
· 500 overheerlijke frikadellen
· 450 geïnteresseerde bezoekers
· 152 genomen foto’s
·  12 toelichtingsborden voor straatnamen
·  10 uiteenlopende activiteiten
·   8 meewerkende verenigingen
·   2 Veusselse vertellingen
·   1 splinternieuwe theaterwagen

… dat was Erfgoeddag 2015 in Rijkevorsel.
Bedankt aan iedereen die erbij was!

Juni 2015www.rijkevorsel.be

2310
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inhoud

4
De steenbakkerijsite het SAS zal omgevormd worden tot 
een multifunctioneel woongebied. Hierbij wil de gemeente 
ook jou betrekken. Heb jij een lumineus idee over de 
invulling van de site? Laat het ons weten!

10
Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat de 
schoolomgeving veel veiliger wordt voor kinderen. In 
Rijkevorsel helpen ze kinderen de straat over te steken en 
veilig de schoolpoort te bereiken. Maar wat zijn hun taken? 
En welke bevoegdheden hebben ze?

22
Het dialectwoord ‘Halfsegat’ werd verkozen tot het 
Schoonste Veusselse Woord 2015. Maar welke woorden 
stonden nog in de top 10? En welke inzendingen werden er 
zoal ingestuurd? Ontdek het in de rubriek Vrije Tijd.

6
GLS De Wegwijzer organiseert al enkele jaren een 

sponsorloop voor het goede doel. De leerlingen 
verzamelden dit jaar in totaal € 2 630. Het bedrag wordt 

geschonken aan de projecten van Siddartha in Ethiopië.

12
Broedt er een boerenzwaluw in je stal?

Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot?
Dan wordt jouw gastvrijheid beloond met een subsidie.
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Beste inwoners,

We zitten volop in een prachtige periode van het jaar. Alle grijs en grauw van de winter is definitief 
verdreven door het nieuwe frisse groen van de ontluikende natuur. Terwijl ik dit neerschrijf, kan ik het 
‘nieuwe ouderpaar’ in mijn tuin druk zien rondvliegen om hun nest vogeljong te voorzien van eten. Dit is 
de natuur op zijn mooist!

Deze periode is er ook één van de jaarlijkse schoolfeesten. Leerkrachten, leerlingen, ouders, ... allen 
zetten ze hun beste beentje voor om er elk jaar weer een écht feest van te maken. Ik wil hen allen 
bedanken voor hun tomeloze inzet! Voor een groot aantal kinderen is dit trouwens het laatste schoolfeest 
in hun vertrouwde schoolomgeving in eigen dorp. Zij staan immers op de drempel om de belangrijke stap 
naar het secundaire onderwijs te zetten, een belangrijke beslissing die voorafgegaan wordt door een 
bezoek aan enkele scholen in de directe omgeving. Ik wens hen veel succes bij hun zoektocht en dat ze 
later met veel plezier mogen terugblikken op hun zorgeloze kinderjaren op de ‘Veusselse’ schoolbanken.
In deze editie van ‘den 2310’ zullen jullie ook weer heel wat nuttige en interessante informatie vinden 
die het leven in onze gemeente zo typeert. Vele dorpsgenoten zetten dag in dag uit hun beste beentje 
voor. Zo onthulde VVV-Toerisme Rijkevorsel Oskaar en maakte Ondernemend Rijkevorsel de winnaars 
van de Paasactie bekend. Twee Rijkevorselse vrouwen wonnen elk een goed gevulde etalage met een 
gezamenlijke waarde van meer dan € 3 000. Dit zijn slechts twee mooie voorbeelden waar mensen op 
vrijwillige basis trachten om het verschil te maken in Rijkevorsel.

Zoals iedereen wel zal beamen, heeft elke samenleving  nood aan vrijwilligers, aan mensen die ergens 
hun schouders onder willen zetten. De één heeft veel tijd, de ander wat minder, maar één ding hebben 
ze allen gemeen: zich uit vrije wil en met veel plezier en voldoening inzetten voor een goed doel, in hun 
buurt, bij acties en evenementen of in een organisatie. Mijn bijzondere dank aan al deze mensen die – 
vaak achter de schermen – hun steentje bijdragen aan onze maatschappij. Verderop in dit blad vinden 
jullie een warme oproep om óók deze stap te zetten. Het mag immers goed en gezellig leven zijn in 
Rijkevorsel voor iedereen.

Het moment is gekomen om jullie rustig de volledige inhoud van dit blad te laten ontdekken en ik wens bij 
deze iedereen een goed begin van een mooie zomer en aan de studenten onder ons ‘veel succes met de 
komende examens’!

Voorwoord

Stefan Maes,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, middenstand en
lokale economie
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Een tijdje geleden kocht de gemeente de voormalige steenbakkerijsite SAS 
aan. Op de site zelf is er nog niet veel verandering zichtbaar, maar achter 
de schermen des te meer. Zo wordt bijvoorbeeld volop vergaderd met de 
verschillende betrokken instanties.

Denk mee over de invulling
van de site SAS

Bestuur

De industrieterreinen zullen omgevormd worden tot een multifunctioneel woongebied. Hierbij 
wil de gemeente ook jou betrekken. Heb jij een lumineus idee over de invulling van de site? 
Laat het ons weten! 
 
Stuur voor 30 juni een e-mail naar communicatie@rijkevorsel.be, bezorg ons jouw idee via de 
onthaalbalie in het gemeentehuis of dien het in via het nieuwsbericht op de website. Geef een 
duidelijke omschrijving van je voorstel en vermeld waarom jij vindt dat jouw idee van het SAS 
een succesvol project kan maken. Vergeet ook je contactgegevens niet door te geven, zodat wij 
eventueel meer uitleg kunnen vragen over je idee.
Het gemeentebestuur zal aan elk voorstel aandacht schenken. Op basis van de haal-
baarheid en de integratie van het idee in het globale project zal de gemeente een 
beslissing nemen.

We willen je alvast bedanken voor jouw
creatieve inbreng!

Stuur voor 30 juni een e-mail
naar communicatie@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

© Bart huysmans
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Gemeenteraad

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van
27 april 2015
Het mandaat van gemeentelijk vertegen-
woordiger in de Algemene Vergadering van 
IOK en IOK Afvalbeheer wordt vastgesteld 
conform het gemeenteraadsbesluit d.d. 24 
november 2014.

De raad gaat akkoord met de statutenwij-
ziging en kapitaalsverhoging van intercom-
munale Pidpa.

Goedkeuring wordt gehecht aan het aange-
paste huishoudelijk reglement voor financie-
ringen van intercommunale IKA.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de 
toekenning van een subsidie van € 125 aan 
ACV Rijkevorsel als financiële tussenkomst in 
de onkosten van een fietshappening op 20 
maart 2015.

Een strookje grond, deel uitmakend van het 
privaat domein van de gemeente Rijkevor-
sel, gelegen aan de Poelberg met een op-
pervlakte volgens meting van 25,62 m2, met 
vestiging van een eeuwigdurende en koste-
loze erfdienstbaarheid, wordt afgestaan aan 
Iveka mits het bedrag van € 1 760,00 exclu-
sief onkosten. 

Het wegtracé zoals voorgesteld bij de verka-
velingsaanvraag nr. 547 en de verkavelings-
wijziging nr. 282/2 ingediend door de heer 
Jan Koyen, wonende Buizelstraat 22 te 2320 
Hoogstraten, tot het realiseren van een ver-
kaveling op de percelen gelegen Perenstraat 
met een nieuw ontworpen weg wordt goed-
gekeurd.

Mevrouw Mertens Hilde wordt aangesteld als 
ondervoorzitter van de Gecoro en mevrouw 

Jacobs Tinne wordt aangesteld als plaatsver-
vangend secretaris.

Goedkeuring wordt verleend aan het instel-
len van een tonnagebeperking van 3,5 ton 
in de Kruispad zodanig dat het zware door-
gaand verkeer geweerd wordt. 

Op verzoek van gemeenteraadslid Renilde 
Willemse (Gemeentebelang&VLD-fractie) 
werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van deze gemeenteraad:
· Toevoegen van medewerker OCMW aan 

het managementteam (MAT)
Er wordt geen besluit genomen over dit 
agendapunt.

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 22 juni 2015 vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Een bevestiging van deze datum kun je le-
zen op de elektronische informatieborden in 
het Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk 
aankondigingsbord langs de Molenstraat en 
onze website www.rijkevorsel.be onder de 
rubriek Over Rijkevorsel - Bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen 
een agenda en toelichting ter beschikking 
van het publiek.

sluitingsdag gemeentelijke diensten

Omwille van de jaarlijkse personeelsdag zullen alle gemeente-
lijke diensten gesloten zijn op donderdag 11 juni.

· 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

Het is nu al enkele jaren dat GLS De Wegwijzer een sponsorloop organiseert 
voor het goede doel. Het is de bedoeling dat de kinderen op zoek gaan naar 
familie, vrienden en kennissen die hen willen sponsoren. Als wederdienst 
voor dit ontvangen geld, lopen de kinderen rondjes op de speelplaats.
Zo verzamelden we dit jaar € 2 630 die wij schenken aan de
projecten van Siddartha in Ethiopië.

Sponsorloop en Wereldwaterdag

waarom kiezen wij voor dit project?
Broeder Gust is voor ons geen onbekende. Hij is de nonkel van Toon (6de leerjaar) en Jules (4de 
leerjaar) Vermeiren. Ook andere neefjes en nichtjes zaten op onze school. Door de aangrij-
pende en ook wel mooie verhalen over dit land, raakten wij in de ban van het project van Gust. 
Juf Ruth en de mama van Jules en Toon gingen enkele jaren geleden kennismaken met de pro-
jecten ter plaatse. Zo konden ze zien hoe elke euro nuttig wordt besteed. Op de website www.
siddartha.be heb je een mooi overzicht en ook foto’s van al de projecten. Bedankt sponsors en 
proficiat kinderen voor het ophalen van het sponsorgeld en het lopen zelf.

wereldwaterdag
Op 20 maart hielden we ook een ‘Wereldwaterdag’. Op die dag was het de bedoeling dat de 
kinderen alleen maar water van de kraan dronken. Tijdens het tienuurtje en het middageten dus 
geen: choco, sinaas, appelsap, melk of... alleen water van de kraan. Het geld dat de kinderen 
hiermee uitspaarden, € 248, werd geschonken aan het Kinderkankerfonds. We trachten met 
deze initiatieven onze kinderen er van bewust te maken dat er mensen in de wereld zijn die 
het echt niet makkelijk hebben. Dit is ook een belangrijk onderdeel van het opvoedingsproces.
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Geldigheid oude rijbewijzen

Als gevolg van de berichtgeving in de me-
dia over de geldigheid van oude rijbewij-
zen, vinden we het nodig om hierover enige 
toelichting te verschaffen. Het gaat in deze 
berichtgeving over rijbewijzen die werden 
uitgereikt voor 1 januari 1989.

De rijbewijzen in kwestie zijn nog steeds 
geldig en dit tot 2033. Er kan zich echter 
een probleem voordoen voor bepaalde cate-
gorieën die op dit rijbewijs niet als dusdanig 
zijn aangeduid, maar waarvan de eigenaar 
wel degelijk houder is (vb. destijds kreeg 
een houder van categorie B automatisch ca-
tegorie A toegewezen).

Artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 23 
maart 1998 betreffende het rijbewijs be-
paalt de gelijkwaardigheid van de oude mo-
dellen en het huidige model van rijbewijs. 
Nochtans, indien het rijbewijs beschadigd 
is of indien de foto niet meer gelijkend is 
(wat met een rijbewijs van meer dan 26 jaar 
mogelijk is), moet men een vernieuwing van 
het rijbewijs aanvragen, overeenkomstig 
artikel 50 van het Koninklijk Besluit van 23 
maart 1998 betreffende het rijbewijs:

Art.50- §1°-Een nieuw rijbewijs wordt afge-
geven:
· 1° in geval van verlies of diefstal van het 

  rijbewijs;
· 2° als het rijbewijs beschadigd, onlees- 

  baar of teniet gegaan is;
· 3° als de foto van de houder niet meer 

  gelijkend is;
· 4° in het geval van intrekking van het 

  rijbewijs door een buitenlandse over- 
  heid.

Het huidige model (bankkaartformaat) wordt 
geldig gemaakt voor een beperkte adminis-
tratieve duur. Deze beperkte geldigheid ga-

randeert een verhoogd respect voor

03 340 00 30
burgerzaken@rijkevorsel.be
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 deze 
zaken (duurzaamheid van het materiaal en 
gelijkenis met de foto). Vanaf 2033 zal en-
kel het huidig model nog geldig 
zijn.

herinnering publieksprijs
Fietsgemeente 2015

Nog tot 21 juni kun je een stem uitbrengen 
voor Rijkevorsel als fietsgemeente 2015! Op 
de website www.fietsgemeente2015.be/ 
rijkevorsel kun je samen met je stem maxi-
mum drie redenen aanduiden waarom je 
vindt dat Rijkevorsel de Publieksprijs 2015 
verdient. Tenslotte kun je, als je dat wenst 
ook verbetersuggesties formuleren. Per 
e-mailadres kun je maximum één stem aan 
een bepaalde gemeente of stad geven.

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 verkeersvrien-
delijke fietsaccessoires.

www.fietsgemeente2015.be
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ode aan de vrijwilliger

Inzet noemen ze het
alles zien, alles horen, dikwijls zwijgen
dagen geven, avonden in de weer zijn,
nachten wakker liggen
zon zijn, regen incasseren en
onweer verhelpen
Vooral veel doen, weinig stilstaan
en een beetje ontvangen
En jij doet het steeds opnieuw.
Je hebt een hart van goud
en verdient een staande ovatie!

Een 40-tal vrijwilligers hebben het afgelo-
pen jaar, met z’n allen, méér dan 1 634 uur 
vrijwilligerswerk binnen alle diensten van 
het OCMW gedaan. Dit mocht op dinsdag 3 
maart 2015 niet onopgemerkt voorbij gaan.
En daarom bedankte het OCMW al hun vrij-
willigers voor al deze inzet en helpende han-
den. Het werd een erg gezellige avond, dit 
alles bij een overheerlijke maaltijd.
Ook werden er nog enkele vrijwilligers ex-
tra in de bloemetjes gezet omdat ze reeds 
tien jaar actief zijn als vrijwilliger binnen 
het OCMW.

leVen en welziJn

inzamelactie
het Kleine Moleke

In het kader van de actie Broederlijk Delen 
heeft de kleuterschool Het Kleine Moleke 
op het Looi een inzamelactie gedaan voor 
de kinderen van Rijkevorsel die het thuis 
financieel wat moeilijker hebben. Hiervoor 
hebben ze contact opgenomen met de so-
ciale dienst van het OCMW. Het OCMW van 
Rijkevorsel wil alle kinderen, hun ouders en 
de juffen van de school het Kleine Moleke 
bedanken voor het inzamelen van centjes 
voor een goed doel.

Het OCMW zal de centjes gebruiken om kin-
deren van Rijkevorsel te laten deelnemen 
aan de uitstappen die de kinderopvang Kie-
keboe in de grote vakantie organiseert en 
van wie de ouders het moeilijk kunnen be-
talen. Er wordt voor gezorgd dat er zoveel 
mogelijk kinderen aan deze plezante acti-
viteiten en uitstappen van de Kiekeboe kun-
nen deelnemen.

Gezocht

De sociale dienst is dringend op zoek naar 
een aantal degelijke, nette  éénpersoons-
bedden, indien mogelijk met een
matras in goede staat.

oCMw-raad

De OCMW-raad vindt plaats op donderdag 18 juni 2015.

Dienst woonbegeleiding OCMW
Bie Adriaensen • 03 340 39 52
badriaensen@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
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Gezocht:
medewerkers voor
oxfam wereldwinkel
rijkevorsel

Oxfam-Wereldwinkels vzw wil rechtvaar-
dige regels voor de  internationale handel. 
Want eerlijke handel geeft producenten in 
het Zuiden sterke eigen benen en draagt op 
die manier bij tot publiekscampagnes, acties 
met jongeren en scholen, en door te gaan 
praten met politici en bedrijven.

En natuurlijk door onze 235 Oxfam-Wereld-
winkels, speciaalzaken voor eerlijke handel.  
Met het brede assortiment kwaliteitsproduc-
ten van ons huismerk Oxfam Fair Trade tonen 
we hoe het anders kan.

Achtduizend vrijwilligers verspreiden ons 
verhaal. Ze bemannen de Oxfam-Wereldwin-
kels, smeden banden  met andere organisa-
ties en laten mensen ontdekken wat eerlijke  
handel betekent.

Gezocht	profiel
Onbetaalde job, maar met veel voldoening 
als beloning. Veel mogelijkheden, bijvoor-
beeld winkeldienst, ontvangen van school-
klassen, standjes bemannen.

Wat tijd betreft: enkele uurtjes per maand, 
enkele keren per jaar of iedere week 3 uur, 
er is heel veel bespreekbaar.

Mannen, vrouwen en jongeren met het hart 
op de juiste plaats én passie voor eerlijke 
handel. Je bent welkom in een plezierig 
team vrijwilligers.

 Interesse?
 astrid.rome@telenet.be

Vrijwilligers gezocht

Zin om de handen uit de mouwen te steken 
voor Kom op tegen Kanker? Help ons om mee 
azalea’s te verkopen tijdens de 21ste edi-
tie van het Plantjesweekend op 18, 19 en 20 
september 2015! Maak samen met ons een 
vuist tegen kanker. Neem contact op met 
Leen Sprangers en Inge Verdonck.

plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
03 314 74 28 (na 17.00 uur)

Feest in het woonzorgcentrum Prinsenhof

Verjaardagsfeestje
· woensdag 3 juni 2015 
· menu: ijsroom, aardbeien en koffie
· prijs € 2,50
· inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· 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
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VeiliGheid en saMenleVinG

Voorwaarden
Een gemachtigd opzichter moet ten minste 18 jaar oud zijn, een opleiding hebben gevolgd en 
door de burgemeester gemachtigd zijn. Het kan gaan om vrijwilligers, leerkrachten, ouders, 
mensen die over vrije tijd beschikken, gidsen, monitoren, stadswachten, ... De opleiding omvat 
een theoretisch en een praktisch gedeelte en wordt gegeven door de lokale politie. Na de op-
leiding wordt er een getuigschrift afgeleverd dat in principe voor onbeperkte duur geldig blijft.

uitrusting
De minimale uitrusting van de gemachtigde opzichters bestaat uit een band die om de linker-
arm wordt gedragen met horizontaal de nationale kleuren erop, met in zwarte letters op de 
gele strook de naam van de gemeente. De opzichters moeten ook een bordje bij zich hebben 
waarvan het gebruik verplicht is om het verkeer te mogen stilleggen. 

taken en bevoegdheden
Gemachtigde opzichters helpen groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap, 
senioren, ... op hun weg van en naar de school, een instelling of gelijk welke andere plaats 
waar er een activiteit is. 
Een gemachtigd opzichter kan het verkeer stilleggen om groepen te laten oversteken. Hij of zij 
kan hen ook verbieden om over te steken zolang het verkeer niet tot stilstand is gekomen en/
of zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal veilig zijn. Hij of zij mag eveneens aanwij-
zingen geven, dit wil zeggen wenken of suggesties geven om iets te doen of niet te doen. De 
aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de ter plaatse geldende verkeerstekens en 
hebben nooit de waarde of de bindende kracht van een bevel. Gemachtigde opzichters kunnen 
geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren. Als een gemachtigde opzichter 
een overtreding ziet, dan kan hij of zij die aangeven bij de politie of formeel klacht indienen.
Ook in Rijkevorsel zijn er een twintigtal gemachtigde opzichters die elke schooldag de leerlin-
gen veilig helpen oversteken op weg van en naar school. Zo werken deze opzichters ook elke 
dag opnieuw mee aan een veilige schoolomgeving.

Een gemachtigd opzichter, wat is dat?

In de wegcode staan er heel wat personen die ‘gemachtigd’ zijn om 
aanwijzingen te geven aan andere weggebruikers of ze te begeleiden.
Deze personen functioneren binnen een goed afgebakend kader,
vooral wat hun uitrusting, hun taken en hun bevoegdheden betreft. 
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te verwachten 
verkeershinder

truckrun
Op zaterdag 30 mei tussen 9.30 uur en 16.30 
uur  wordt ‘Truckers voor Kinderen’ georga-
niseerd. Een konvooi van 150 zware vracht-
wagens met in elke vrachtwagen een min-
dervalide passagier (meestal kinderen) zal 
enkele keren door Rijkevorsel passeren. De 
Politie Noorderkempen zal instaan voor de 
verkeersregeling. 

Komende vanuit Vlimmeren, Vlimmerse-
baan, over ’t sas, Stevennekens, linksaf Drij-
hoek, Bochtenstraat en via Dorp. Aan de ro-
tonde wordt terug via Dorp, Bochtenstraat, 
Drijhoek, Stevennekens en Vlimmersebaan 
naar Vlimmeren gereden.
Het betreft vier doortochten langs dit par-
cours. De doortocht zal gedurende enkele 
tientallen minuten overlast bezorgen aan 
het andere verkeer. Gevraagd wordt om dit 
konvooi zo weinig mogelijk te onderbreken.

· rit 1 komt om ongeveer 10.00 uur aan op 
het grondgebied Rijkevorsel

· rit 2 komt eraan om 10.30 uur
· rit 3 passeert ons grondgebied om 13.00 

uur
· rit 4 ongeveer 13.30 uur

In de late namiddag komen rit 5 en 6 eraan 
op een gewijzigd parcours, komende vanuit 
Oostmalle, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp 
rechtsaf Bochtenstraat, Drijhoek en vervol-
gens via Beersebaan naar Beerse.
· rit 5 ongeveer 16.00 uur
· rit 6 ongeveer 16.30 uur

Tijdens deze doortochten zal het verkeer 
tijdelijk tot stilstand komen met een kleine 
wachttijd tot gevolg.

© truckrun

· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be -
 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33
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Voorwaarden
· Je doet een aanvraag vóór 15 juni. Aanvraagformulieren kun je afhalen bij de milieudienst of 

via de website: www.rijkevorsel.be (bouwen en wonen – subsidies)
· Je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving van de zwa-

luwnesten
· Je spaart de nesten bij het schoonmaken van de stallen/gebouwen waar de nesten zich be-

vinden
· Je gebruikt geen lakverven op de muren of het plafond, in de nabijheid van de nesten
· Je gebruikt enkel een natuurlijk product als je muren of plafond kalkt in nabijheid van de 

nesten
· In de stallen/gebouwen voorzie je voldoende openingen om de toegang voor zwaluwen mo-

gelijk te maken
· Je neemt de nodige maatregelen zodat de nesten niet bereikbaar zijn voor katten of andere 

dieren

het aantal bewoonde zwaluwnesten wordt vastgesteld
door een zwaluwkenner
· Tussen 1 juni en 15 augustus voor de huis- en/of boerenzwaluw
· Tussen 1 juni en 1 juli tijdens een avondtelling voor de gierzwaluw

Broedt er een boerenzwaluw in je stal?
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot?
Dan wordt jouw gastvrijheid beloond met een subsidie. 

Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten

Bouwen en wonen

huiszwaluw/boerenzwaluw 
· € 25 per jaar voor één bewoond nest
· € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde nesten
· € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde nesten
· € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten

Gierzwaluw
· € 30 per jaar bij minder dan vijf bewoonde nesten
· € 50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten

zwaluwpremie
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Groepsaankoop groene 
stroom voor particulieren
en bedrijven

Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil 
je daarbij ook je steentje bijdragen tot een 
beter milieu? Doe dan mee met de groeps-
aankoop groene stroom en gas van de pro-
vincie Antwerpen. Onze gemeente steunt dit 
initiatief. Tot en met 6 oktober kun je vrij-
blijvend en zonder enige aankoopverplich-
ting inschrijven.

Maandelijks betaal je een energiefactuur. 
Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op 
deze uitgaven mogelijks kunt besparen? Ui-
teraard door minder energie te verbruiken 
maar ook door bewust je energieleverancier 
te kiezen. Veel werk? Toch niet.

Het Antwerpse provinciebestuur biedt aan al 
haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om 
in te stappen in een groepsaankoop groene 
stroom en gas. Jij hoeft je alleen maar in te 
schrijven voor 6 oktober. Zo bied jij je samen 
met heel veel andere inwoners aan als één 
aantrekkelijke klant op de energiemarkt. 
Energieleveranciers kunnen op de online vei-
ling begin oktober hun beste bod geven. Je 
hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. 
Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod 
van de goedkoopste energieleverancier van 
de veiling. Pas dan beslis je of je van ener-
gieleverancier verandert.

stap voor stap begeleiding
De provincie zorgt voor de organisatie van de 
groepsaankoop met een stap voor stap bege-
leiding, van de vrijblijvende inschrijving tot 
en met de overstap van leverancier.

Inschrijvingen verlopen via de website www.
samengaanwegroener.be. Je vindt er ook een 
antwoord op de veel gestelde vragen. Na de 
veiling begin oktober krijg je een geperso-

naliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de 
veilingresultaten met de huidige tarieven. 
Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod 
ingaat. Ook bij je overstap kun je rekenen 
op een helpende hand.

Aangezien de federale regering besliste om 
de verbrekingsvergoedingen af te schaffen, 
kan iedereen overstappen zonder verbre-
kingsvergoeding.

inschrijven
Neem je laatste eindafrekening (12 maan-
den) van elektriciteit en aardgas bij de hand 
en schrijf je online in op www.samengaan-
wegroener.be (doorklikken op provincie Ant-
werpen). Inschrijven kan tot en met 6 ok-
tober.

Heb je geen toegang tot het internet, dan 
helpt de gemeente je graag verder. Dit kan 
enkel in september en enkel voor personen 
die niet over internet beschikken. Breng je 
laatste jaarafrekening van elektriciteit en 
aardgas mee zodat we alle gegevens meteen 
bij de hand hebben.

ook voor KMo’s en verenigingen
Ook voor KMO’s en verenigingen wordt een 
groepsaankoop georganiseerd. Zij kunnen 
zich ook aanmelden via www.samengaan-
wegroener.be en dit tot 13 oktober. Voor 
meer informatie surf naar www.samengaan-
wegroener.be of bel gratis 0800 21 134. Denk 
eraan: wie vorig jaar deelnam, dient zich 
opnieuw in te schrijven om een jaar lang van 
de kortingsprijzen te genieten!
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Gezocht: eigenaars van
energiezuinige woningen

Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-
energiewoning of heb je een deel van je 
woning energievriendelijk en duurzaam 
verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een 
rondleiding geven om je bouw- en wooner-
varingen met hen te delen? Dan wordt jouw 
medewerking gevraagd voor de campagne 
Ecobouwers Opendeur. 

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks ini-
tiatief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens 
twee opendeurweekends op 7 & 8 en 14 & 
15 november en op woensdag 11 november 
worden kandidaat- (ver)bouwers in contact 
gebracht met ervaren en energiebewuste 
bouwheren. Hiervoor worden eigenaars van 
energiezuinige en duurzame huizen gezocht 
die hun woning tijdens één of beide campag-
neweekends willen openstellen voor bezoe-
kers en hun verhaal willen doen. Hoe groot 
de groep bezoekers is en wanneer ze langs-
komen bepaal je zelf.

Bouwen en wonen

Interesse? Ken je vrienden, collega’s of fa-
milie die hun energiezuinige woning willen 
openstellen? Inschrijven kan tot 
1 augustus.

Bedeling telefoonboeken

Uit onderzoek blijkt dat 8 op 10 abonnees de 
telefoongidsen thuis willen blijven ontvan-
gen. Om te voorkomen dat de boeken ook 
bedeeld worden aan niet-gebruikers, is er de 
mogelijkheid om zich uit te schrijven via een 
link onderaan de startpagina van de website 
www.goudengids.be.

Personen die zich uitschrijven voor 23 au-
gustus 2015 met vermelding van hun adres 
en telefoonnummer, zullen bij de volgende 
bedeling geen exemplaar meer ontvangen. 
Bovendien stelt Truvo Belgium ook e-books 
voor, de elektronische versies van gouden-
gids.be en witttegids.be. De integrale gid-
sen werden gedigitaliseerd voor optimaal 
gebruiksgemak en om de milieuimpact te 
verkleinen.

Ontdek de elektronische gidsen nu via deze 
link: www.goudengids.be/ebook.

inzameling landbouwfolie

Op 16 en 23 juni 2015 zal de gemeente op-
nieuw een inzamelronde van landbouwfolie 
organiseren.  Aan de inwoners van Rijkevor-
sel wordt de mogelijkheid geboden om op 
deze dagen, tegen vergoeding, landbouwfo-
lie aan te leveren op het recyclagepark on-
der de volgende voorwaarden:

www.ecobouwers.be
jurgen.naets@bblv.be
02 282 19 42

 

Meer    
info
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· de folies worden afzonderlijk aangeboden 
in 2 ondersoorten: op dinsdag 16 juni kuil-
folie en zakgoed (dikke folie), op dinsdag 
23 juni wikkelfolie (stretchfolie) 

· de folie wordt op het recyclagepark aan-
geleverd (enkel op deze data) tijdens de 
openingsuren

Het recyclagepark is enkel toegankelijk via 
een toegangskaart. Er dient rekening te 
worden gehouden met volgende beperkin-
gen wat betreft de aanlevering: maximum 
lengte van de voertuigen die aanleveren is 
9,5 meter (een voertuig inclusief aanhang-
wagen).  Buiten dit formaat kan er niet ge-
wogen worden en bijgevolg wordt de toe-
gang tot het containerpark ontzegd.
· volgende materialen zijn niet toegelaten: 

netten, zeilen, autobanden, harde kunst-
stoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde 
folie, nopjesfolie, koorden en touwen, 
oogstresten, zand

· de folies dienen bezemschoon te zijn
· de folie moet aangeleverd worden in bun-

dels (circa 50 kg, maar minder mag ook)
· de folie mag niet eindeloos lang zijn

Kuilfolie en zakgoed (dikke folie) is gratis, 
wikkelfolie (stretchfolie) kost € 5/ton. De 
folie wordt gewogen via de weegbruggen en 
de kostprijs wordt onmiddellijk betaald met 
de oplaadbare toegangskaart.
Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker 
dan 0,10 mm: kuilfolie, kunstmestzakken, 
veevoederzakken, kalvermelkzakken.
Wikkelfolie = landbouwfolie dunner dan 20 
micron, wikkel- of stretchfolie van gras- of 
hooibalen.
Om van deze dienstverlening gebruik te kun-
nen maken moet je vooraf inschrijven, ten 
laatste op 8 juni 2015.

Breng tussen 15 juni en
31 augustus je taxussnoeisel
gratis naar het recyclagepark
en vergroot de hoop!

Ook dit jaar doet de gemeente mee aan de 
10de editie van de actie ‘Vergroot de Hoop’ 
waarbij taxussnoeisel wordt ingezameld ten 
voordele van de strijd tegen kanker.  
De firma Van Hulle B&C zal in de periode 
van 15 juni tot en met 31 augustus jong en 
zuiver taxussnoeisel gratis inzamelen via de 
recyclageparken. Dankzij dit ingezamelde 
taxussnoeisel kan de strijd tegen kanker 
aangegaan worden. Het ingezamelde taxus-
snoeisel – meer bepaald het aanwezige bac-
catine – zal verwerkt worden in heel wat 
kankermedicijnen. Daarnaast schenkt Van 
Hulle B&C per ingezamelde kubieke meter 
taxussnoeisel € 50 ten voordele van kanker-
bestrijding. De opbrengst van de actie zal in-
tegraal overgemaakt worden aan het Olivia 
Hendrickx Fund vzw in Herentals.

Het taxussnoeisel moet voldoen aan de vol-
gende voorwaarden:
· Zuiver: hoe zuiverder het snoeisel, hoe 

hoger het rendement. Gebruik daarom 
een zeil of doek om het snoeigroen op te 
vangen en een zo zuiver mogelijk product 
aan te leveren. Taxussnoeisel vermengd 
met aarde, gras of ander groen, is waar-
deloos.

· Droog: het taxussnoeisel moet droog zijn.  
Snoei je taxushaag dus alleen bij droog 
weer.

· Jong: enkel het éénjarig snoeisel (takken 
tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de 
waardevolle stof baccatine. Het is dan 
ook belangrijk dat het verzamelde snoei-
groen afkomstig is van hagen die jaarlijks 
gesnoeid worden.

· Vers: het snoeigroen moet zo snel moge-
lijk gedroogd worden, anders wordt het 
waardeloos.  Breng je taxussnoeisel dus 

03 340 00 23
milieudienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info



de dienst burgerzaken aanmeldden om hun 
hoofdverblijfplaats te vestigen in een week-
endverblijf, werden daar enkel ingeschreven 
omdat de dienst bevolking hiertoe wettelijk 
verplicht werd. Deze inschrijvingen waren 
en zijn nu nog steeds in strijd met de wetge-
ving inzake ruimtelijke ordening.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) biedt momenteel een aanzet tot 
een duidelijk beleid. Op basis van de VCRO 
wenst de gemeente Rijkevorsel een einde te 
maken aan het gedoogbeleid. In zitting van 
het college van burgemeester en schepenen 
d.d. 15 juli 2010 werd besloten om geen in-
schrijvingen meer toe te staan in weekend-
verblijven. 

Elke nieuwe melding van permanente bewo-
ning in een weekendverblijf wordt voortaan 
doorgegeven aan de politie, die ter plaatse 
zal komen om een proces-verbaal op te ma-
ken. Op hetzelfde moment wordt ook een 
stakingsbevel (staking strijdig gebruik) opge-
legd. Dit betekent dat de bewoner verplicht 
wordt om de overtreding of illegale bewo-
ning stop te zetten. Wanneer nadien wordt 
vastgesteld dat de bewoning nog steeds niet 
beëindigd is, wordt een administratieve 
boete van € 5 000 opgelegd. Hierna zal een 
opvolgend proces-verbaal van doorbreking 
van het stakingsbevel én een nieuw stakings-
bevel opgemaakt worden met mogelijk een 
nieuw administratieve boete tot gevolg. Dit 
beleid moet ertoe leiden dat het probleem 
van de permanente bewoning in weekend-
verblijven een uitdovend karakter krijgt.

Deze informatie zal ook verspreid worden 
aan de notarissen en immobiliënkantoren 
in Rijkevorsel en omliggende ge-
meenten.

16

binnen de 24 uur naar het recyclagepark. 
Zorg er voor dat het snoeisel niet verhit.

De parkwachter controleert de zuiverheid en 
versheid van het materiaal. Indien het mate-
riaal niet geschikt is, wordt dit aanvaard als 
tuinafval (tegen betaling).

nieuwe aanpak
permanente bewoning
in weekendverblijven

Al vele decennia worden weekendverblijven 
gebouwd. Onder de term weekendverblijf 
verstaan we alle hoofdzakelijke vergunde 
constructies, al dan niet verplaatsbaar, die op 
basis van de stedenbouwkundige voorschrif-
ten niet voor permanente bewoning is toege-
laten. Mogelijke voorbeelden van weekend-
verblijven zijn constructies zoals chalets, 
caravans, woonwagens, e.d. Aanvankelijk 
werden deze effectief als recreatief verblijf 
gebruikt. In de loop der jaren ontstond de 
problematiek van de permanente bewoning 
in de weekendverblijven. De bewoners zelf 
zijn zich niet bewust van de gevolgen. Op 
vele plaatsen is er slechts een beperkte be-
reikbaarheid voor de hulpdiensten en zijn 
er geen reglementaire wegen en beperkte 
nutsvoorzieningen. Bewoners die zich bij 

Bouwen en wonen

03 340 00 26 - 03 340 00 30
ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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een nieuw herkenningsteken
voor beschermd onroerend
erfgoed

Vlaanderen telt meer dan 12 500 beschermde 
items zoals kerken, landschapsparken, kas-
seiwegen en grafheuvels. Het nieuwe witgele 
herkenningsteken is speciaal ontwikkeld om 
dit beschermd erfgoed meer zichtbaarheid 
te geven. Onder impuls van het Onroerend-
erfgoeddecreet is er nu één herkenningste-
ken in het leven geroepen voor alle soorten 
van beschermd onroerend erfgoed: voor be-
schermde monumenten, stads- en dorpsge-
zichten, cultuurhistorische landschappen en 
voor archeologische sites.

Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erf-
pachtnemer van een beschermd goed? Bestel 
dan het nieuwe herkenningsteken en ver-
groot de zichtbaarheid van jouw onroerend 
erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed 
stuurt je het bordje kosteloos op. Meer in-
formatie over hoe je het herkenningsteken 
kunt aanvragen, vind je op www.onroeren-
derfgoed.be (over-ons - herkenningsteken).

Heb je het nieuwe herkenningsteken al op-
gehangen of ben je van plan om dit te doen? 
Doe dan mee aan de selfie-actie van het 
agentschap Onroerend Erfgoed en geef jouw 
onroerend erfgoed een gezicht. Stuur een 
foto van jezelf met het bordje aan het be-
schermde erfgoed naar communicatie@on-
roerenderfgoed.be. De leukste inzendingen 
worden door het agentschap getrakteerd op 
een fotoreportage.

bekendmaking

ruiMteliJK uitVoerinGsPlan
eVents CaterinG BeVers

BERICHT VAN AFKONDIGING 
Het college van burgemeester en schepenen brengt 
ter kennis aan de bevolking dat het ruimtelijke uit-
voeringsplan ‘Events Catering Bevers’ opgemaakt 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, door de ge-
meenteraad definitief opgenomen is in de vergadering 
van 24 november 2014 en goedgekeurd door de depu-
tatie van de provincie Antwerpen op 5 februari 2015, 
bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
op 13 april 2015, op het gemeentehuis voor eenieder 
ter inzage ligt alle werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 
en maandagnamiddag van 13.30 tot 19.30 uur.

Te Rijkevorsel, 29 april 2015.

Namens het college,

Op bevel:

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd.,
Adams B. Van den Eijnden B.

03 340 00 22
ruimtelijke ordening@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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stand van zaken
van de ruilverkaveling
rijkevorsel-wortel

Voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel 
loopt het onderzoek naar het ‘nut van deze 
ruilverkaveling’. Dat wil zeggen dat momen-
teel onderzocht wordt of het ruilverkave-
lingsinstrument nuttig kan ingezet worden 
in een gebied gelegen te Rijkevorsel, Hoogs-
traten en Merksplas.

Een overzicht van de stand van zaken:
· het ontwerp-ruilverkavelingsplan is op-

gemaakt en voorgesteld aan de bevoegde 
minister

· de procedure met betrekking tot de 
milieueffectrapportage wordt doorlopen. 
Het dossier van de planMER-screening 
wordt in de loop van de maand mei 
overgemaakt aan de Dienst MER van het 
Vlaamse Gewest, met de vraag of een 
planMER moet opgesteld worden

· de resultaten van de lopende oppervlak-
tewatermodellering en ecohydrologische 
modelstudie worden verwacht in de loop 
van de maand juni. Deze studieresultaten 
moeten een voldoende inschatting geven 
van de effecten van het ruilverkavelings-
project op het watersysteem

· effecten van het ontwerp-ruilverkave-
lingsplan op landbouwbedrijven naar aan-
leiding van het PAS-beleid (programmati-
sche aanpak stikstof) worden onderzocht 
in de loop van de maanden mei en juni

Na een gunstig verloop zal dit najaar aan 
de bevoegde minister de toelating gevraagd 
worden tot het organiseren van het open-
baar onderzoek in functie van de nuttig ver-
klaring van de ruilverkaveling.

bekendmaking

ruiMteliJK uitVoerinGsPlan
heerBaan

BERICHT VAN AFKONDIGING 
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter 
kennis aan de bevolking dat het ruimtelijke uitvoe-
ringsplan ‘Heerbaan’, opgemaakt overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen, door de gemeenteraad defini-
tief opgenomen is in de vergadering van 8 december 
2014 en goedgekeurd door de deputatie van de provin-
cie Antwerpen op 19 februari 2015, bij uittreksel ge-
publiceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 april 2015, 
op het gemeentehuis voor eenieder ter inzage ligt alle 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en maandagnamid-
dag van 13.30 tot 19.30 uur.

Te Rijkevorsel, 29 april 2015.

Namens het college,

Op bevel:

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd.,
Adams B. Van den Eijnden B.

03 340 00 22
ruimtelijke ordening@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Bouwen en wonen
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werken dijkbeemd Fase 2

Inmiddels zijn de werken gestart aan de 
overige woonblokken aan de Dijkbeemd in 
opdracht van De Ark. Aan aannemer Adams 
werd door opdrachtgever VMSW, de Vlaamse 
Maatschappij voor Sociaal Wonen, gevraagd 
om midden mei aan te vangen met de aanleg 
van parkeervakken, voetpaden en groenaan-
plantingen. Ook zal er getracht worden om 
voor de vakantie het geplande speelpleintje 
aan te leggen.

De werken zullen in principe een 80-tal 
werkdagen in beslag nemen en eind septem-
ber voltooid zijn.

hoed je voor namaak!

Het is spijtig genoeg een regelmatig weerkerend fenomeen. Personen die zich ten onrechte 
voordoen als medewerkers van Pidpa en op deze manier proberen de woning binnen te drin-
gen of  te achterhalen wanneer de bewoners niet thuis zijn. Of bedrijven die in de woning via 
manipulaties de kwaliteit van je kraantjeswater in vraag proberen te stellen met peperdure 
oplossingen om hieraan te verhelpen. Zinloos want je kraantjeswater is van de beste drinkwa-
terkwaliteit.

wat kun je doen om jezelf hiertegen te beschermen?
Op de eerste plaats hanteert Pidpa een gouden regel: zij vallen hun klanten zo weinig mogelijk 
lastig. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld een vervanging of herstelling van 
een watermeter, moeten de medewerkers bij de klanten ‘binnen’ zijn.

Wanneer een medewerker van Pidpa zich bij je thuis aanbiedt, zijn er een aantal zaken die je 
kunt controleren om na te gaan of hij of zij werkelijk een Pidpa-medewerker is: 
· kledij waarop duidelijk ‘Pidpa’ staat vermeld 
· een voertuig met het logo van het waterbedrijf 
· daarnaast is elke medewerker van Pidpa in het bezit van een officieel legitimatiebewijs, dat 

hij of zij op vraag met een glimlach zal tonen

Aarzel niet om bij de minste twijfel het gratis klantennummer 0800 90 300 te contacteren 
(menukeuze 1) (bv. of telefonisch gemaakte afspraken wel degelijk uitgaan van Pidpa zelf). 
Wij kunnen je bevestigen of Pidpa wel degelijk contact heeft gezocht en of er een afspraak is 
geregistreerd.   

Kappen bomen sterstraat

In de Sterstraat zullen in het najaar 26 bo-
men gekapt worden, waarvan 23 wilde kas-
tanjebomen. Deze bomen kunnen zich niet 
voldoende ontwikkelen wegens de aanwe-
zigheid van het luchtnet en zorgen voor 
overlast.

De bomen zullen wel door andere worden 
gecompenseerd op een andere locatie in de 
straat.
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werken stoepen sint-Jozef

Op de infovergadering over de werken aan 
de stoepen in Sint-Jozef werden er door 
verschillende inwoners bruikbare suggesties 
gedaan. Op basis van hun voorstellen heeft 
het college van burgemeester en schepenen 
nog enkele wijzigingen aangebracht aan de 
plannen voor de heraanleg van de stoepen 
en parkeervakken. De aan te leggen parkeer-
vakken aan de kant van de woningen tussen 
de Hoge Heideweg en de Essenweg zullen zo 
breder gemaakt worden tot 2,10 meter.  
Op hetzelfde gedeelte van Sint-Jozef zal aan 
de kant van het kanaal de riolering, die zich 
in slechte staat bevindt, vervangen worden.

Tussen de Eikendreef en Sint-Jozef nr. 80 zal 
er ruimte voorzien worden om haaks te par-
keren. Van de Scherpengeertstraat tot Sint-
Jozef 78 zal bovendien het gasnet gesaneerd 
worden.

heraanleg
sint-lenaartsesteenweg
vanaf 10 augustus (n131)

Op 10 augustus start het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) met de heraanleg van de 
Bevrijdingsstraat en de Sint-Lenaartsesteen-
weg (N131) van Sint-Lenaarts naar Rijkevor-
sel. De huidige rijbaan bestaat nu nog uit 
oude betonplaten. Dat zorgt niet alleen 
voor een gebrek aan rijcomfort maar ook 
voor heel wat overlast voor omwonenden. 
AWV zal de weg daarom volledig uitbreken, 
de fundering hernieuwen en een wegdek in 
asfalt aanleggen.
Het stuk dat wordt aangepakt situeert zich 
tussen de rotonde van de Eester en de Hout-
straat en het kruispunt met de zijstraten 
Heerbaan en Oude Baan. Aan één zijde zal 
ook het fietspad opnieuw aangelegd worden. 
De vernieuwing van het fietspad loopt verder 

bekendmaking

sCreeninGsPlan
ruP zoneVreeMde BedriJVen

BERICHT VAN AFKONDIGING 
Het college van burgemeester en schepenen brengt ter 
kennis aan de bevolking dat in kader van de opmaak 
van het RUP Zonevreemde Bedrijven, een screenings-
nota werd opgemaakt.

Deze screeningsnota heeft geleid tot het besluit van 
de dienst MER van 21 april 2015 dat het plan geen aan-
leiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat 
de opmaak van een planMer niet nodig is.

De screeningsnota, alsook het besluit van de dienst 
MER kan geraadpleegd worden op de dienst ruimte-
lijke ordening van de gemeente RiJkevorsel of op de 
webstek van de dienst MER: www.mervlaanderen.be.

Te Rijkevorsel, 29 april 2015.

Namens het college,

Op bevel:

De Gemeentesecretaris, De Burgemeester wnd.,
Adams B. Van den Eijnden B.

03 340 00 22
ruimtelijke ordening@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be
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door tot aan het kruispunt met de zijstraten 
Merret en Torendries.
De werken starten op 10 augustus en zul-
len ongeveer drie maanden duren. Tijdens 
de werken zal de weg afgesloten zijn voor 
doorgaand verkeer. Woningen en handels-
zaken blijven zo goed mogelijk bereikbaar. 
Wanneer dat tijdelijk niet kan, bijvoorbeeld 
tijdens asfalteringswerken, worden zij tijdig 
op de hoogte gebracht.
Meer details over de fasering, hinder en om-
leidingen zullen de komende weken gecom-
municeerd worden. Daartoe organiseert de 
gemeente samen met AWV een infoverga-
dering voor alle geïnteresseerde bewoners. 
Hier kun je informatie krijgen over de op 
handen zijnde werken en krijg je de gele-
genheid om vragen te stellen.
Om de ongemakken voor buurtbewoners en 
handelaars zoveel mogelijk te beperken, zal 
AWV bovendien een bereikbaarheidsadviseur 
aanstellen. Ook hier kun je in aanloop naar 
en tijdens de werken terecht met concrete 
vragen en bekommernissen over de fasering 
van de werken, de omleidingen of de bereik-
baarheid van je woning. De bereikbaarheids-
adviseur zal voorgesteld worden tijdens de 
infovergadering.

Praktisch: De infovergadering vindt plaats 
op woensdagavond 10 juni om 19.30 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Rij-
kevorsel.

snoeien bomen
op openbaar domein

Meermaals heeft het gemeentebestuur moe-
ten vaststellen dat bewoners zelf de snoei-
schaar ter hand  nemen om bomen op het 
openbaar domein te snoeien.

Dat hierdoor heel wat schade aan de  bo-
men kan ontstaan, zal je niet verwonderen. 
Snoeien is immers een secuur werk dat bij 

een verkeerde uitvoering de boom onher-
stelbaar kan verminken. Op de bijgevoegde 
foto’s zie je een voorbeeld van hoe een boom 
er hoort uit te zien en een voorbeeld van een 
verkeerd gesnoeide boom (prunus). Er zal 
dan ook telkens een proces-verbaal worden 
opgemaakt en via een standaard waardebe-
paling zal de schade berekend worden. Naar-
gelang onder andere de grootte en de booms-
oort kan dit bedrag aanzienlijk oplopen.

Indien je hier vragen over hebt, kun je deze 
stellen via het meldingsformulier op de web-
site of het formulier dat je geregeld in dit 
blad kunt terugvinden.

· 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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Verkiezing van het schoonste Veusselse woord
Dit voorjaar lanceerde het gemeentebestuur van Rijkevorsel, samen met de Heemkundige Kring 
en VVV-Toerisme Rijkevorsel een wedstrijd rond het mooiste, leukste, tofste dialectwoord van 
Rijkevorsel. Twintig dialectwoorden werden genomineerd, maar het was aan de inwoners van 
Rijkevorsel om te beslissen wat uiteindelijk het winnende woord zou worden. Dit konden ze 
doen door een persoonlijke top 3 te bezorgen aan de organisatoren.

‘Halfsegat’ werd door bijna 30% van de stemmers in de top 3 geplaatst en kreeg uiteindelijk de 
meeste punten, gevolgd door ‘Blaffeturen’ (rolluiken) en ‘Impesant’ (tegelijkertijd).

Naast de twintig genomineerde dialectwoorden konden stemmers ook zelf woorden voorstellen. 
Een greep uit de inzendingen: swijlen (soms), sweens (ondertussen), verket (vork), tenfrent 
(verschillend), le(u)zie (horloge), geiv (schoon), akkerderen (overeenkomen), poembak (afwas-
bak), stoeberen (stuiven), taffelen (treuzelen), ... en tenslotte werd ook Veussel (Rijkevorsel) 
meerdere keren genomineerd.

top 10 - schoonste Veusselse woord 2015 
 1. Halfsegat 98 punten
 2. Blaffeturen 83 punten
 3. Impesant 56 punten
 4. Gesemmel 55 punten
 5. Trullen 52 punten
 6. Jot 37 punten
 7. Teikeleren 32 punten
  Kreugel 32 punten
 9. Padscheiter 31 punten
10. Sloaplefke 30 punten

Uit alle inzendingen trok onze schepen voor toerisme enkele winnaars:
 1.  Leen Bartholomeeusen, Oude Braak, Rijkevorsel
 2.  Gust Van de Mierop, Merksplassesteenweg, Rijkevorsel
 3.  Lotte Adriaensen, Markweg, Rijkevorsel

Zij mogen hun prijs, respectievelijk een ingebonden jaarboek van de Heemkundige kring met 
daarin alle genomineerde woorden, een grote fles Veusseltje en een kleine fles Veusseltje, ko-
men ophalen bij de cultuurdienst, Molenstraat 20.

Het dialectwoord ‘Halfsegat’ is verkozen tot het schoonste Veusselse Woord 
2015. Schepen van cultuur Karl Geens maakte dit bekend tijdens Erfgoeddag. 
‘Halfsegat’ betekent dat iets niet goed is gedaan. In het Veusselse dialect 
zegt men ‘Halfsegat gedoan is slecht gedoan.’

‘Halfsegat’ is het
Schoonste Veusselse Woord

VriJe tiJd



deze maand
de uitgelezen
selectie van
lisette hermans, 
lid van de 
rijkevorselse 
weefkring.

welk boek heb je zopas 
uitgelezen?
Het laatste boek dat ik gelezen heb, is ‘Me-
deplichtig’ van Nicci French. Als je graag een 
thriller leest, is deze schrijver best aan te 
raden. Dit boek heb ik digitaal gelezen op 
mijn e-reader. Via Digidak heb ik kennisge-
maakt met dit medium. In het begin is het 
even wennen, maar een e-reader is wel han-
dig als je graag op reis boeken leest.

leen je soms iets anders dan 
een boek? wat kun je aanraden?
Behalve boeken lees ik veel tijdschriften. 
Hier thuis zijn we lid van verschillende ver-
enigingen die elk hun tijdschrift hebben: 
OKRA, KVLV, KWB. Het parochieblad wordt 
hier ook wekelijks gelezen. Om een boek te 
lezen heb je veel tijd nodig, artikels lees je 
gemakkelijker tussendoor.

welk boek is jouw absolute 
nummer één?
Er zijn veel boeken die je maar één keer 
leest. Maar ik heb ook twee boeken die ik 
praktisch dagelijks vastneem. ‘Een dagboek 
van wijsheid en geloof’ van Anselm Grün en 
‘Brood voor onderweg’ van Henri Nouwen. 
Dat is voor mij onmisbare dagelijkse kost. 
Daarnaast heb ik in mijn boekenkast boeken 
staan die ik om de vijf jaar wel eens her-
lees. Een prachtig boek is voor mij ‘Het ver-
stoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum’. 
Ook mooi is ‘Frère Luc, monnik en arts in 
Tibhirine’, het verhaal over monniken die in 
1996 vermoord werden in Algerije. Ook ver-
frissend zijn de boekjes van Toon Hermans 
en Toon Tellegen.

weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
Een boek uit de lagere school waar ik enorm 
blij mee was, was ‘Lies, Lou en Liesbeth’. 
We mochten thuis wel regelmatig naar de bib 
gaan, maar een boek voor onszelf kopen, ge-
beurde niet. In het zesde leerjaar mochten 
we meedoen aan een opstelprijskamp van 
het Davidsfonds. Aan de kiosk achter het ge-
meentehuis werd de uitslag bekendgemaakt. 
En daar kreeg ik als prijs een spiksplinter-
nieuw boek voor mezelf. Ik was toen echt 
de koning te rijk. Zo’n echt meisjesboek! Ik 
geloof dat ik het wel tientallen keren gele-
zen heb. Ik las over de Junior Journalisten-
wedstrijd 2015 van het Davidsfonds en de 
Cultuurraad. Zouden de winnaars net zo blij 
zijn met hun boekenprijs als ik destijds?

heb je ooit – dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek – een 
bijzonder iemand leren kennen?
Een boek dat ik vroeger verschillende malen 
ontleend heb in de bibliotheek is ‘De vrouw’ 
van Edith Stein. Zij is een Duitse filosofe die 
als jodin door de nazi’s gevangen genomen 
werd en nadien in een uitroeiingskamp ver-
moord werd. Omdat ik zelf toen in het on-
derwijs stond, interesseerde het mij erg een 
dergelijk werk in handen te krijgen over de 
opvoeding van vrouwen. Ze heeft me sterk 
geïnspireerd over waarden en normen die 
belangrijk zijn in het onderwijs.

wie nomineer jij voor de 
volgende ‘uitgelezen’?
Ik nomineer Lisette Van Gorp. Zij is een grote 
fan van Aster Berkhof.

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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nieuwe aanwinsten
bibliotheek

Wist je dat... elke maand gemiddeld 200 
boeken, tijdschriften en dvd’s aan onze col-
lectie toegevoegd worden?
Je hebt het misschien al gemerkt, in het 
nieuwe infoblad vind je de nieuwe aanwin-
sten van de bibliotheek niet meer terug. 
Niet getreurd, je kunt deze aanwinsten mak-
kelijk terugvinden op de website rijkevorsel.
bibliotheek.be. Klik bovenaan op ‘nieuwe 
aanwinsten’ en je krijgt een lijst met alle 
nieuwe boeken, dvd’s, tijdschriften, ...

nieuwe MoooV-collectie
Sinds begin mei is er een nieuwe MOOOV-
collectie aanwezig in de hoofdbibliotheek. 
De MOOOV-collectie is een collectie dvd’s 
die verhalen uit de hele wereld vertel- 
len. De aandacht ligt bij deze films op 
kwaliteit en betrokkenheid op die wereld. 
De MOOOV-collectie is een wisselcollectie 
die om de paar maanden vernieuwd wordt. 
Momenteel bestaat de collectie o.a. uit top- 
pers als ‘Boyhood’, ‘Leviathan’ en ‘Jimmy’s 
Hall’.

de cinema komt naar je toe!

12 Years a slave
Elk jaar organiseert de cultuurdienst van 
Rijkevorsel i.s.m. de bibliotheek en een Rij-
kevorselse vereniging filmvoorstellingen in 

de Kapel van het Klooster, Molenstraat 5. 
Inschrijven is verplicht en kan via cultuur-
dienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52. De 
film start telkens om 20 uur en de inkomprijs 
bedraagt € 1. Voor en na de film wordt een 
‘klein café’ georganiseerd in de aanpalende 
lokalen.

De eerste filmvertoning van dit jaar wordt 
georganiseerd door Oxfam Wereldwinkel Rij-
kevorsel en vindt plaats op woensdag 3 juni. 
Zij kozen voor de film ‘12 Years a Slave’.

‘12 Years a Slave’ is een film gebaseerd op 
het waargebeurde levensverhaal van Solo-
mon Northup. Hij leeft in de 19de eeuw als 
een vrije zwarte man in New York. Op een 
dag wordt hij ontvoerd en gedwongen tot 
een leven als slaaf. Een film met o.a. Brad 
Pitt en Chiwetel Ejiofor in de hoofdrol.

‘12 Years a Slave’ won in 2014 o.a. de Oscar 
voor ‘Beste Film’.

inclusiedag donderdag 2 juli

Cultuurraad Rijkevorsel organiseert in sa-
menwerking met Rijkevorsel Swingt en KVG 
een inclusiedag voor personen met een be-
perking. In het dorpscentrum van Rijkevor-
sel zullen op donderdag 2 juli van 14.00 
tot 17.00 uur gratis optredens van o.a. The 
SmarTones plaatsvinden. Uiteraard is er ook 
voldoende drank- en eetgelegenheid. Ieder-
een is meer dan welkom, voor personen met 
een beperking wordt een extraatje voorzien.

Kom je graag een kijkje nemen, maar ben 
je omwille van je beperking aangewezen 
op aangepast vervoer? Geen probleem, in 
samenwerking met RolMobiel zorgen we er 
voor dat je op de inclusiedag (en weer thuis) 
geraakt. Schrijf je in via cultuurdienst@ 
rijkevorsel.be of 03 340 00 52, met vermel-
ding van je naam en adres.

VriJe tiJd
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toelichtingsborden
bij straatnamen

Vanuit de cultuurraad werd een werkgroep 
opgericht om via toelichtingsborden een his-
torische achtergrond te geven bij sommige 
straatnamen in Rijkevorsel. Het doel van dit 
project is om zowel de inwoners als moge-
lijke toeristen meer context te geven om-
trent de straatnaam.
Met het project, i.s.m. VVV-toerisme en de 
Heemkundige Kring, heeft men als streef-
doel om per jaar minstens tien straten te 

voorzien van een toelichtingsbord en dit ge-
durende drie jaar. Na deze periode wordt het 
project geëvalueerd. In 2015 werd gestart 
met straatnamen in het centrum van Rijke-
vorsel: Eekhofstraat – Kasteelweg – Doelen-
pad - Emiel Van Roeystraat – Bavelstraat – 
Banmolenweg – Vonderstraat – Molenstraat 
– Otterdaelstraat – Koekhoven – Vinkenpad 
- Helhoekweg.

In de komende jaren zullen ook namen van 
straten in Sint-Jozef en straten in een rui-
mere straal rond het centrum van een toe-
lichtingsbord voorzien worden.
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oskaar trekt door Veussel

Rijkevorsel is van oudsher een gemeente 
met een bruisend en gezellig verleden. Denk 
maar aan de  kermissen waar bier en plezier 
de bovenhand voeren, de muziekmaatschap-
pijen die leven in de brouwerij blazen, de 
verschillende toneelverenigingen, de mu-
ziekbandjes, vertellers, noem maar op... 
Om op een zeer originele manier tegemoet 
te komen aan de noden van verenigingen, 
scholen, gebuurtes, ... beschikt VVV-Toe-
risme Rijkevorsel over een rijdend en ver-
plaatsbaar theater. Op een dorpsplein, in 
een straat, in een bos, op de dijk aan het 
kanaal, ... de wagen past in elk landschap. 
Wat eens een oude werfkeet was, is nu een 
mooie theaterwagen met licht- en geluids-
installatie.
De wagen werd gedoopt op zondag 26 april 
en kreeg de naam Oskaar (ons kar in het 

VriJe tiJd

Veussels dialect). Oskaar wordt gratis ter 
beschikking gesteld aan verenigingen, scho-
len, ... Wel dient een waarborg betaald te 
worden. Geïnteresseerd in Oskaar? Neem 
contact op met VVV-Toerisme
Rijkevorsel.

tentoonstelling met bekende
personen uit rijkevorsel

Dit najaar organiseert het gemeentebestuur 
een tentoonstelling waarin enkele bekende/
beruchte Rijkevorselaars extra in de verf ge-
zet zullen worden.
De mogelijkheden zijn eindeloos: figuren uit 
de sportwereld, uit het cultuurgebeuren of 
echte dorpsfiguren. Wie verdient volgens jou 
zeker een plaats in onze ere-galerij?
Nomineer jouw favoriete bekende Rijkevor-
selaars via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
03 340 00 52.

Vlaamse erkenning voor
samenwerking rond erfgoed

Het nieuwe decreet rond Onroerend Erfgoed 
dat sinds 1 januari 2015 van kracht is, voor-
ziet in het erkennen van intergemeente-
lijke onroerenderfgoeddiensten (IOED). Die 
staan in voor het archeologisch, bouwkundig 
en landschappelijk erfgoed voor een speci-
fieke regio. Het intergemeentelijk samen-
werkingsverband Erfgoed Noorderkempen 
toonde haar ambitie om haar werking uit te 
breiden en diende begin dit jaar een aan-
vraag in.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president 
en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, 
heeft nu de eerste vier intergemeentelijke 

03 340 00 12
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
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onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) erkend: 
Radar, Erfgoed Noorderkempen, Leiedal en 
Zolad+. Erfgoed Noorderkempen bestaat uit 
11 gemeenten in het noorden van de provin-
cie Antwerpen. De vereniging bestaat uit de 
deelwerking cultureel erfgoed (erfgoedcel) 
en de deelwerking onroerend erfgoed. Ze-
ven gemeenten zijn aangesloten bij de deel-
werking Onroerend Erfgoed: Baarle-Hertog, 
Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Rijkevor-
sel, Turnhout en Vosselaar. Sinds 2003 is deze 
reeds actief als de Archeologische dienst 
Antwerpse Kempen (AdAK). De bestaande 
archeologische werking zal door de erken-
ning als IOED in de toekomst uitbreiden met 
monumenten- en landschapszorg.
De regio Noorderkempen heeft een lange ge-
schiedenis die teruggaat tot in de steentijd, 
Zelfs in de Romeinse tijd was er bewoning. 
Vanaf de late middeleeuwen zijn er stenen 
getuigen overgebleven. Naast kerken of kas-
telen maken ook de burgerhuizen, hoeves, 
molens of oude fabrieken deel uit van het 
verhaal. Daarnaast biedt de Noorderkem-
pen ook een ruime variatie aan landschap-
pen, die onder meer vertellen hoe de mens 
vroeger omging met zijn leefomgeving. Erf-
goed Noorderkempen zal zich inzetten voor 
het duurzaam behoud van dit verleden voor 
toekomstige generaties door het uitbouwen 
van een intergemeentelijk beleid. Hierdoor 
kunnen de gemeenten in de toekomst zelf 
een deel van het onroerend erfgoed op hun 
grondgebied beheren.
Samen met de deelwerking cultureel erfgoed 
biedt Erfgoed Noorderkempen een totaal-
pakket aan voor het beheer en de ontsluiting 
van het roerend, immaterieel en onroerend 
erfgoed op lokaal vlak.

Kiekeboe 2015:
een zomer vol spel en plezier

Ook deze zomervakantie staat speelplein-
werking Kiekeboe weer paraat om alle jon-
geren die in Rijkevorsel wonen of er naar 
school gaan een zomer vol plezier te laten 
beleven! Hieronder vind je wat informatie 
terug over de Kiekeboewerking. Meer in-
formatie kun je terugvinden in onze Kieke-
boefolder die verspreid wordt via de scholen 
maar ook verkrijgbaar is bij de jeugddienst 
of via onze website. Hopelijk mogen we jul-
lie deze zomer ook verwelkomen!

Tussen 6 juli en 28 augustus worden er ze-
ven weken Kiekeboe georganiseerd voor de 

Jef Van Doninck
Intergemeentelijk archeoloog
014 44 33 85
jef.vandoninck@turnhout.be
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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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kleuters en de kinderen van de lagere school. 
Dit wil zeggen dat de kinderen elke werkdag 
kunnen komen spelen, behalve tijdens onze 
sluitingsweek van 20 tot en met 24 juli. Voor 
de activiteiten die doorgaan van maandag 
tot donderdag moet je niet vooraf inschrij-
ven. Voor onze uitstappen op vrijdag (bij 
de kleuters zijn dit er maar vier, de andere 
vrijdagen spelen zij in de Kinderclub in het 
centrum) is vooraf inschrijven én betalen 
verplicht.
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. In de 
Kinderclub centrum is er voor- en naopvang 
van 6.45 uur tot 19 uur. In Kinderclub Sint-
Jozef is er voor- en naopvang van 7 uur tot 
18 uur.
Ook voor de tieners (12 tot 17 jaar) staan er 
weer een heleboel activiteiten op het pro-
gramma. Meer informatie hierover vind je 
terug in onze tienerfolder die je vanaf eind 
mei kunt ophalen bij de jeugddienst, de bi-
bliotheek en het onthaal van het gemeen-
tehuis.
Ben jij overtuigd en wil je ook graag mee 
komen spelen? Je kunt jezelf vanaf maandag 
1 juni 2015 om 19.00 uur inschrijven voor de 
uitstappen op vrijdag. Dit kan in de Kinder-
club in het centrum, maar ook online. Meer 
informatie over het online inschrijven vind 
je op onze website.

Memorial Fons Brydenbach
zondag 28 juni

Op zondag 28 juni 2015 vindt opnieuw de 
Memorial Fons Brydenbach plaats, ingericht 
door Rijkevorsel Leeft. Het evenement, ter 
nagedachtenis van de Belgische topatleet 
Fons Brydenbach, omvat een halve mara-
thon, een estafette- en bedrijvenloop, een  
stratenloop (5 km – 10 km) en een kidsrun. 
Alle lopen zijn toegankelijk voor G-sporters.
Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aar-
zel dan zeker niet om deel te nemen. Voor 
het team, bestaande uit allemaal inwoners 
van Rijkevorsel, dat als eerste over de meet 
komt, is er een prijs voorzien vanuit het ge-
meentebestuur. Deze loop maakt ook deel 
uit van de Noordloper. Vergeet dus zeker 
niet je criteriumkaart te laten afstempelen 
of je kan er ook nog steeds één kopen bij 
de inschrijvingen. Is lopen echter niet echt 
jouw ding, kom dan zeker een kijkje nemen 
en moedig al de lopers aan en maak er een 
gezellige avond van!

Kidsrun
De sportraad van Rijkevorsel ondersteunt en 
richt ook dit jaar weer jeugdlopen voor drie 
verschillende leeftijdscategorieën in. De 
eerste van de drie Kidsruns start om 10 uur. 
We sluiten deze sportieve dag af met een 
Karamellenloop voor de allerkleinsten om 15 
uur.

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kiekeboe
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Volk van Veussel

De Rijkevorselse hobbyverenigingen zijn heel uiteenlopend van aard, maar vertrekken allemaal 
vanuit hetzelfde oogpunt: een groepje van gelijkgestemde zielen met een gemeenschappelijke 
hobby. Wij zochten hen op en vroegen hen waarom ze hun hobby zo graag doen. 

Biljartclub sint-Jozef
In de chalet in Sint-Jozef hebben de biljarters hun stek 
gevonden. De twee biljarttafels worden er dan ook druk 
gebezigd. Met 21 zijn ze, mannen en vrouwen, en variatie in
het spel is er genoeg: driebanden, vrij spel, overband, ...
De biljarttafels zijn heilig, dus dragen ze er zorg voor: elke 
dag worden ze gestofzuigd! Maar het plezier komt op de eerste 
plaats: “Er wordt hier gebiljart, gestoempt en veel gelachen!”,
zeggen ze. Dat kunnen we alleen maar beamen.

de kaarters
In het klooster komen de kaarters twee keer per week samen.
En dat kaarten doen ze al meer dan 25 jaar! Het vaste spel dat 
ze spelen is rikken. Hierbij leggen ze € 0,01 per slag uit, maar 
dat is voor hen bijzaak: “We hopen niet veel geld te winnen, 
want geluk in ’t kaarten is ongeluk in de liefde”. Kaarten 
doen ze volgens eigen reglementen. “We spelen reglementair, 
maar wel met ‘foefelen’”. Of de beste kaarter ook de beste 
‘foefelaar’ is, laten we hierbij graag in het midden.

hobby sint-Jozef
Elke donderdag wordt er in de chalet naast de biljarters gebreid, 
gehaakt en ‘gesjauweld’ door de vrouwen van Hobby Sint-Jozef. 

Mét koekskes op de tafel, dat spreekt voor zich.
De drank moeten ze wel halen bij de biljarters, want daar staat 

de koelkast. Maar dat vinden ze niet erg: “dat zorgt voor wat 
extra beweging!”. Ze breien voor het goede doel, met name 

voor de organisatie De Vrienden van Salem, die zich inzet voor 
kwetsbare groepen in India. Heel knap vinden we dat!

de Vlijtige liesjes
De Vlijtige Liesjes leveren het ultieme bewijs dat vrouwen twee 

zaken tegelijkertijd kunnen doen: ‘klappen’ en breien gaat 
perfect samen. Ze komen wekelijks samen en dit al meer dan 

twintig jaar lang. Ze vormen dan ook een hechte groep.
“We delen lief en leed met elkaar en we blijven samen jong 
van geest en hart’. En getrakteerd wordt er ook: maar liefst 

twee taarten stonden klaar om verorberd te worden. De 
aardbeientaart mocht dan ook niet ontbreken op de foto! 

#2310
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Rijkevorsel beschikt over een verenigingsleven waar vele andere gemeenten 
jaloers op mogen zijn. In den 2310 zetten we deze verenigingen dan ook graag 
in de kijker. We vatten de reeks aan met De Tijgers, de enige taekwondoclub in 
Rijkevorsel en omstreken, die dit jaar hun 10-jarig jubileum viert.

Vereniging in de kijker:
Taekwondoclub De Tijgers

Trainer Patrick Van Dooren startte in het voorjaar van 2005 met de Taekwondoclub De Tijgers. 
Na wat reclame gemaakt te hebben, werd de eerste training afgewerkt in de sportzaal van 
het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef Rijkevorsel. Met knikkende knieën en de bibber in de 
handen kwam Patrick naar de zaal voor de eerste training. Tot zijn grote verbazing waren er al 
zestien personen  die een ‘taekwondotijger’ wilden zijn. Een ‘taekwondowelpje’ was echter 
een betere omschrijving geweest, want de eerste leden waren allemaal enthousiaste kinderen.

Ondertussen is de club uitgebreid tot zo’n 60 leden en wordt er ook getraind in De Valk in Rijke-
vorsel. Het is een hechte club, waar vriendschap een belangrijke plaats inneemt. En de welpjes 
van weleer zijn nu echte Tijgers geworden. Het grootste gedeelte is gebleven en vormt een 
grote hulp in de huidige organisatie van de club. En dit natuurlijk allemaal op vrijwillige basis.

Maar dat het gratis en voor niets is, spreekt trainer Patrick Van Dooren tegen: “Neen hoor, als 
je na een training zo’n kleine rakker tegen mama of papa hoort zeggen wat hij geleerd heeft, 
als je een verlegen meisje na een examen met haar nieuwe band ziet pronken, als een lid trots 
zijn beker van een wedstrijd aan zijn juf laat zien, als je op de training de ogen ziet fonkelen 
van de taekwondoka’s... dan weet je dat je dat ‘niet’ gratis en voor niets doet.”

Meer info: www.taekwondodetijgers.be
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© Bart HuysmansGeflitst...

26 april – erfgoeddag 2015 in rijkevorsel
26 april - Jeugdhappening van JeuFa,

het jeugd- en opleidingsorkest van de

Koninklijke Fanfare Vermaak na arbeid

27 en 28 maart - Jaarconcert van de

Koninklijke harmonie Broederband
26 april – Verfkladderij op toontaggetkunt

19 april – winnaars lente-actie 

ondernemend rijkevorsel
en sint-Jozef

17 mei – uithangen

regenboogvlag op de internationale 

dag tegen homofobie en transfobie

9 mei – schoolfeest

GVBs het Kompas

24 april – high 5 korfbal

duodag u8 en u10

van rijko KC
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1 juni 2015
om 19.00 uur
inschrijvingsavond Kiekeboe
Inschrijvingen

Inschrijvingsavond voor speelpleinwer-
king Kiekeboe in in de zomervakantie. 
Vanaf 19 uur kun je jouw kinderen ko-
men inschrijven in de Kinderclub. On-
line inschrijven kan ook op deze dag 
vanaf 19 uur.
Gratis
Jeugddienst Rijkevorsel
Kinderclub Rijkevorsel
Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 56
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kiekeboe

3 juni 2015
om 20.00 uur
12 Years a slave
Film (De cinema komt naar je toe!)

Elk jaar organiseert de cultuurdienst 
i.s.m. de bibliotheek en een Rijkevor-
selse vereniging filmvoorstellingen. 
Voor en na de filmvertoningen wordt 
een ‘klein café’ georganiseerd in de 
aanpalende lokalen. De eerste film van 
dit jaar is ‘12 Years a Slave’, goed voor 
een Oscar voor beste film in 2014.
€ 1
Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen. 
Cultuurdienst en Bibliotheek Rijkevor-
sel, MOOOV en Oxfam Wereldwinkel 
Rijkevorsel
Klooster

Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 03 340 00 52

 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuur

4 juni 2015
om 20.30 uur
Jeroen leenders - try-out
Stand-up comedy

‘Pagliacci’ is de nieuwe avondvullende 
show van Jeroen Leenders. Eerder trad 
hij al op met ‘Sorry, ik ben Jeroen 
Leenders’ en ‘Geen Idee’. Jeroen Leen-
ders is een stand-upcomedian. (Punt) 
Daarom kan niet gezegd worden dat dit 
zijn derde show is. Want wat hij brengt 
is geen show of toch niet wat algemeen 
verwacht wordt van een show.
€ 12
Voorverkoop: € 12 (studenten: € 7)
Inkomprijs: € 14 (studenten: € 9)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

5 juni 2015
om 20.30 uur
sylvie Courvoisier trio
Concert

Jazzpianiste Sylvie Courvoisier heeft 
met haar nieuwe album ‘Double Wind-
sor’ een opvallend toegankelijk album 
gemaakt waarmee ze dichter bij de 
jazztraditie aanleunt dan ooit tevoren. 
Het concert in de Singer is een Belgi-
sche première!
€ 14

Voorverkoop: € 14 (studenten € 7)
Inkomprijs: € 16 (studenten: € 9)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

6 juni 2015
om 20.00 uur
Freddy sunder Bigband concert 
‘sinatra & Co’
Concert

Croonerconcert Sinatra & Co door 
Freddy Sunder Bigband o.l.v. René Jon-
ckeer en met medewerking van Franky 
Dyson, Karin, Christel en Daniëlle.
€ 10
Voorverkoop: € 10
Inkomprijs: € 12
Freddy Sunder Bigband vzw
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 info@freddysunderbigband.be
 www.freddysunderbigband.be

om 21.00 uur
henry luca
Concert

Henry Luca is een nieuwe naam op de 
muziekscene. Het debuutalbum van 
zijn band Love, Luca werd afgelopen 
februari afgewerkt in de Abbey Road 
Studios en werd in april uitgebracht.
€ 8
Voorverkoop: € 8 (studenten: € 6)
Inkomprijs: € 9 (studenten: € 7)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be
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9 juni 2015
Van 9.00 tot 10.00 uur
in Het Kleine Moleke
Van 10.30 tot 11.30 uur
in Het Moleke
speeluurtje voor nieuwe kleuters
in het (Kleine) Moleke 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 1 september 2,5  of 3 
jaar, dan kan je samen met jouw kleu-
ter vrijblijvend kennis komen maken 
met de instapklas(jes) in Het Kleine 
Moleke (wijkschool) en in het Moleke.
Gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3 - 2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

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

13 juni 2015
om 21.00 uur
You raskal You - try-out
Concert

Voor het derde album trekt You Raskal 
You deze zomer naar Londen. In de Toe 
Rag Studio van producer Liam Watson 
(The White Stripes, Tame Impala), zul-
len ze zes songs in één trek live op tape 
opnemen. Inspiratie halen ze deze keer 
uit oude soul-, funk- en rocksteady-op-
names. Zowel live als in de studio laat 
de band zich bijstaan door een achter-
grondkoortje en een blazersectie. 
€ 10

Voorverkoop: € 10 (studenten: € 5)
Inkomprijs: € 12 (studenten: € 7)
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

19 juni 2015
Van 20.00 tot 24.00 uur
allereerste zomerquiz
Quiz

VNV De Kruk presenteert de Allereer-
ste Zomerquiz ten voordele van het KID 
Fonds, voor kinderen met immuundefi-
ciëntie (meer info op kidsfonds.be). En 
dit op een unieke locatie!
€ 20
€ 20 inschrijving per ploeg, minu-
mum vier en maximum acht quizzers. 
Inschrijven: krokusweg2@telenet.be 
(Bart). Er zijn geldprijzen voor de win-
naars.
VNV De Kruk
Spiegeltent Klessens
Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel

 krokusweg2@telenet.be

25 juni 2015
om 21.00 uur
novastar - try-out
Concert - Uitverkocht

Dat Novastar weer helemaal terug is, 
werd het afgelopen jaar al duidelijk 
met de release van het nieuwe album 
Inside Outside en in het kielzog daarvan 
een resem live passages die niemand 
onberoerd lieten. Vooraleer Novastar 
de zomerfestivals aandoet, testen 

Joost Zweegers en co hun materiaal in 
De Singer!
De Singer vzw
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 www.desinger.be

27 en 28 juni 2015
Vakantie in mijn straat
Spel
Gratis kamperen met de KWB en Chiro 
van Sint-Jozef Rijkevorsel.
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
Lokalen Chiro Sint-Jozef
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 www.kwbsintjozef.be

28 juni 2015
om 10.00 uur
13de stratenloop
Memorial Fons Brydenbach
Sport

Voor de allerkleinste lopers wordt er 
gestart met de karamellenloop, ge-
volgd door de 5 & 10 km, daarna de es-
tafetteloop en de halve marathon.Ver-
der is er ook een geweldig dorpsfeest 
aan verbonden voor groot en klein met 
allerhande drank en etenswaren en een 
heel speelplein voor de kinderen.
Rijkevorsel Leeft
Dorpsplein Rijkevorsel 

 www.rijkevorsel-leeft.be

Aankondigingen van
activiteiten in juli en 
augustus dien je uiterlijk op 
1 juni 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, behalve laatste 18.30 - 19.30 uur
 van de maand
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, behalve laatste 18.30 - 19.30 uur
 van de maand
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 (uitgezonderd schoolvakanties)
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