komen kopen aan onze 
chirolokalen.
e 5 per doos
Chiro Rijkevorsel
Bavelstraat 83 - 2310 Rijkevorsel

 chiro-rijkevorsel.be

20 mei 2015
Van 9.00 tot 12.00 uur en
van 13.30 tot 15.30 uur
Zitdag invullen aangiften 
personenbelasting 2015
Zitdag
Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de in-
woners van Rijkevorsel hulp krijgen bij 
het invullen van hun belastingaangifte. 
Dit is mogelijk in het belastingkantoor 
van Brasschaat. Op woensdag 20 mei 
kun je hiervoor ook terecht in het ge-
meentehuis van Rijkevorsel, van 9.00 
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 
uur.
Gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
Gemeentehuis Rijkevorsel
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

23 mei 2015
om 20.30 uur
Angles 9
Concert

Angles 9 is één van de meest spraak-
makende (free)jazzensembles van het 
moment. Hun live-optredens herinne-
ren publiek en organisatie eraan wat 
muziek ook kan zijn: een spannend 
feest van uitbundigheid en kleur, een 
emotionele achtbaanrit, een stomp in 
de maag!
e 14
Voorverkoop: e 14 (studenten: e 7)
Inkomprijs: e 16 (studenten: e 9)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be
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28 mei 2015
Van 9.00 tot 12.00 uur
PMd-actie op het recyclagepark
Workshop
De medewerkers van IOK Afvalbeheer 
voeren actie op het recyclagepark van 
Rijkevorsel. Ze geven meer informatie 
over het correct sorteren van PMD en 
tonen wat er van deze verpakkingen 
gemaakt wordt. Kom met al je vragen 
naar het recyclagepark en wordt sor-
teerkampioen. En wie een juist gesor-
teerde blauwe zak meebrengt, krijgt 
een toffe attentie mee naar huis!
Gratis
IOK afvalbeheer
Recyclagepark De Meiren
Ambachtsweg 14 - 2310 Rijkevorsel

 www.iok.be

om 20.30 uur
warre Borgmans, jokke schreurs
en ‘Big dave’ reniers - ‘Bleiten’
try-out
Theatervoorstelling

© hugo Van Beveren

Warre Borgmans wordt geflankeerd 
door de geweldige Jokke Schreurs op 
gitaar en ‘Big Dave’ Reniers op mond-
harmonica. En dan zullen ze het hebben 
over lief en leed, pijn en plezier, durf 
en schrik, ... kortom: de dingen des le-
vens. De drie beloven veel noten op hun 
zang te hebben!
e 13
Voorverkoop: e 13 (studenten: e 6)
Inkomprijs: e 15 (studenten: e 8)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

29 mei 2015
om 20.00 uur
Brugquiz 2015
Quiz
e 20 per ploeg van maximum
6 deelnemers

Culturele Vereniging
De Brug Rijkevorsel
Feestzaal Den Bakker
Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel

 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be

30 mei 2015
Van 13.30 tot 18.00 uur
’t Moleke goes fashion 
Schoolfeest

Schoolfeest met optredens van onze 
kleuters
Gratis
GVKS Het Moleke - RIjkevorsel
Banmolenweg  9 - 2310 Rijkevorsel

 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 www.het-moleke.be

om 14.30 uur (kinderloop)
om 18.30 uur (duatlon)
recreatieve duatlon
Sportactiviteit

FC De Kliefhamers organiseren de 14de 
recreatieve duatlon. Je kunt deelne-
men enkel of als duo (4 km lopen - 20 
km fietsen - 2 km lopen). De minimum-
leeftijd om deel te nemen aan de du-
atlon is zestien jaar. In de namiddag is 
er voor de kinderen vanaf vier jaar een 
kinderloop.Zoals elk jaar maken we er 
een groot feest van: een sporthappe-
ning waar iedereen plezier aan beleefd. 
e 8
Voorinschrijving:
enkel e 8, duo e 16
Inschrijving ter plaatse:
enkel e 10, duo e 18
FC De Kliefhamers

Voetbalstadion KFC Zwarte Leeuw
Kruispad 1 - 2310 Rijkevorsel

 Tinneke Verboven: 03 314 14 78
 Peter De Beck: 03 314 90 97
 info@duatlon.be
 www.duatlon.be

om 21.00 uur
Lightnin’ Guy & the Mighty Gators
Concert

LIghnin’ Guy & The Migthy Gators zijn 
dé Belgische bluestrots! In 2011 kregen 
ze de titel van beste Belgische blues-
groep en het jaar daarop behaalden ze 
niet minder dan een top 4-plaats in de 
European Blues Awards. In mei stellen 
ze hun nieuwe cd voor in de AB, maar 
op 30 mei kan je ze al zien in de Singer. 
De groep staat bekend om haar ener-
gieke concerten met onweerstaanbare 
grooves en vette riffs!
e 12
Voorverkoop: e 12 (studenten: e 6)
Inkomprijs: e 14 (studenten: e 8)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

Aankondigingen van
activiteiten in juni 2015 
dien je uiterlijk op 30 april 
2015 in te voeren in
www.uitdatabank.be

Het schepencollege heeft 
het recht inzendingen te 
weigeren, in te korten en te 
wijzigen.
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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, uitgezonderd in juli en augustus
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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oPEnInGsurEn

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, 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 - 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



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.


