
‘Carnaval’ door Toon Hermans

Er is geen aangenamer val dan een carnaval
je valt namelijk naar boven
het is een val in de blijheid
het spettert muziek in de smalle straten
het regent zoenen in het warme café
je danst, je doet, je dartelt als een kind
je bent zigeuner of prins
potkachel of schemerlamp
en je bent... jezelf

Maart 2016www.rijkevorsel.be

2310
© www.halfvastenstoet.be
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Inhoud

4
Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger lanceert het 
gemeentebestuur van Rijkevorsel een vrijwilligersdatabank 
op de gemeentelijke website. Wil je als vrijwilliger aan 
de slag bij organisaties of verenigingen, surf dan naar de 
gemeentewebsite ! 

22
Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten staat dit jaar in het 
middelpunt van de belangstelling. In 1866, 150 jaar geleden dus, 
is men in Rijkevorsel beginnen te graven aan de vaart. Ontdek 
al de activiteiten in de deelnemende gemeenten op www.
devaartverjaart.be.

18
Bij de heraanleg van de Helhoekweg werden er twee 

wegversmallingen aangebracht. Een andere maatregel die 
werd genomen, is dat de fietsers, vanaf het kruispunt met de 
Tulpstraat en Lozenhofstraat, samen met de voetgangers het 

voetpad dienen te gebruiken.

8
Het bestrijden van kinderarmoede is één van de actiepunten 

binnen het OCMW. In het kader van de realisatie van deze 
doelstelling ging het OCMW van Rijkevorsel recent een 

samenwerking aan met Feestvarken vzw.

© ronny Van den ackerveken

14
Op zondag 6 maart 2016 trekt de 42ste editie van de 
Halfvastenstoet door de straten van Rijkevorsel. In de rubriek 
Veiligheid en samenleving vind je alle info over de route van 
dit jaar, de omleidingen en enkele aandachtspunten i.v.m. de 
veiligheid.

© www.halfvastenstoet.be



3

Beste inwoners,

Stilaan krijgen we de lente terug in het vizier: het lengen van de dagen zet zich gestaag door, de hazelaars staan 
in volle bloei, de krokusvakantie deed zijn naam alle eer aan terwijl bloeiende paasbloemen reeds een vroege 
voorafname betekenen van Pasen.

Het is dan ook traditioneel de periode van Halfvasten: op zondag 6 maart maakt ons dorp zich weer op voor de 
jaarlijkse doortocht van de stoet, georganiseerd door de Rederijkers. Het gemeentebestuur steunt dit initiatief weer 
ten volle, en zet ook dit jaar weer in op veiligheid: politie-, brandweer- en andere hulpdiensten worden vakkundig 
ingezet, omleidingswegen werden uitgestippeld en bewegwijzerd, afspraken tegen overmatig alcoholverbruik 
werden opnieuw onder de aandacht gebracht. Het is duidelijk dat een dergelijk volksfeest maar écht een feest kan 
zijn, wanneer iedereen de veiligheid van zichzelf en zijn medemens in acht neemt, zeker in turbulente tijden als 
deze.

Deze zorg voor de naaste brengt ons onmiddellijk naar de talloze vrijwilligers die in heel onze samenleving 
actief zijn binnen het gezin en de familie, binnen de buurt of het verenigingsleven. Onze samenleving zou onze 
samenleving, en ons Rijkevorsel ons Rijkevorsel niet zijn, wanneer zovelen hun handen niet onbaatzuchtig uit de 
mouwen zouden steken voor anderen. Al deze vrijwilligers worden tijdens de Week van de Vrijwilliger feestelijk 
in de bloemetjes gezet. Als gemeentebestuur willen wij hier graag bij aansluiten, en een welgemeende ‘dank u !’ 
zeggen voor zoveel mooi werk !

Uitdrukkelijk willen we hier even de vrijwilligers van De Schakel vermelden, die eind januari hun 10-jarig bestaan 
vierden. Dankzij hun inzet wordt het materiële leed van heel wat van onze dorpsgenoten toch draaglijker, en vinden 
zij een plek waar ze even kunnen thuiskomen. Dank je wel, Schakelaars !

Ook het OCMW zette haar voorjaarsoffensief in. Begin februari werd de overeenkomst met de vzw Feestvarken 
ondertekend, waardoor heel wat kinderen die in moeiljke omstandigheden leven, toch uitzicht krijgen op een echt 
verjaardagsfeest voor hen en voor hun vriendjes. Daarnaast opende op 6 februari het sociale woonproject Ter Dreve 
in de Kerkdreef haar deuren.  Op deze manier verhoogt het aanbod sociale woningen binnen onze gemeente met 
drie eenheden, wat ons het bereiken van  het bindend sociaal objectief tegen 2020 weer een flinke stap dichterbij 
brengt.

Alvast een mooie lente toegewenst !

Voorwoord

Wim De Visscher,

OCMW-voorzitter en Schepen
van sociale zaken, gelijke kansen, 
gezondheid, derde leeftijd en 
huisvesting
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Met 750 000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen inzetten. 
Sommigen doen dat elke dag opnieuw, anderen maken zich met momenten 
vrij. De één geeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding hebben 
ze gemeen: die duizenden vrijwilligers zetten onbezoldigd en uit vrije 
wil in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen of in 
jouw organisatie. Van 27 februari tot en met 6 maart 2016 worden al deze 
vrijwilligers terecht in de kijker gezet tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Vrijwilligersdatabank
op de gemeentewebsite

Bestuur

Ook in Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers actief. Zij zorgen voor het spreekwoordelijke cement 
in onze gemeente en we kunnen ze daarvoor niet genoeg bedanken !

Misschien zijn er nog talloze inwoners in Rijkevorsel die hun steentje op vrijwillige basis willen 
bijdragen, maar weten ze niet meteen waarvoor ze zich kunnen engageren. Om dit probleem 
te verhelpen, heeft het gemeentebestuur een vrijwilligersdatabank voorzien op de gemeente-
lijke website. Op deze pagina kun je vanaf 27 februari verscheidene ‘vacatures’ terugvinden 
van Rijkevorselse organisaties en verenigingen die beroep doen op vrijwilligers. Je komt er te 
weten naar welk profiel ze op zoek zijn en wat er van je verlangt wordt.

Surf naar www.rijkevorsel.be/vrijwilliger en ontdek welke vacatures er beschikbaar zijn ! Ver-
enigingen of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun oproep bekendmaken 
via www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank.

© Mia uydens
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© Mia uydens

nieuwe raadzaal
feestelijk ingehuldigd

De vernieuwde raadzaal in het gemeente-
huis werd feestelijk ingehuldigd door de ge-
meenteraad op 25 januari 2016.

De raadzaal kreeg een flinke opfrisbeurt: 
nieuw meubilair, lichte kleuren en de nodige 
multimedia-toepassingen zorgen voor een 
modernere uitstraling.

Bedeling 2310 van februari

Wij hebben vastgesteld dat niet alle inwo-
ners de februari-editie van het informatie-
blad 2310 hebben ontvangen. Dit omwille 
van een fout bij het ronddragen van de 2310 
door externe bedelers.

Heb je het infoblad van februari niet ontvan-
gen, dan kun je deze downloaden op www.
rijkevorsel.be/2310.

Gemeenteraad

Korte samenvatting
van de gemeenteraadszitting 
van 25 januari 2016
De gemeenteraadsleden nemen kennis en 
akte van het tijdelijk hoogdringend politie-
reglement d.d. 13 december 2015 inzake het 
organiseren van een kerstmarkt in de Aster-
weg, door de burgemeester uitgevaardigd, 
en bekrachtigen dit.

De raad gaat akkoord met het instellen 
van voorrangsregelingen voor wegversmal-
lingen op de gemeentewegen Stevennekens, 
Hoge Heideweg, Eikendreef, Donk, Lijster-
straat, Appelstraat, Heibraak, Helhoekweg, 
Vinkenpad, Nachtegaalweg, Achtel en Veld-
straat.
In de Hoge Heideweg en Oude Goorstraat 
wordt een tonnagebeperking 3,5 Ton inge-
steld zodanig dat zwaar doorgaand verkeer 
geweerd wordt.
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Bestuur

van de school, met volgende capaciteit per 
leerjaar:
· 1ste leerjaar: 69 leerlingen
· 2de leerjaar: 46 leerlingen
· 3de leerjaar: 46 leerlingen
· 4de leerjaar: 46 leerlingen
· 5de leerjaar: 69 leerlingen
· 6de leerjaar: 46 leerlingen

De personeelsformatie van de gemeente Rij-
kevorsel wordt in aangepaste versie goedge-
keurd.

Goedkeuring wordt verleend aan de begro-
ting 2016, het jaarverslag 2014 en het jaar-
programma 2016 van de Interlokale Vereni-
ging Milieuhandhaving Kempen (IVMK).

Een gemeentelijk informatieveiligheidsbe-
leid wegens toenemende afhankelijkheid 
van informatie en computersystemen wordt 
goedgekeurd.
Kennis en akte wordt genomen van het ver-
slag van de schoolraad d.d. 19 november 
2015.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Weg-
wijzer wordt voor het schooljaar 2016-2017 
vastgesteld op 322 leerlingen, dit op niveau 

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

personeelsdesKundIGe (B1-B3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 u.),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als personeelsdeskundige sta je in voor een vlot verloop van de 
werkzaamheden op de personeelsdienst. Je bent verantwoor-
delijk voor de organisatie van de administratieve verwerking 
van alle aspecten met betrekking tot personeel en verloning. 
Je werkt projecten uit inzake HRM in overleg met de gemeen-
tesecretaris en je zorgt voor de opvolging van de dossiers. Daar-
naast volg je de evoluties in de sociale wetgeving op en vervul 
je een beleidsondersteunende en -voorbereidende rol.   

PROFIEL

Je bent een loyaal persoon met een sterke verantwoordelijk-
heidszin, toont een grote betrokkenheid bij het werk en hebt 
de nodige organisatorische capaciteiten. Als personeelsdeskun-
dige beschik je daarnaast over goede communicatieve vaardig-
heden. Je bent op de hoogte van HRM-materies, en hebt ken-
nis van de voor een personeelsdienst relevante regelgeving en 
procedures. Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een 
gelijkaardige functie.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een diploma 
van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld. 
Je moet slagen in een selectieprocedure. 

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

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden 
én een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk 
op 25 maart 2016. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt 
je kandidatuur ook per e-mail indienen bij de 
personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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De grond gelegen te Rijkevorsel, Lijster-
straat, eigendom van de heer en mevrouw 
Bevers-Verboven en de heer en mevrouw 
Lerno-Van Dosselaar, met een oppervlakte 
van respectievelijk 63 m2, wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar 
nut om opgenomen te worden in het open-
baar domein van de gemeente.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘RUP Zonevreemde bedrij-
ven met deelplannen 01 Kippensnijderij De 
Jongh, 02 Busbedrijf Verhoeven, 03 Colime-
tals Oude Metalen, 04 MIP Tanks en silo’s, 05 
Oris-Wuyts’ wordt definitief vastgesteld.

In het kader van het project ‘De Vaart ver-
jaart’ wordt met ingang van 1 maart 2016 tot 
en met 31 december 2016 een subsidieregle-
ment goedgekeurd voor activiteiten en ini-
tiatieven binnen dit project, georganiseerd 
door verenigingen, organisaties of geïnteres-
seerde burgers.

Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Reglement betoelaging buitengemeente-

lijk zwembadgebruik voor inwoners van 
Rijkevorsel 2014-2019. Aanpassing. 

Na amendement zal het dossier in aange-
paste versie worden geagendeerd op de vol-
gende gemeenteraadszitting.

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 21 maart 2016 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

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.

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

 

Meer    
info

overgang van winter- naar zomertijd

De overgang van winter- naar zo-
mertijd vindt plaats in de nacht 
van zaterdag op zondag van het 
laatste weekend van maart.

In de nacht van zaterdag 26 op 
zondag 27 maart 2016 gaat het zo-
meruur in: 2 uur wordt 3 uur.

sluitingsdag gemeentelijke diensten

Op paasmaandag, 28 maart 2016, zullen alle gemeentelijke 



8

leVen en welzIjn

Het bestrijden van kinderarmoede is één van de actiepunten binnen het 
OCMW. In het kader van de realisatie van deze doelstelling ging het OCMW 
van Rijkevorsel recent een samenwerking aan met vzw Feestvarken.

Omdat feesten een kinderrecht
zou moeten zijn

Verjaardagen zouden een feest voor iedere jarige moeten zijn.  Heel wat mensen uit onze 
directe omgeving hebben echter niet de financiële middelen om feest te vieren. Volwassenen 
kunnen dit verdringen. Voor kinderen is dit heel anders. De juf of de meester heeft sinds 1 
september ongetwijfeld een mooie verjaardagskalender uithangen met daarop ieders verjaar-
dag. ’s Ochtends staat de verjaardagsstoel mooi versierd in het midden van de kring, wordt er 
gezongen, wordt er getrakteerd met koek of cake, en weken vooraf worden uitnodigingen voor 
verjaardagsfeestjes uitgewisseld. Altijd dezelfde kindjes die uitgenodigd worden en dezelfde 
kindjes die aan de kant blijven staan, ...  Hoe erg en beenhard moet het zijn om zelf niet eens 
te kunnen trakteren, of zelf eens vriendjes te kunnen uitnodigen op jouw verjaardagsfeestje.

Speciaal om hieraan tegemoet te komen, werd een samenwerking met vzw Feestvarken opge-
zet, een vzw die via giften (o.a. Music for Life, serviceclubs,…) middelen verzamelt om cadeau-
tjes, ballonnen, feestmateriaal,… te kopen en (via de sociale dienst van het OCMW) te geven 
aan jarige kinderen in financieel moeilijke situaties. Op 3 februari werd symbolisch de eerste 
cadeaudoos aan Wim De Visscher, voorzitter van het OCMW, overhandigd door Fran Cabuy en 
Koen Hendrickx van vzw Feestvarken, en dit in het bijzijn van de medewerkers van de sociale 
dienst van het OCMW Rijkevorsel.

Omdat een eigen verjaardagsfeest inderdaad een kinderrecht zou moeten zijn !

© ronny Van den ackerveken
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oCMw opent woonproject
ter dreve

Op zaterdag 6 februari werd het OCMW-
woonproject Ter Dreve in de Kerkdreef van 
Rijkevorsel feestelijk ingehuldigd.

Het betreft hier een complex van drie soci-
ale woningen, waarvan één speciaal uitge-
rust voor mindervalide bewoners. Het pro-
ject is een mooi voorbeeld van inbreiding, 
waarbij door kernverdichting in het hart van 
een woongebied, gezorgd wordt voor kwali-
tatieve bewoning met rechtstreeks dag- en 
zonlicht in alle woonruimten.

De woningen voldoen aan de hedendaagse 
energienormen, zijn volledig uitgerust, en 
voorzien van een groendak, wat zorgt voor 
bijkomende isolatie en recuperatie van re-
genwater. Door deze radicale keuze van 
dakbedekking creëert men ondanks het 
maximale benutten van de bewoonbare op-
pervlakte, toch een groen uitzicht van bo-
venaf.

Voor het project ontving het OCMW maxi-
male subsidies van VMSW, de Vlaamse Maat-
schappij voor Sociale Woningbouw.

digidak zoekt vrijwilligers

Digidak biedt gratis gebruik van computers 
en internet, tips en hulp bij computervragen 
tijdens vrije inloop, en basis computerinitia-
ties.
Kun jij je een aantal uurtjes vrijmaken per 
week en wil je jouw digitale kennis doorge-
ven aan anderen ? Dan ben jij de geschikte 
persoon. Stuur een mailtje naar rijkevorsel@
spk.be en we contacteren jou.

Digidaklocaties in Rijkevorsel: 
· Digidak Centrum Het Klooster 
 Molenstraat 5 - 014 71 11 03 
 Vrije inloop op donderdag van 9.00 uur tot 

12.00 uur
· Digidak Bibliotheek Aster Berkhof
 Sint-Jozef - Kerkdreef 61 - 014 71 11 03 
 Vrije inloop op maandag van 10.00 uur tot 

12.00 uur
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Kinderen en lezen:
de wegwijzer werkt samen
met de bibliotheek

In GLS De Wegwijzer besteedt men veel tijd 
aan leesonderwijs. Er zijn een aantal rede-
nen waarom lezen voor kinderen van zeer 
groot belang is. Als kinderen kunnen lezen, 
kunnen ze informatie verwerken over welk 
onderwerp dan ook.
 
In de school leren de kinderen niet alleen le-
zen maar wordt getracht ze ook leesplezier 
mee te geven. Dit gebeurt o.a. via de orga-
nisatie van allerlei acties: voorleesweek, ge-
dichtenweek, jeugdboekenweek... Er wordt 
veel samengewerkt met de plaatselijke bi-
bliotheek. Iedere maand gaat elke klas op 
bezoek in de bib waar de kinderen hun lie-
velingsboeken kunnen kiezen en lezen. De 
bib zorgt ook dat er elk jaar een schrijver 
(voor elk leerjaar) op bezoek komt. Op een 
leuke manier kunnen de kinderen kennisma-
ken met boeken.

De kinderen van het eerste leerjaar, die aan 
het begin van hun ‘leescarrière’ staan, ma-
ken in januari op een aangename manier 
kennis met de bib. ‘Touwtje Trek’ is een 
kennismakingsspel dat de kinderen samen 
met hun ouders en de leerkrachten spelen 
in de bibliotheek. Via allerlei opdrachtjes 
maken ze op een leuke manier kennis met 
alle aspecten van de bib. Dit kan voor vele 
kinderen een start zijn van regelmatige bib-
bezoeken.

Van 28 januari tot en met 3 februari was het 
gedichtendag. In de klassen kregen de kinde-
ren elke dag een gedicht te horen waarin één 
woord ontbrak. Samen werd er dan gezocht 
naar het ontbrekende woord. Misschien ook 
een leuk ideetje voor de mensen thuis. Zoek 
het ontbrekende woord in dit kort gedichtje:

“26 letters
en jij kent er maar 2 
dat maakt niks uit want jij zegt al
...”

Oplossingen te sturen naar:
zorg2@glsdewegwijzer.be
Te winnen: een mooie dichtbundel.

Capaciteitsbepaling
Gls de wegwijzer

De gemeenteraad nam op maandag 25 janu-
ari 2016 een beslissing inzake capaciteitsbe-
paling van de school en de inschrijvingsperi-
ode voor het schooljaar 2016-2017.
De totale capaciteit voor GLS De Wegwijzer 
is sinds 27 januari 2014 bepaald op 322 leer-
lingen. Voor het schooljaar 2016-2017 is de 
capaciteit per leerjaar als volgt vastgesteld:
· het eerste leerjaar: 69 leerlingen
· het tweede leerjaar: 46 leerlingen 
· het derde leerjaar: 46 leerlingen
· het vierde leerjaar: 46 leerlingen
· het vijfde leerjaar: 69 leerlingen
· het zesde leerjaar: 46 leerlingen

leVen en welzIjn
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Er is een gemiddelde van 23 leerlingen per 
klas gehanteerd om zowel de totale als de 
capaciteit per leerjaar te bepalen. Dit be-
tekent dat er in het derde, vierde en vijfde 
leerjaar geen leerlingen extra kunnen inge-
schreven worden. Daar is de capaciteit be-
reikt. De capaciteit per leerjaar wordt jaar-
lijks herbekeken.

Inschrijvingsperiode en 
voorrangsperiode:
(gemeenteraadsbeslissing 25 januari 2013)
De inschrijvingsperiode voor de broers en 
zussen van leerlingen die in De Wegwijzer 
zitten en voor de kinderen van personeels-
leden: de eerste twee weken na de krokus-
vakantie.

Concreet betekent dit: start inschrijvingen 
op maandag 15 februari 2016 tot en met 
vrijdag 26 februari 2016. De inschrijvings-
periode voor de andere leerlingen start de 
eerste zaterdag na de paasvakantie, dus op 
zaterdag 16 april 2016.

Eén van de voorwaarden om ingeschreven te 
worden is dat je akkoord bent met het peda-
gogisch project en het schoolreglement van 
de school. Deze documenten kun je terug-
vinden op de website www.glsdewegwijzer.
be.

Vervoersproblemen ? 
Misschien kan de
Minder Mobiele Centrale
je helpen

De Minder Mobiele Centrale is een vervoers-
dienst die mensen met vervoersmoeilijkhe-
den en met beperkte inkomsten helpt om 
op hun plaats van bestemming te komen. 
Minder mobiele mensen zijn bejaarden, per-
sonen in een sociale noodsituatie, personen 
die moeilijk gebruik kunnen maken van het 
openbaar vervoer, ...

Na oproep komen vrijwilligers-chauffeurs 
met hun eigen wagen de betrokkene opha-
len en vervoeren hem of haar naar de plaats 
van bestemming, en dit tegen een kilome-
tervergoeding.
Belangrijk is wel dat de Minder Mobiele Cen-
trale niet bedoeld is als ziekenvervoer. Dat 
betekent dat de gebruiker nog zelfstandig in 
en uit de auto moet kunnen stappen, dat hij 
zelf naar het onthaal van het ziekenhuis kan 
stappen, enz. Onze chauffeurs zijn immers 
niet opgeleid tot ziekenbegeleider, het zijn 
chauffeurs. Wel mag je, indien dit nodig is, 
een begeleider meevragen die je bij deze 
zaken kan helpen.  

De Minder Mobiele Centrale heeft vooral tot 
doel om minder mobiele mensen de gelegen-
heid te geven een bezoekje bij iemand af 
te leggen, te gaan winkelen, naar de kapper 
te kunnen gaan, een doktersvisite te doen, 
deel te nemen aan een activiteit van een 
vereniging, enz. Indien nodig, zal de chauf-
feur ook even wachten tot je klaar bent met 
je boodschappen.

Om gebruik te kunnen maken van deze 
dienst, dien je dus  minder mobiel te zijn en 
kun je moeilijk met het openbaar vervoer op 
je plaats van bestemming geraken.  

Belangrijk is ook dat de gebruikers van deze 
dienst slechts een inkomen mogen hebben 
dat hooguit tweemaal het leefloon bedraagt. 
Praktisch betekent dit dat de inkomsten van 
een echtpaar niet hoger mogen zijn dan € 
2 095 per maand, en van een alleenstaande 
niet hoger mag zijn dan € 1 570 per maand. 

oCMw-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 24 maart 2016.
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leVen en welzIjn

Om lid te worden, dien je een lidgeld te be-
talen, dat € 10 per jaar bedraagt. Voor echt-
paren is dit samen € 15 per jaar. Daarnaast 
dien je aan de chauffeur een kilometerver-
goeding te betalen van € 0,30 per kilometer. 
Het aantal gereden kilometers wordt gere-
kend vanaf het thuisadres van de chauffeur 
en terug.

Wie meer informatie zoekt of lid wil worden 
van deze dienst, kan steeds contact opne-
men met de sociale dienst van het OCMW. Bij 
aanmelding dien je wel een bewijs mee te 
brengen van je laatste maandinkomen.

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

tejo - therapeuten voor 
jongeren Kempen is opgestart

Jongeren kunnen voortaan bij TEJO Kempen 
snel, anoniem en gratis hun verhaal doen. 
Dankzij de vrijwillige inzet van een warme 
ploeg onthaalmedewerkers en professionele 
therapeuten hoeven ze niet meer maanden-
lang te wachten op hulp.

Vanuit onze eigen professionele omgeving 
krijgen we spijtig genoeg meer en meer te 
maken met kinderen en jongeren met psy-
chische hulpvragen. De gesubsidieerde hulp-
verlening probeert deze jongeren uiteraard 
professioneel te ondersteunen maar wordt 
overbevraagd zodat ook onze regio te maken 
krijgt met lange wachtlijsten.

Met TEJO Kempen bieden een aantal orga-
nisaties uit het arrondissement Turnhout en 
een enthousiaste ploeg vrijwilligers sinds 18 
november in Turnhout een warme plek aan 
waar jongeren met een dringende psychi-
sche hulpvraag terecht kunnen voor thera-
peutische ondersteuning.
TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren 
en biedt laagdrempelige, psychotherapeuti-
sche hulpverlening aan kinderen en jongeren 
tussen 10 en 20 jaar. Het aanbod is kortdu-
rend (vijf tot tien gesprekken), onmiddel-
lijk, professioneel, anoniem en gratis. De 
dienstverlening gebeurt door professioneel 
opgeleide therapeuten die volledig op vrij-
willige basis in het concept zijn gestapt.
Hoofddoelstelling van de individuele the-
rapiesessies is deze jongeren handvaten te 
geven om terug in hun kracht te komen, pro-
blemen voldoende onder controle te krijgen 

Verjaardagsfeestje in wzC prinsenhof

woensdag 2 maart 2016
· Chocoladebiscuit, koffie 
· Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Vaderdagmenu

zaterdag 19 maart 2016
· Paprikasoep met rijst 
· Gevuld konijntje, gestoofde savooi, champignonsaus,
 kroketten
· Piramidemousse tropical 
· Prijs: e 11
Inschrijven voor 5 maart 2016 in het WZC Prinsenhof.

paasmenu

zondag 27 maart 2016
· Bloemkoolsoepje met garnalen 
· Kalfsgebraad met jagersaus, jonge wortelen met lente-ui,
 gratin
· Zwaantje 
· Prijs: e 15
Inschrijven voor 12 maart 2016 in het WZC Prinsenhof.
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· 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

 

Meer    
info

zodat ze weerbaarder kunnen worden en 
(terug) vertrouwen krijgen in hun eigen op-
lossingsvaardigheden.

Onze therapeuten werken eclectisch van-
uit hun gevolgde opleiding en professionele 
praktijkervaringen. De oplossingsgerichte 
therapie-methodiek loopt echter als rode 
draad door de verschillende sessies. Het 
aanbod van Tejo focust op kwaliteiten en po-
sitieve krachten in plaats van op probleem-
velden. We proberen jongeren beter te leren 
omgaan met hun gevoelens en realistisch te 
doen denken over hun eigen mogelijkheden. 
Indien nodig/mogelijk neemt de therapeut 
contact op met de directe context van de 
jongere.

Tejo werkt aanvullend op het bestaande 
professionele hulpcircuit. Tegelijkertijd 
heeft het aanbod ook preventieve effecten: 
door vlug en veilig naast de jongere te gaan 
staan, proberen we te voorkomen dat de 
probleemsituatie verder escaleert en kun-
nen we mogelijk een doorverwijzing naar 
meer ingrijpende hulpsettings (met wacht-
lijsten) vermijden.

Tejo Kempen is gehuisvest in een gezellig in-
gericht rijhuis in het centrum van Turnhout, 
op loopafstand van Grote Markt en station. 
Jongeren kunnen onaangekondigd binnen 
stappen. Ze worden door de onthaalmede-
werker gerustgesteld en quasi onmiddellijk 
professioneel voortgeholpen door de aanwe-
zige therapeut. Ouders die mogelijk met hun 
kind mee komen, worden zeker begripvol 
ontvangen. De manier waarop zij als dichte 
context verder betrokken zullen worden, zal 
zorgvuldig ingeschat worden door de thera-
peut.

Meer info:
Tejo huis Kempen
Herentalsstraat 55 - 2300 Turnhout
www.tejo.be

Openingsuren:
· woensdag 13.00 u. - 17.00 u.
· donderdag 16.00 u. - 18.00 u.
· zaterdag 10.00 u. - 12.00 u.

Aanmelden info.kempen.turnhout@tejo.be
of rechtstreeks tijdens de openingsuren: 
0496 87 60 06 of sms’en naar datzelfde num-
mer.

Jongeren kunnen tijdens de openingsuren 
zonder afspraak binnen stappen.

paasvieringen 2016

· woensdag 23 maart om 19.00 uur:
 boeteviering in de Sint-Willibrorduskerk
· donderdag 24 maart om 19.00 uur:
 gezamenlijke Witte Donderdagviering in 

de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten
· vrijdag 25 maart om 15.00 uur:
 Kruisweg in de Sint-Jozefkerk
· vrijdag 25 maart om 21.00 uur:
 Goede Vrijdagviering in de Sint-Willibror-

duskerk
· zaterdag 26 maart om 19.00 uur:
 Paaswake in de Sint-Jozefkerk
· zondag 27 maart om 10.00 uur:
 Paasviering in de kapel in Achtel
· zondag 27 maart om 11.00 uur:
 Paasviering in de Sint-Willibrorduskerk
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VeIlIGheId en saMenleVInG

Op zondag 6 maart 2016 trekt de Halfvastenstoet, een organisatie van de 
Rijkevorselse Rederijkers, weer door de straten van Rijkevorsel.
De 42ste editie van de stoet start dit jaar om 14.30 uur en loopt via 
volgende route: Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijsterstraat, Looiweg, 
Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg (let op niet meer Helhoekweg), 
Hoek, Dorp en Bavelstraat. In de omloop van de stoet zijn confettivrije 
zones voorzien. Dit zijn alle straten behalve Dorp, Bochtenstraat tot aan 
Kasteelweg en Hoek.

Halfvastenstoet

Mogelijke verkeershinder
Om dit evenement zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt de omloop en het centrum van 
Rijkevorsel verkeersvrij gemaakt tussen 13.00 uur en 18.00 uur. Het betreft volgende straten:
· Bavelstraat tot aan Bolksedijk
· Dorp
· Bochtenstraat tot aan de Merelstraat
· Merelstraat tussen Bochtenstraat en Lijsterstraat
· Lijsterstraat vanaf Merelstraat tot aan de Looiweg
· Looiweg tussen Hoek en Boshoevenweg
· Boshoevenweg
· Oostmalsesteenweg tussen Hoek en Lozenhofstraat
· Hoek

© www.halfvastenstoet.be
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Na 18.00 uur kan het verkeer terug over de omloop rijden, behalve het 
gedeelte Dorp, Bochtenstraat tot aan het kruispunt met de Kasteelweg en 
Hoek-Oostmalsesteenweg tot kruispunt Lozenhofstraat-Boshoevenweg.
Het Doelenpad zal vanaf 4 maart 2016 tot en met 7 maart volledig worden 
afgesloten. Er wordt een permanent parkeerverbod ingesteld gedurende 
het evenement.
Op de Hoogstraatsesteenweg, tussen het gedeelte rotonde en de Leopold-
straat, wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op zondag 6 maart 
van 8.00 uur tot 24.00 uur, uitgezonderd voor bussen en carnavalswagens.
Er worden diverse omleidingswegen voorzien voor het verkeer komende 
vanuit Hoogstraten, Sint-Lenaarts, Merksplas, Sint-Jozef Rijkevorsel en 
Malle. Na het einde van de stoet zal de omleiding gedeeltelijk worden 
aangepast.

samen werken aan een veilige halfvastenstoet
Het gemeentebestuur gaat samen met De Rijkevorselse Rederijkers, poli-
tie, brandweer en andere hulpdiensten voluit voor een veilig verloop van 
de Halfvastenstoet. Alleen wanneer de veiligheid gegarandeerd is, kan de 
Halfvastenstoet voor iedereen een feest worden. 

Enkele van de veiligheidsmaatregelen die worden genomen:
· bij de bestuurders van de carnavalswagens worden voor en na de stoet 

ademtests afgenomen en is er de afspraak dat slechts één persoon in 
de cabine mag plaatsnemen

· voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod (voor alle 
drankgelegenheden) om drank te serveren uit glas. Hetzelfde geldt ook voor de deelnemers

· sterke drank (boven 6%) is niet toegestaan
· de boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en mogen niet luider staan dan 

95 db.
· tijdens de stoet mag uitsluitend confetti en snoepgoed uitgeworpen worden in de daarvoor 

voorziene zones. 

Aan de inwoners die naar de stoet afzakken, vragen we om geen glas of scherpe voorwerpen 
mee te nemen. Ook verzoeken we aan ouders met kinderen om hun kroost niet de straat op te 
laten gaan tijdens de rondgang van de stoet.
Ten slotte zal de lokale politie opnieuw alcoholcontroles uitvoeren in en rond Rijkevorsel. Drin-
ken én rijden gaan nu éénmaal niet samen. Reken daarom op een BOB of maak gebruik van het 
openbaar vervoer.

Het gemeentebestuur wenst ten slotte alle deelnemers en toeschouwers een fijne Halfvasten-
stoet. Dat het één groot volksfeest mag worden !

Meer info:
www.halfvastenstoet.be
info@halfvastenstoet.be
www.facebook.com/DeRijkevorselseRederijkers
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sluit je aan bij het BIn

wat is BIn
BIN staat voor Buurt Informatie Netwerk. 
Het is een gestructureerd samenwerkings-
verband tussen de bevolking en de lokale po-
litie. De bedoeling is de politie extra ‘ogen’ 
te geven bij verdachte gedragingen.

Wanneer de politie melding krijgt van ver-
dachte personen, voertuigen of handelingen 
zullen zij het BIN opstarten. Indien nodig zal 
de radiokamer van de politie een telefonisch 
bericht inspreken met de melding van de fei-
ten en het verzoek om mee uit te kijken. 
Deze melding wordt quasi onmiddellijk te-
lefonisch verspreid onder al de aangesloten 
leden van het BIN-netwerk. Dit betreft de 
dringende berichtgeving. Zo is iedereen snel 
op de hoogte en krijgt iedereen hetzelfde 
bericht. Niet-dringende berichtgeving wordt 
per e-mail via de coördinatoren verspreid 
onder de leden. 

Het BIN is een vrijwillig burgerinitiatief. Dit 
wil ook zeggen dat er niet overal een (vol-
ledige) BIN actief is.

BIn’s in de politiezone 
noorderkempen
· Rijkevorsel: BIN-zone valt samen met de 

gemeentegrenzen. Voorlopig enkel drin-
gende berichtgeving.

· Merksplas: BIN-zone valt samen met de 
gemeentegrenzen. Zowel dringende als 
niet-dringende berichtgeving (e-mail).

· Hoogstraten: BIN’s actief in Minderhout, 
Meer, Meerle (2), Meersel-Dreef. Zowel 
dringende als niet-dringende berichtge-
ving. Voor Hoogstraten-centrum is er en-
kel een BIN voor de winkels actief voor 
wat de dringende berichtgeving betreft.

Meer info of aansluiten:
Lokale politie Noorderkempen

· wijkpost Rijkevorsel - 03 340 00 40 –
 wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be
· Hoofdpost Hoogstraten – 03 340 88 00 –
 info@politienoorderkempen.be

Voorrangsregels bij
wegversmallingen

Het gemeentebestuur heeft beslist om bij-
komende signalisatie aan te brengen ter 
hoogte van de wegversmallingen op de di-
verse gemeentewegen. Deze maatregel be-
vordert een veilige verkeersafwikkeling en 
zorgt ervoor dat het voor iedereen duidelijk 
is wie voorrang heeft aan zo'n wegversmal-
ling.

Volgende borden regelen de voorrang:

· Je moet voorrang verlenen

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

 

Meer    
info

hoe word je brandweerman ?

Je kunt brandweerman worden van zodra 
je wordt aangenomen door een brandweer-
korps (of bedrijf met een bedrijfsbrand-
weerwacht). Je kunt dus niet zelf aan een 
opleiding tot brandweerman beginnen en 
dan pas solliciteren in de sector.

Vacatures voor vrijwilligers en professione-
len worden gepubliceerd op websites en so-
cial media van brandweerzones, brandweer-
posten, gemeentebesturen of via jobsites. 
Soms zoeken ze ook brandweermannen die 
na hun opleiding als ambulancier willen gaan 
rijden of zich in iets anders willen speciali-
seren.

Federaal geschiktheidsattest
Vooraleer je kunt solliciteren bij de brand-
weer − als vrijwilliger of beroeps − moet je 
eerst een federaal geschiktheidsattest beha-
len. Je moet hiervoor de geschiktheidstes-
ten van de brandweer afleggen. Deze vinden 
plaats in verschillende brandweerscholen in 
de loop van het jaar. De selecties zijn over 
heel het land hetzelfde en het attest is 
overal geldig.

Met dit attest op zak kun je solliciteren bij 
de brandweer. Een brandweerpost of -zone 
kan nog altijd bijkomende proeven afne-
men. Het attest is levenslang geldig, met 
uitzondering van de lichamelijke geschikt-
heidsproeven die slechts twee jaar geldig 
zijn.

hoe schrijf ik me bij Campus 
Vesta in voor de proeven?  
In de loop van 2016 organiseert Campus 
Vesta een nieuwe reeks federale geschikt-
heidsproeven. De drie delen van de test 
(kennistest, handvaardigheidstest en fysieke 
proeven) zullen in één dag worden afgeno-
men. Op dit ogenblik zijn alle sessies vol-
zet, maar hou zeker de website van Campus 
Vesta in de gaten. Er komen mogelijk nog 
nieuwe data bij. 

Meer info:
www.campusvesta.be/opleidingen/
brandweer/brandweerman.html

Brandweerman, een kinderdroom ?

Meer info: www.campusvesta.be/opleidingen/brandweer/
 brandweerman.html
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Helhoekweg: fietsers op het ‘voet’pad

Bouwen en wonen

De heraanleg van de Helhoekweg is intussen voltooid. Om de snelheid van het verkeer te verla-
gen werden er twee wegversmallingen aangebracht.

Een andere maatregel die werd genomen, is dat de fietsers, vanaf het kruispunt met de Tulp-
straat en Lozenhofstraat, samen met de voetgangers het voetpad dienen te gebruiken. Dit 
wordt aangeduid met wegmarkeringen en met het bord D10.
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openbare verkoop

Op zaterdag 19 maart 2016 zal de gemeente 
overgaan tot het houden van een openbare 
verkoop van fietsen en loten hout.
De verkoop gaat door aan het gemeentema-
gazijn, Vijversweg 12, vanaf 10.00 uur. De 
fietsen kunnen bezichtigd worden vanaf 9.30 
uur, ook aan het gemeentemagazijn. De lo-
ten hout zijn gestapeld aan het SAS t.h.v. de 
parking en kunnen daar bezichtigd worden.
Er wordt ook materiaal aangeboden via de 
veilingsite I&O auctions: onder andere tafels 
en stoelen, 2 bestelwagens en loten gevel-
steen. Op de site www.io-auctions.com kun 
je het materiaal bekijken en een bod uit-
brengen. Het materiaal wordt verkocht
in de staat waarin het zich
bevindt.

plantvak stevennekens

Op Stevennekens, voordat je aan de brug 
komt, werd rechts een plantvak aangelegd. 
Dit ligt op de plaats waar de fietsers van het 
nieuwe fietspad de rijweg op moeten rijden 
om over de brug te rijden richting Vlimme-
ren.  Door dit plantvak zijn de fietsers beter 
beschermd tegen het verkeer dat achter hen 
rijdt. De fietsers dienen ook wel de voor-
rangsregeling op de brug te volgen.

werken de scheepvaart

In april zal De Scheepvaart starten met wer-
ken langsheen het kanaal aan de kant van 
de Zuiderdijk. Vanaf de voetgangersbrug 
richting Beerse zal de oeverversterking ver-
nieuwd worden.

Vervangen buitenbeglazing 
klooster

Op 11 april 2016 zal er in het klooster be-
gonnen worden met het vervangen van het 
buitenschrijnwerk. De stalen ramen worden 
vervangen door ramen in PVC. Het huidige 
vensterglas wordt vervangen door thermisch 
isolerende (dubbele) beglazing.
De werken zullen een drietal weken in be-
slag nemen en zullen een beperkte impact 
hebben op het verhuren van de lokalen. Ge-
lieve hiermee rekening te houden.

tonnagebeperking 3,5 ton
in sint-jozef

Bij het openstellen van de baan Sint-Jozef 
werd er een tonnagebeperking van 3,5 ton 
ingevoerd voor de hele dorpskern van Sint-
Jozef. Deze maatregel zal ervoor zorgen 
dat de dorpskern ontlast wordt van zwaar 
vrachtverkeer.

In februari voert de gemeente Beerse nog 
werken uit in de Lange Kwikstraat. Hierbij 
zal het verkeer tijdelijk worden omgeleid 
langs de Eikendreef, dus ook het verkeer bo-
ven de 3,5 ton. De tonnagebeperking voor de 
Eikendreef zal dan ook pas gelden na uitvoe-
ring van deze werken.
Laden en lossen is wel nog mogelijk voor het 
verkeer boven de 3,5 ton.

werken sint-jozef

De werken in Sint-Jozef hebben al de nodige 
hinder meegebracht voor de bewoners, voor 
de mensen die dagelijks in Sint-Jozef moe-
ten zijn of erdoor moeten rijden. Ook de 
mensen die het openbaar vervoer nemen in 
Sint-Jozef, moesten aan een andere en vaak 
verafgelegen halte op- en afstappen.

www.rijkevorsel.be/
openbareverkoop

 

Meer    
info
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Hoewel de hinder voor het doorgaand ver-
keer en voor het openbaar vervoer intussen 
werd opgelost door het openstellen van de 
straat Sint-Jozef, zullen de overige werken 
nog zeker tot het bouwverlof duren.

Vele mensen vragen zich af in hoeverre de 
werken noodzakelijk waren. Op voorhand 
was al duidelijk dat de riolering in dit ge-
deelte van Sint-Jozef zich in een erbarme-
lijke staat bevond. Dit werd tijdens de wer-
ken dan ook nog eens bevestigd.

speel op veilig: Verzekering 
Gewaarborgd wonen

Het bouwen of kopen van een woning vergt 
een grote financiële inspanning. De meeste 
mensen dienen hiervoor een aanzienlijk be-
drag te lenen, om dit vervolgens gespreid 
over vele jaren terug te betalen. Als je 
tijdens deze afbetalingsperiode arbeidson-
geschikt of onvrijwillig werkloos wordt en 
hierdoor (een deel van) je inkomen verliest, 
kan het afbetalen van zo’n hypothecaire le-
ning zeer zwaar gaan doorwegen. Door het 
aangaan van een gratis Verzekering Gewaar-
borgd Wonen van de Vlaamse Overheid kun 
je meer zekerheid inbouwen.

Gratis verzekering
onder voorwaarden
De verzekering is volledig gratis want de 
Vlaamse overheid draagt de verzekerings-
kosten. Als aanvrager betaal je dus geen bij-
drage. Je moet wel minstens € 50 000 lenen 
om een woning te bouwen of te kopen (al 
dan niet met renovatie), of € 25 000 als je 
enkel renoveert. Daarnaast moet je de aan-
vraag voor de verzekering ten laatste één 
jaar na de eerste kapitaalsopname van je 
lening hebben ingediend.

Een lening die bedoeld is voor de financiering 
van een bouwgrond kan enkel in aanmerking 
komen in combinatie met een lening voor 
de bouwwerken. De eerste opname in het 
totale krediet (grond + bouwwerken) mag 
in dat geval niet langer dan 1 jaar geleden 
plaatsgevonden hebben. Gebeurde de eerste 
opname in de lening voor de grond toch lan-
ger dan een jaar voor de aanvraag, dan komt 
ook de lening voor de bouwwerken niet meer 
in aanmerking als die deel uitmaakt van de-
zelfde kredietopening.

De woning waarvoor je leent moet in het 
Vlaamse Gewest gelegen zijn en je enige ei-
gen woning zijn. De waarde van de woning 
mag door de kredietinstelling ook niet hoger 
zijn geschat dan € 320 000.

op welke tegemoetkoming 
tegen inkomensverlies
kun je rekenen ?
De verzekering loopt over 10 jaar. Als je in die 
periode onvrijwillig werkloos of arbeidson-
geschikt wordt, kun je na een wachttijd van 
drie maanden een tegemoetkoming krijgen 
in de aflossing van je hypothecaire lening. 
Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 
€ 600 per maand.

Bij arbeidsongeschiktheid zal de verze-
keringsmaatschappij (Ethias) gedurende  
maximaal 36 maanden aan een stuk tussen- 

Bouwen en wonen

De decoder van je digitale televisie ver-
bruikt heel wat energie. Oók als je geen 
tv kijkt of programma’s opneemt. De de-
coders van Proximus en Telenet hebben 
een energiezuinige modus, maar staat 
die al aan ? Je kunt dit makkelijk zelf aan-
passen. En je bespaart er € 35 per jaar 
mee uit. Hoe je dit doet, vind je op www.
vriendvan.be/stel-je-decoder-zuinig 

een tip van
Flip de duurzaamheidskip
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komen, bij onvrijwillige werkloosheid is dat 
maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor 
een nieuwe tussenkomst moet je aantonen 
dat je tussenin minstens 3 maanden opnieuw 
hebt gewerkt.

Het bedrag dat je effectief krijgt, is afhan-
kelijk van de maandelijkse afbetaling van je 
lening, het geleden inkomensverlies en de 
duur van de periode dat je beroep doet op 
de tegemoetkoming. De tegemoetkoming 
wordt maandelijks aan je kredietverstrek-
ker uitbetaald.

Meer info:
www.wonenvlaanderen.be

Bouw- of verbouwplannen ?

Gratis duurzaam bouwadvies 
voor bouwers en verbouwers !
Heb je reeds concrete (ver)bouwplannen ? 
Vraag je jezelf af of je bouw ook duurzamer 
en energievriendelijker kan? Maak dan een 
afspraak met één van de experts voor een 
gratis bouwadvies. Een adviserend architect 
van Kamp C, het Provinciaal Centrum voor 
Duurzaam Bouwen en Wonen, verschaft dit 
bouwadvies.

Op een uurtje tijd worden je (ver)bouwplan-
nen gescreend op de belangrijkste principes 
van duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt 
verbetertips mee over onder meer compact-
heid, materiaalgebruik, isolatie, verwar-
mingssystemen, terugverdientijden, na-iso-
leren, ... En je kunt al je vragen stellen aan 
deze experts.

Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het ex-
clusieve terrein van de architect. De bouw-
expert wil zich dus zeker niet mengen in de 
taak van de architect.
Meer nog, ook je architect is welkom tijdens 
deze bespreking.

Als provinciaal overheidsbedrijf heeft Kamp 
C het voordeel onafhankelijk en niet-com-
mercieel te kunnen werken. Dit neutrale 
advies wordt steeds meer geapprecieerd 
omdat veel (ver)bouwers in de snel evolue-
rende bouwwereld dikwijls door het bos de 
bomen niet meer zien, 

een kleine voorbereiding
is handig
Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet 
noodzakelijk. Vaak kom je best al in een 
vroeg stadium advies inwinnen. Wel vragen 
we een beperkte voorbereiding of bespreek-
baar document waarmee we aan de slag kun-
nen. Houd er wel rekening mee dat als de 
bouwaanvraag reeds is ingediend, veel as-
pecten definitief zijn.

praktisch
Het gratis bouwadvies is ontstaan uit een sa-
menwerking tussen de gemeenten Arendonk, 
Baarle-Hertog, Merksplas, Ravels en Rijke-
vorsel. Om de 2 maanden vindt in één van 
deze gemeenten dit bouwadvies plaats, en 
dit telkens in het gemeentehuis op de 1ste 
woensdag van de maand.

In Rijkevorsel vindt het bouwadvies plaats 
op woensdag 4 mei 2016. Per advies wordt 
één uur voorzien.  Eerste advies om 9 uur en 
laatste om 16 uur. Inschrijven is noodzake-
lijk. Je kunt hiervoor mailen of bellen naar 
de dienst ruimtelijke ordening. 

Ben je niet vrij op de voorgestelde dag? Je 
kunt rechtstreeks een afspraak maken bij 
Kamp C, waar je elke week terecht kunt voor 
gratis bouwadvies. Kamp C is gevestigd te 
Westerlo, tel. 014 27 96 50. Openingstijden 
van 9 uur tot 17 uur behalve op maandag.

· 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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Dit jaar zal er gefeest worden in de gemeenten langs het kanaal Dessel-
Turnhout-Schoten. In samenwerking met nv De Scheepvaart werd een
website online gezet.

Website de vaart verjaart

VrIje tIjd

www.devaartverjaart.be
Hier staan alle plaatselijke activiteiten verzameld maar ook diegenen die buiten onze gemeen-
tegrenzen willen gaan meefeesten, vinden hier hun gading.

Het startschot van ‘de vaart verjaart’ wordt ge-
geven eind april. In Rijkevorsel zullen we dit 
doen op zondag 24 april in Sint-Jozef Rijkevor-
sel. Langs de vaart aldaar zal een stoet trekken 
waarbij de geschiedenis van de vaart wordt uit-
gebeeld. Op de ambachtenmarkt kunnen ver-
enigingen zichzelf voorstellen.

· www.devaartverjaart.be
· cultuurdienst@rijkevorsel.be
 03 340 00 35
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 03 340 00 12

 

Meer    
info
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aed-toestellen in rijkevorsel

Intussen werden de AED-toestellen besteld 
en is men bezig met de plaatsing van deze 
toestellen op volgende locaties.
Centrum:
· Oude Pastorij aan het dorpsplein
· Buitenzijde kleedkamers gemeentelijk 

sportveld Bavelstraat
· Buitenzijde jeugdlokalen sport- en recrea- 

tiezone Sonsheide
Sint-Jozef:
· Buitenzijde gemeenschapscentrum Sint-

Jozef
· Buitenzijde lokalen Chiro Sint-Jozef sport- 

en recreatiezone Zuiderdijk

opleidingen
Bij een hartfalen is er vaak geen dokter of 
verpleegkundige in de buurt. De enige hulp 
kan dus komen van omstaanders. Een AED 
kan omstaanders helpen bij het succesvol 
uitvoeren van een reanimatie. Hoe meer 
mensen kunnen reanimeren en defibrilleren 
met een AED, hoe meer mensen een hart-
stilstand kunnen overleven. Daarom wil de 
gemeente zoveel mogelijk mensen leren om-
gaan met een AED.
Op 29 en 31 maart zullen dan ook de eerste 
opleidingen voor inwoners van Rijkevorsel 
plaatsvinden. De opleidingen worden gege-
ven door instructeurs van Rode Kruis afde-
ling Rijkevorsel. Indien je geïnteresseerd 
bent om zo’n opleiding te volgen, kun je 
inschrijven via sportdienst@rijkevorsel.be.  
Het aantal deelnemers is beperkt tot vijftien 
personen per opleiding.
· Opleiding AED 29 maart 2016: Klooster – 

19.15 uur tot 22.15 uur
· Opleiding AED 31 maart 2016: GC Sint-

Jozef – 19.15 uur tot 22.15 uur
In april zal er dan nog een opleiding georga-
niseerd worden voor inwoners. Deze datum 
wordt meegedeeld in de volgende editie van 
de 2310.

De gemeente richt zich ook tot de vereni-
gingen: er zullen twee opleidingen ingericht 
worden voor de sport- en cultuurraad.

Op die manier draagt het gemeentebestuur 
van Rijkevorsel samen met zijn inwoners bij 
om een hartveilige gemeente te worden.

prentenboeken per thema

Kleuter ZIZO is een thematisch classificatie-
systeem voor peuter- en kleuterboeken. De 
thematische opstelling komt tegemoet aan 
de noden van ouders en professionelen. Zij 
zijn vaak op zoek naar een publicatie met 
een bepaald thema en kunnen dit gemakke-
lijk terugvinden via de Kleuter ZIZO-classi-
ficatie.
Waar de peuter- en kleuterboeken vroeger 
per leeftijd geclassificeerd werden, zullen 
ze binnenkort dus per thema gezet worden. 
Het etiket waarop de aanbevolen leeftijd 
aangegeven wordt, blijft bestaan.

Voor meer informatie kun je steeds bij de 
bibliotheekmedewerkers terecht.

Natuur

Wereld

Leren

Vrije tijd

Dagelijks leven

Mens - Lichaam

Gevoelens - Gedrag

Feesten

Avontuur - Fantasie

Verhalen A - Z

Groen

Grijs

Blauw

Geel

Bruin

roze

rood

turkoois

oranje

paars

hoofdrubriek Kleur
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toontaggetkunt: gratis pret 
en cultuur voor iedereen

Op zondag 10 april 2016 organiseert de 
jeugdraad van Rijkevorsel, in samenwerking 
met de Rijkevorselse jeugdverenigingen, het 
jeugdhuis en het gemeentebestuur Rijkevor-
sel, voor de vijfde keer het culturele evene-
ment ‘Toontaggetkunt’ in het Klooster en aan 
de Kiosk. 

Op deze dag willen ze het creatieve talent 
van kinderen en jongeren uit Rijkevorsel en 
omstreken aanwakkeren door gratis culturele 
workshops aan te bieden en door podiumkan-
sen te bieden voor ons vrij podium.

Wil jij ook graag deelnemen aan deze work-
shops ? Binnenkort krijg je een flyer op school 
of in je brievenbus met alle informatie op 
om je in te schrijven. Kom je liever gewoon 
kijken? Iedereen is welkom op dit 
culturele evenement !

Grabbelpas paasvakantie
2016: vooruitblik

Ook tijdens de paasvakantie heeft het ge-
meentebestuur tal van leuke activiteiten 
voorzien voor onze Rijkevorselse jongeren. 
Hieronder vind je alvast een vooruitblik op 
deze geweldige vakantie !

Grabbelpas
De jeugddienst heeft weer enkele leuke 
Grabbelpasactiviteiten voorzien die garant 
staan voor een super toffe vakantie!
· dinsdag 29 maart: skiën en snowboarden 

in Landgraaf (geboortejaar 2008 t.e.m. 
1999)

· woensdag 30 maart: knutselfestijn (ge-
boortejaar 2009 t.e.m. 2004)

· donderdag 31 maart: natuurhulpcentrum 
+ speeltuin Bokrijk (geboortejaar 2009 
t.e.m. 2004)

· vrijdag 1 april: kleuter- en kinderyoga 
(geboortejaar 2013 t.e.m. 2004)

· maandag 4 april: si si cinema – Frozen (ge-
boortejaar 2009 t.e.m. 2004)

· maandag 4 april: si si cinema – Verschrik-
kelijke Ikke 2 (geboortejaar 2006 t.e.m. 
1999)

· dinsdag 5 t.e.m. donderdag 7 april: speel-
driedaagse in Kasterlee (geboortejaar 
2009 t.e.m. 2004)

· woensdag 6 april: vissen bij de Aalschol-
vers (geboortejaar 2007 t.e.m. 1999)

· vrijdag 8 april: juwelenatelier (geboorte-
jaar 2007 t.e.m. 1999)

Kinderclub
De begeleid(st)ers van de Kinderclub heb-
ben ook een keitof activiteitenprogramma 
voor de paasvakantie in elkaar gestoken. 
Tijdens de paasvakantie gaat de Kinderclub 
goochelen met de tijd! De eerste week van 
de paasvakantie nemen we een duik terug in 
de tijd en ‘graven we in het verleden’. Tij-
dens de tweede week gaan we ‘lonken naar 

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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de toekomst’. Het belooft weer een dolfijne 
paasvakantie te worden !

Folders met alle info over de paasvakantie 
werden bedeeld via de Rijkevorselse scho-
len. Voor de activiteiten van de Kinderclub 
en de Grabbelpas kan je inschrijven vanaf 
maandag 7 maart om 19.00 uur tot en met 
zondag 20 maart.

Er moet online worden ingeschreven. Meer 
informatie hierover kun je terugvinden op 
onze website www.rijkevorsel.be/grabbel-
pas of www.rijkevorsel.be/kinderclub.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er 
in de Kinderclub met een inschrijvingsstop 
worden gewerkt. Dat betekent dat er maxi-
mum 98 kinderen in de Kinderclub kunnen 
opgevangen worden. Na de uiterste inschrij-
vingsdatum van 20 maart 2016 zullen er hoe 
dan ook geen inschrijvingen meer worden 
aangenomen voor de paasvakantie. Deze 
maatregel hanteren we om een kwaliteits-
volle opvang aan jullie kinderen 
te garanderen.

Betoelaging
buitengemeentelijk 
zwembadgebruik

Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwem-
bad hebben, wil het gemeentebestuur het 
zwemmen voor inwoners van Rijkevorsel 
promoten via het reglement betoelaging 
buitengemeentelijk zwembadgebruik. Op 29 
februari wordt de aanpassing van het regle-
ment ter goedkeuring voorgelegd aan de Ge-
meenteraad. In het voorstel zou er ook een 
toelage mogelijk zijn voor het zwemmen in 
Sportoase Stede Akkers, het nieuwe zwem-
bad in Hoogstraten.

Meer info hierover vind je vanaf 1 maart op 
www.rijkevorsel.be.

opleidingen/vormingen
in de regio

Voetbalclinic
Aandachtspunten in relatie trainer-jeugd-
voetballer op maandag 2 maart 2015 van 19 
tot 22 uur.
· Plaats: gemeentelijke basisschool Hei-

einde, Sint-Jozefstraat 39, 2350 Vosselaar
· Lesgever: Marc Lorent – sportkinesist en 

conditietrainer Antwerp Giants
· Kostprijs: € 15
· Inschrijven: dienst vorming, Diane Loo-

sen, 03 240 62 73, sportvorming@provin-
cieantwerpen.be – www.provincieantwer-
pen.be, zoek op ‘sportvorming 2016’

Forum positief Coachen
Bijeenkomst voor clubs die traject Positief 
Coachen gevolgd hebben op donderdag 24 
maart 2016 van 20 tot 22 uur.
· Plaats: Arendonk
· Lesgever: Stichting Positief Coachen
· Kostprijs: gratis 
· Inschrijven: sportdienst@rijkevorsel.be

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56
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welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
‘Coffre D’Orgine’ van Murielle Geypen.

In welk boek had je zelf
graag geleefd en waarom ?
In ‘De hongerspelen’ van Suzanne Collins. In 
de situatie waarin het verhaal zich afspeelt, 
zou ik niet graag leven maar ik zou wel graag 
het doorzettingsvermogen hebben van Kat-
niss. Hoe zij in dit verhaal vecht voor haar le-
ven en wat ze allemaal doet om te overleven.

welk boek is
jouw absolute nummer 1 ?
Ik heb verschillende boeken die bij mij op 
nummer 1 kunnen staan. Zo zijn de boeken 
van Marianne Fredriksson stuk voor stuk een 
aanrader.

welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ? 
Het boek ‘Haar naam was Sarah’ van Tati-
ana de Rosnay. De realiteit kan soms toch 
wel moeilijk zijn. Hier wordt een indrukkend 
verhaal verteld over een vrouw die op het 
spoor komt van Sarah, een slachtoffer van 
de Holocaust.

welk boek of verhaal heeft je 
ooit echt geholpen ?
‘Voor Positiviteit !’ van Mark Verhees. Door 
het lezen van dit boek ben ik op bepaalde 
momenten toch anders naar het leven gaan 
kijken. Je leert er hoe je op een positieve 
manier kunt reageren op bepaalde situaties. 

Met welk personage
zou je graag bevriend zijn ?
De moeder uit het boek van ‘Elisabeths 
dochter’ van Marianne Fredriksson. In dit 
verhaal wordt duidelijk hoe belangrijk en 
hoe intens een relatie kan zijn tussen moe-
der en dochter, die toch wel ieders een eigen 
leven leiden.

noem drie van je
favoriete schrijvers
Marianne Fredriksson, Dan Brown en Nicci 
French.

waar lees je het liefst ?
Ik lees het liefst op een rustige plaats waar 
ik me echt kan ontspannen. Lezen is voor 
mij een moment om tot rust te komen en me 
volledig in te leven in het verhaal.

heb je ooit – dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek – 
een bijzonder iemand leren 
kennen ?
Ja, de schrijfster Murielle Geypen kende ik 
al voor ze haar boeken schreef. Door haar 
boeken te lezen heb je toch een andere band 
met haar. Het zijn boeken waarin je direct in 
het verhaal kunt stappen. Heel ontspannend 
om te lezen.

wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’?
Ik nomineer Martine Van Den Kinschot, zij 
leest veel en graag.

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

deze maand
de uitgelezen
selectie van
Christel Verboven,
leerkracht in
het Bso in
’s Gravenwezel. 
daarnaast is ze 
vrijwilliger bij 
Kind en Gezin en 
is ze actief bij een 
drumteam.
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speelstraten in rijkevorsel

In de zomervakantie van 2015 liep het proef-
project ‘Speelstraten in Rijkevorsel’ waar-
door jij je straat kon omtoveren in een heus 
speelparadijs voor kinderen uit de buurt. 
Omwille van het grote succes wordt dit pro-
ject zeker herhaald tijdens de zomervakan-
tie van 2016.

Wil jij jouw straat ook omtoveren tot een 
Speelstraat? Vul dan de nodige formulieren 
in die je terugvindt op www.jeugdrijkevor-
sel.be of bij de jeugddienst en bezorg ze 
voor 31 maart 2016 aan de jeugddienst.

Om in aanmerking te komen voor een speel-
straat moet je wel aan enkele voorwaarden 
voldoen.

waaraan moet de straat 
voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woon-

karakter. De aanwezigheden van bv. han-
delszaken kan de inrichting van een speel-
straat bemoeilijken.

· De straat heeft een snelheidsbeperking 
van max. 50 km/uur.

· Er rijdt geen openbaar vervoer door de 
straat.

· Er is geen doorgaand verkeer in de straat 
(de politie geeft advies of het verkeer 
veilig langs andere wegen kan geleid wor-
den).

welke voorwaarden moeten 
door de bewoners worden 
ingevuld ?
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij 

de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus 
zelf voor een invulling van de speelstraat.

· Minstens 80 % van de bewoners verklaart 
zich akkoord met de inrichting van een 
speelstraat. Dit moet bewezen worden 
aan de hand van een gehandtekende en-
quête.

· Elke speelstraat heeft minstens twee 
speelstraatverantwoordelijken die alles 
in goede banen leiden.

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door de bewo-
ners.

· 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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info
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Volk van Veussel

Regen en wind regeerden het land tijdens de krokusvakantie. De kinderen die naar de kinderclub 
of de Grabbelpas kwamen, lieten het niet aan hun hart komen en amuseerden zich te pletter. 
Dat maakten we op uit hun reacties wanneer we peilden naar hun vakantie.

estelle renders
Ik heb op één been gesprongen. Dat kan ik al goed. Ik heb ook 
zelf cocktails gemaakt. Met carnaval was ik verkleed als koningin 
met een echte kroon. Op mijn wang heb ik een regenboog laten 
schminken want ik vind alle kleurtjes mooi. De poppenkamer 
boven vind ik heel leuk. Als ik op de kinderclub ben speel ik het 
allerliefste in het ballenbad, maar soms ook niet. Ik wil deze 
vakantie nog graag in het zwembad gaan spelen. Ik ga ook nog 
mee naar het poppentheater Propop.

dot jansen
Ik heb tijdens de vakantie zelf salades gemaakt en op broodjes 
gesmeerd. Ik heb carnaval gevierd en was verkleed als ‘K3’. Alle 
liedjes van K3 zijn mijn lievelingsliedjes, alle liedjes van de oude 
en de nieuwe. Ik schilder graag op de kinderclub en dan neem ik 
mijn werkjes mee naar huis. Ik heb ooit een olifant getekend en 
ook een mevrouw. Ik speel eigenlijk het allerliefste met alles. 
Deze week ga ik ook nog mee naar het poppentheater. Ik heb dat 
al gedaan want ik vind dat leuk.

aaron oogjen
Ik heb al een superleuke krokusvakantie gehad! Maandag heb 
ik met de Grabbelpas coole chemie-experimenten gedaan en 

mijn eigen bruisbal gemaakt. Dinsdag zijn we naar Plopsa Indoor 
geweest waar ik in elke attractie ben gegaan. Ik heb er ook

Piet Piraat, de Smurfen en Kaatje tegengekomen!
Woensdag hebben we ook nog carnavalsmaskers gemaakt
zodat we al helemaal klaar zijn voor de Halfvastenstoet!

Ik vond het heel heel heel leuk !

seppe sprangers
De vakantie was al heel leuk! Maandag ben ik naar de Kinderclub 

geweest en toen mochten we op de speelplaats van De 
Wegwijzer spelen en voetballen. Dat was supertof ! Ik ben ook 

mee naar Plopsa Indoor geweest en weet je wie daar was? Sarah, 
de Ketnet-wrapper! Vandaag heb ik een coole  superman-cape en 
een tijgermasker in elkaar geknutseld. Verder ga ik ook nog naar 

De Singer want dat is in opa zijn straat. Hier komt vrijdag een 
meneer liedjes spelen en dan kan ik daar op dansen !



Geflitst...

29 januari 2016: 10de familiequiz ouderraad sint-luciaschool en het Moleke

17 januari 2016: aperitiefconcert Brass Band Condor

7 februari 2016: dankjeweldag aan de Molen

9 februari 2016: Carnaval in de kinderclub

19 januari 2016:

philippe Geubels in de singer

17 januari 2016:

sint-antoniusfeesten achtel

16 januari 2016:

hello 2016 door VlV-combo

29

23 januari 2016:
Veldloop aC rijkevorsel

© Mia uydens

© Bart huysmans

© Martine Goetschalckx
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2 maart 2016
Van 14.00 tot 17.00 uur
Infonamiddag over pensioenen
Lezing

Informatie over de pensioenreglemen-
tering in een verstaanbare taal. Moge-
lijkheid om vragen te stellen en een 
raming te laten maken. Loop niet het 
risico geld te verliezen door je niet tij-
dig en niet goed te informeren.
Gratis

 De Voorzorg Rijkevorsel
 Sint-Luciestraat 27
 2310 Rijkevorsel

 De VoorZorg
 s-plus.304@devoorzorg.be

3 maart 2016
Van 19.30 tot 22.00 uur
achter de schermen van het Vaticaan
Lezing

Vaticaanstad is de kleinste staat ter 
wereld en ligt verborgen achter hoge, 
dikke muren. Tom Zwaenepoel weet er 
alles van. 
€ 5

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel i.s.m.
 Vormingplus Kempen
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

4 maart 2016
om 20.30 uur
Brussels jazz orchestra
Concert

Brussels Jazz Orchestra keert terug 
naar de roots van de grote orkesten, de 
jazzclubs, om er te spelen met jong en 
veelbelovend talent uit eigen land. Het 
biedt op die manier een springplank 
aan het aanstormend talent van van-
daag, de grote namen van morgen. 
€ 16
voorverkoop: € 16
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs: € 18
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

5 maart 2016
om 21.00 uur
the Kids - uItVerKoCht
Concert

In 2016 stampen de oude punkrotten 
van The Kids al veertig jaar tegen de 
schenen van al wat de norm is. Met 
klassiekers als ‘There Will Be No Next 
Time’ en ‘Fascist Cops’ op de kerfstok 
is de status 'legendarisch in de Belpop-
geschiedenis' al jaren verzilverd maar 
van sleet is er na vier decennia punk & 
anarchie nog altijd geen sprake.
€ 15

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

6 maart 2016
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

 Turnzaal Sint-Luciaschool
 Banmolenweg 2 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Ruilclub
 03 314 51 29

Van 14.30 tot 23.00 uur
halfvastenstoet rijkevorsel
Feestelijkheid

Carnaval in Rijkevorsel. Verloop van 
de omloop: Dorp, Bochtenstraat, Me-
relstraat, Lijsterstraat, Looiweg, Bo-
shoevenweg, Lozenhofstraat, Oost-
malsesteenweg (let op niet meer 
Helhoekweg), Hoek, Dorp, Bavelstraat. 
Na de optocht kindercarnaval in zaal 't 
Centrum en Groot bal in de tent (dorp 
Rijkevorsel, parking zuid). Meer info: 
www.halfvastenstoet.be.
Gratis

 Parking Zuid
 2310 Rijkevorsel

 De Rijkevorselse Rederijkers
 info@halfvastenstoet.be
 www.halfvastenstoet.be

7 maart 2016
om 20.30 uur
the thing
Concert

Na hun overweldigende optreden twee 
jaar geleden komen de Scandinaviërs 
van The Thing opnieuw naar De Singer. 
Hou je klaar voor robuuste jazz, ge-
lardeerd met scheuten garagerock en 
punk.
€ 14
voorverkoop: € 14
voorverkoop studenten: € 7
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inkomprijs: € 16
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 maart 2016
om 20.30 uur
simon toldam trio
Concert

In 2010 speelt de Deen Simon Toldam 
een eerste keer in de Singer met het 
Han Bennink Trio. In datzelfde jaar 
vormt de pianist ook een eigen trio. 
Hiermee komt hij nu naar de Singer. Dit 
is de eerste tournee die ons land aan-
doet. Niet te missen!
€ 12
voorverkoop: € 12
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs: € 14
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

12 maart 2016
om 21.00 uur
douglas Firs (try-out)
Concert

 © 2015 anton Coene

Douglas Firs is het project van singer-
songwriter Gertjan Van Hellemont. Sa-
men met zijn band brengt hij een aan-

stekelijke mix van country, americana, 
pop en soul. Nog maar twee platen ver, 
maar reeds goed voor enkele radiohit-
jes en vele superlatieven vanwege de 
Vlaamse en Nederlandse pers.
€ 10
voorverkoop: € 10
voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs: € 12
inkomprijs studenten: € 7

 De Singer vzw
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13 maart 2016
Van 7.30 tot 10.30 uur
ontbijt op Bed
Eten en drinken

Heb jij zin in een lekker ontbijtje ? Aar-
zel dan niet om er eentje te bestellen 
op zondag 13 maart. Je hoeft zelfs niet 
uit je bed te komen, want in Rijkevor-
sel wordt jouw ontbijt door het ouder-
comité van De Wegwijzer aan huis gele-
verd. Smakelijk !
€ 7,50

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité De Wegwijzer
 03 340 00 61
 info@oudercomite-dewegwijzer.be

Van 12.30 tot 15.30 uur
tweedehandsbeurs
Beurs
Tweedehandsbeurs van kinderkleding 
en -uitzet (geen speelgoed, schoenen 
of ondergoed) georganiseerd door Ge-
zinsbond Rijkevorsel 
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

Van 13.00 tot 17.00 uur
hanekap
Feestelijkheid
13.30 uur: vertrek stoet aan de ka-
pel van Achtel naar koningin 2015 met 
fanfare Vermaak na Arbeid. 14.15 uur: 
titelstrijd koning 2016 op de Achtelse 
kapelberg. 15.30 uur: viering nieuwe 
koning met een hapje en een drankje 
op de Achtelse kapelberg. Alle Achtelse 
jongeren geboren in 2002 en ouder op 
post evenals supporters en sympathisan-
ten vanaf 13.00 uur. Iedereen van harte 
welkom.
Gratis

 Kapel Achtel
 Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 Achtel@telenet.be

18, 19, 26 & 27 maart 2016
18 maart om 20.00 uur
19 maart om 20.00 uur
26 maart om 20.00 uur
27 maart om 14.00 uur
de roze ridder: ongezien spektakel 
met echte paarden
Toneelvoorstelling

Meneer François wil met zijn toneelge-
zelschap een middeleeuws, historisch 
drama opvoeren. Spoedig blijkt dat 
geen enkel personage goed in z’n rol 
zit en dat de bijbehorende rekwisieten 
eerder rampzalig dan geloofwaardig 
zijn… De avonturen van de roze rid-
der zelf zijn weliswaar ondergeschikt, 
doch, het verhaal kent tal van verras-
sende wendingen
€ 6
voorverkoop: € 6
inkomprijs: € 8

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 – 2310 Rijkevorsel

 Jeugdtheater Globe Rijkevorsel
 www.jtglobe.be



32

20 maart 2016
Van 8.00 tot 15.00 uur
pensentocht
Wandeling

Officiële wandeling van wandelclub 
’t Beerke Beerse vzw. Wandelen in de 
driehoek Rijkevorsel-Beerse-Merksplas 
met onder andere Het Blak, Ekstergoor, 
Luysterbos, Meergoren en Kievitsheide. 
Afstanden zijn 4 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 
- 30 km. Start bereikbaar via openbaar 
vervoer De Lijn 431.
€ 1,50
leden erkende wandelfederaties: 
€ 1,10 (met sticker € 1,35)
niet-leden: € 1,50 (met sticker 
€ 1,75)
Gratis voor kinderen onder 12 jaar

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Wandelclub ’t Beerke
 Beerse A 018 vzw - 014 61 45 61
 wandelclub.beerke.beerse
 @skynet.be
 www.users.skynet.be/wandelclub.
 beerke

22 maart 2016
Van 19.00 tot 22.00 uur
nacht van de geschiedenis: ‘smaak’
Lezing - Eten & drinken

Thema van de 14de Nacht van de Ge-
schiedenis is ‘Smaak’. Philippe Water-
schoot zal ons door middel van hapjes 
een lekkere en leerrijke avond bezor-
gen! Hij focust deze avond op het ver-
schil van smaken in de wereldkeuken. 
Daarnaast leert hij ons aandacht te 
hebben voor de structuur en de presen-
tatie van gerechten.

€ 35
davidsfondsleden: € 30
niet-leden: € 35

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

24 en 25 maart 2016
om 20.30 uur
Kodian trio
Concert

De Singer en Tonefloat's New Wave Of 
Jazz slagen de handen wederom in el-
kaar en keren terug naar het oude re-
cept van de New Yorkse jazzclubs met 
een tweedaagse residentie. Kodian Trio 
wordt het nieuwe vlaggeschip van het 
NWOJ label met hun debuutalbum dat 
begin maart 2016 verschijnt. 
€ 10
voorverkoop: € 10
voorverkoop studenten: € 3
inkomprijs: € 12
inkomprijs studenten: € 5
abonnement: € 15, studenten € 5

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

26 maart 2016
om 20.00 uur
Quiz me rijko
Quiz

Quiz me Rijko, een leuke interactieve 
kwis voor jong en oud! Teams van vier 
tot zes personen. Inschrijven via leen.
miel@telenet.be (€ 15 per team ter 
plaatse te betalen).
€ 15

 Kantine Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

28 maart 2016
om 13.00 uur
paaseierentocht
Wandeling 
KWB Paaseierentocht op Paasmaandag. 
Leuke, (ont)spannende tocht waarbij 
de kinderen lekkere eitjes ontvangen. 
Voor de ouders is er een drankje voor-
zien.
€ 5
KwB-leden: € 3
niet-leden: € 5

 Chirolokalen Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10 E - 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 03 312 43 97
 frans@kwbsintjozef.be
 www.kwbsintjozef.be

Aankondigingen van activiteiten in april dien je uiterlijk
op 3 maart 2016 in te voeren in www.uitdatabank.be

Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel.

Het schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te 
korten en te wijzigen.
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Meldingsformulier

onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁
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te ontdekken in rijkevorsel 

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

 aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

Iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Gemeentelijk heemkundig Museum
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
documentatiecentrum heemkundige Kring
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Iedere tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur
de stenen Bergmolen in actie
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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openInGsuren

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

Bob Van den eijnden 1ste schepen Cd&V
03 314 38 14  -  0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

jos Boeckx 2de schepen snr
03 312 43 88  -  0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:	 financiën,	begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

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

lizette Keysers 4de schepen snr
03 314 66 90  -  0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

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

wim de Visscher oCMw-voorzitter Cd&V
03 312 50 09  -  0496 77 81 89  -  wdevisscher@skynet.be
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 

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

recyclagepark de Meiren - ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

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

aster Berkhofbibliotheek sint-jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

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

oCMw GC sint-jozef - Kerkdreef 61
maandag 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

oCMw juridische dienst - prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur rijkevorsel 
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

openingsuren diensten

College van burgemeester en schepenen

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