
In de paasvakantie, op donderdag 7 april,
werd het gemeentehuis van Rijkevorsel 
omgetoverd tot één groot aquarium.
De kinderen van de kinderclub gingen er op zoek 
naar allerlei vreemdsoortige zeebewoners.
Met de verzamelde buit knutselden ze 
vervolgens vele mooie kunstwerkjes bij elkaar. 
Als neusje van de zalm toverden de kinderen 
met de verzamelde schelpen de titel van dit 
blad in het gras voor de kiosk !

MEI 2016www.rijkevorsel.be
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INHOUD

4
Op 17 mei is het IDAHOT, de Internationale Dag Tegen 
Homofobie en Transfobie. Ook de gemeente Rijkevorsel hangt op 
17 mei de regenboogvlag uit als teken van solidariteit.

22
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel organiseert i.s.m. het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut op donderdag 19 mei 2016 
‘Play Pauze Stop’, een interactieve avond voor ouders om te 
ontdekken hoe gezond beeldschermgebruik voor kinderen ook 
thuis kan. 

16
Op korte termijn zullen de straten rond GVBS het Kompas 

opgewaardeerd worden tot een echte schoolomgeving, met o.a. 
de plaatsing van een octopuspaal en extra parkeerruimte.

8
Bejaardencomplex Prinsenhof bestaat 20 jaar. Deze heugelijke 
verjaardag zal niet zomaar in stilte voorbij gaan. De bewoners 
mogen zich dan ook verwachten aan een heel feestelijk jaar !

12
Tegen het najaar krijgen de kleine voetpaadjes in het centrum 
een originele naam. Krijgen we een Ozewiezewozepad of een 
Hoedje-van-papierpad ? Breng je stem uit in de maand mei !
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Beste inwoners,

Het doet deugd dat de lente weer in het land is. Hopelijk kunnen we allemaal genieten van prachtige dagen in 
deze bloeimaand. Onze technische diensten hebben de afgelopen dagen meer dan 100 bomen geplant. Hiermee 
wordt er getracht om een warme en aantrekkelijke omgeving te creëren in ons dorp. In het centrum van Rijkevorsel 
langs de kerk en langs de parkings hebben ze leilinden geplant. Ook in het voetpad op Den Hoek en in de bermen 
van de Sterstaat zijn ondertussen nieuwe bomen geplant. We hopen dat al deze bomen mogen bijdragen tot een 
aangenamer dorp en dorpsleven. Met het planten van deze bomen dragen we ook een steentje bij tot de Kempen 
2020. In het centrum van Rijkevorsel zullen er een aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten bijkomen. Op 
parking noord zullen de parkeerplaatsen voor gehandicapten toegankelijker gemaakt worden. In de omgeving 
van de bushaltes aan de rotonde en op de hoek tegenover parking zuid zullen er zitbanken geplaatst worden. 
Aan de schoolomgeving van Het Kompas in Sint-Jozef zal eerstdaags gestart worden met de aanleg van enkele 
parkeerplaatsen. Afgelopen maand is er in het klooster naast het gemeentehuis dubbele beglazing geplaatst.

Begin juni starten we met de verbouwing van de oude pastorij in het Doelenpad. Hier zal de politie van Rijkevorsel 
zich vestigen, alsook het secretariaat van het parochieteam. De werkzaamheden aan andere  gebouwen zoals de 
nieuwe bibliotheek, de kinderclub van Rijkevorsel centrum, de nieuwbouw voor de kinderclub van Sint-Jozef en de 
welzijnsschakel op de plaats van de chalet, zullen in september aanvangen. In opdracht van het gemeentebestuur 
zal het dak van de brandweerkazerne in juni vervangen worden, tevens zal het voorzien worden van de nodige 
isolatie. Op vijf locaties in Rijkevorsel werden AED-toestellen geïnstalleerd. Het plan met de locaties is terug 
te vinden in deze 2310. De wegeniswerken op de Sint-Lenaartsesteenweg en de werken ten gevolge van de Elia-
leidingen zijn afgelopen maand afgewerkt. De rioleringswerken in Sint-Jozef: Stevennekens (deel), Sint-Jozef (deel), 
Hoge Heideweg (deel), Uitbreidingsstraat en Sparrenweg vorderen zeer goed. De werken in de Essenweg zullen na 
het bouwverlof afgewerkt worden. Op gebied van ruimtelijke ordening staat eind april het richtlijnenhandboek en 
het ruimtelijk structuurplan SAS op de gemeenteraad.

Dit richtlijnenhandboek is een unicum in Vlaanderen. Samen met onze gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening 
en het IOK hebben we dit opgemaakt. Zowel de Provincie als Ruimte Vlaanderen vonden dit een zeer goed 
uitgewerkt instrument dat veel duidelijkheid zal scheppen voor de inwoners van Rijkevorsel die willen  bouwen 
of verbouwen. Ook andere gemeenten zijn ondertussen gestart met de opmaak van een richtlijnenhandboek. Met 
het ruimtelijk structuurplan SAS willen we de industriezone SAS omvormen tot bouw- en groenzone. Tijdens het 
openbaar onderzoek waren er geen bezwaren. De parking aan het steenfabriek SAS zal beschikbaar blijven tot de 
slopingswerken aanvangen. In deze 2310 doen we een oproep aan de verenigingen voor de zwerfvuilactie alsook een 
laatste oproep voor de speelstraten. 
De jongens en meisjes die hun Eerste 
Communie, Vormsel of Lentefeest 
vieren wil ik alvast nog een dikke 
proficiat wensen.

VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

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

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

Meer info:
· Het Roze Huis: Draakplaats 1 – 2018 Antwerpen
 03 288 00 84, tijdens de kantooruren - www.hetrozehuis.be - info@hetrozehuis.be
· Unia - Interfederaal Gelijkekansencentrum: www.unia.be - info@unia.be 
· Holebifoon: 0800 99 533 - www.holebifoon.be - vragen@holebifoon.be 

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

Internationale dag
tegen homofobie en transfobie

BESTUUR
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Zitdagen invullen aangiften 
personenbelasting 2016

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen de inwo-
ners van Rijkevorsel hulp krijgen bij het in-
vullen van hun belastingaangifte. Belasting-
ambtenaren staan hiervoor ter beschikking 
op volgende zitdagen:
· Belastingkantoor te Brasschaat, Ruiterij-

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

· Gemeentehuis, Molenstraat 5 te Rijkevor-
sel, dinsdag 17 mei van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 15.30 uur.

Je belastingaangifte indienen kan ook via in-
ternet via www.taxonweb.be.

Gemeenteraad

Korte samenvatting
van de gemeenteraadszitting 
van 21 maart 2016

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
het meerjarenplan 2014-2019 van Welzijns-
zorg Kempen en neemt eveneens kennis van 
het bijhorende budget 2015.

De personeelsformatie wordt in aangepaste 
versie goedgekeurd.

Een stuk grond gelegen te Rijkevorsel, Lijs-
terstaat, met de erop uitgevoerde infrastruc-
tuurwerken met een oppervlakte van 109 m2 
wordt kosteloos aanvaard door de gemeente 

voor openbaar nut om opgenomen te worden 
in het openbaar domein van de gemeente.

Kennis wordt genomen van het door het 
college van burgemeester en schepenen 
ingenomen standpunt inzake het ontwerp 
‘Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en ge-
lijkaardig bedrijfsafval’.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
de bepalingen betreffende het cameratoe-
zicht dat ingevoerd zal worden d.m.v. vaste 
camerabewaking. De plaatsing van de came-
ra’s gebeurt ten behoeve van bewaking van 
de gebouwen en tegen overlast.

Het subsidiereglement betreffende het bui-
tengemeenteijk zwembadgebruik wordt in 
aangepaste versie goedgekeurd. Sportoase 
Stede Akkers te Hoogstraten werd toege-
voegd aan de lijst van zwembaden.

Het retributiereglement betreffende de 
vrijwillige brandweer wordt opgeheven. Een 
nieuw subsidiereglement betreffende brand-
wacht bij evenementen wordt hiertoe goed-
gekeurd.
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BESTUUR

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de 
invoering van een permanent parkeerverbod 
vanaf het kruispunt Emiel Van Roeystraat tot 
een deel in Prinsenpad, en dit aan weerszij-
den van de rijbaan.

De raad gaat akkoord om als werkend lid toe 
te treden tot vzw Streekplatform Kempen, 
een samenwerkingsverband met betrekking 
tot streekbeleid, en deze vzw mee op te 
richten.

Gunstig advies wordt verleend aan de reke-
ning 2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef en 
eveneens aan de rekening 2015 van de kerk-
fabriek Sint-Willibrordus.

Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Organiseren van plaspunten in Rijkevorsel
 De raad gaat akkoord met het voorstel om 

initiatief te nemen om de plaatselijke ho-

recazaken warm te maken om deel te ne-
men aan gratis plaspunten. De gemeente 
zal zelf enkele nog te bepalen openbare 
gebouwen openstellen als plaspunt.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 30 mei 2016 vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in het 
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aan-
kondigingsbord langs de Molenstraat en op 
de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
be/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.

AED-toestellen geïnstalleerd
op vijf locaties

Op vijf locaties in Rijkevorsel werden in 
maart AED-toestellen geplaatst. In Sint-Jo-
zef Rijkevorsel hangen twee AED-toestellen: 
aan de buitenzijde van de lokalen van Chiro-
Sint-Jozef en aan de buitenzijde van het 
gemeenschapscentrum. In het centrum van 
Rijkevorsel zijn er defibrillatoren voorzien 
aan de Oude Pastorij op het dorpsplein, aan 
de buitenzijde van de kleedkamers op het 
gemeentelijk sportveld in de Bavelstraat en 
aan de buitenzijde van de jeugdlokalen in de 
sport- en recreatiezone Sonsheide. De loca-
ties van de AED-toestellen werden bepaald 
in overleg met de afdeling Rijkevorsel en de 
provinciale koepel van het Rode Kruis

Bekijk op dit stratenplan de locaties van de 
AED-toestellen in Rijkevorsel.

Sluitingsdag gemeentelijke diensten

Naar aanleiding van O.-H.-Hemelvaart zullen alle gemeentelijke 
diensten — administratie, bibliotheek, kinderclub en recyclage-
park — gesloten zijn op donderdag 5 en vrijdag 6 mei. Op zater-
dag 7 mei is het recyclagepark eveneens gesloten. 

Ook op Pinkstermaandag 16 mei 2016 sluiten alle gemeentelijke 
diensten de deuren.



7

Gewestwegen

Voorrangswegen

Lokale wegen

Trage wegen

Gracht, vijvers en waterlopen

Bos- en groenzones

Gemeentegrens

Sport- en recreatiezone

Begraafplaats

Speelplein

Bib

Kinderclub

Gemeentehuis

Politie

Brandweer

Recyclagepark

Werkhuis

Heemkundig museam 

Kerk

Windmolen

OCMW

PZ Sint-Jozef

GC Sint-Jozef 

N 290

LEGENDE

(incl. Aster Berkhofmuseum en -bibliotheek)

0 m 500 m 1000 m

N 14

N 14

N 14

N 14

N 131

N 131

H
IN

N
E

N
B

O
O

M
STR

A AT

LO
O

IW
EG

SONSHEIDE

LO
O

IW
EG

M
ER

EL
ST

R.

BAVELS
TR

.

R
E

E
W

E
G

KR
U

IS
P

A
D

HE LH
OEK

OUD LO

H
O

G
E

 P
U

TW
EG

HE
ER

BA
A

N

A
C

H
TEL

S TR.

EKSTER-

LO

PE

RE
NSTR.

HELH
OEKWEG

AMBACHTSWEG

HOUTELWEG

K
O

LO
N

I E
W

E
G

R IJKEVORSELWEG

L
O

O
IW

E
G

M
ER

EL
-

ST
R.

LACYNS

AUWELIJ N

KLEINE-

G
R

E
N

S
S

TR
A

A
T

KORENBLOK W EG

S INT-JOZEF

ROUWLEEGD

BU
SS

EL
S

VARE NV
EL

DE
N

HEIKANT-OOST

O
O

S
T

E NEIND

MERENLOOPWEG

BEERS EBAAN

HOEVEWEG

E EKHOFSTRAAT

AKKER-

VEKEN

BOLK
S EDIJK

VROUWKENSBLOK

H
EI-EN

D
E

O
U

D
E

 B
A

A
N

K
A

S
TE

EL W
E

G

VERBINDINGS-

    
 STR

.   

ZUIDERDIJK

ZUIDERDIJK

G
R

E
N

S
S

TR
A

A
T

EI
KE

ND
RE

EF

LO
O

IW
EG

HOG
E 

HE
ID

EW
EG

STEENW
EG

 O
P HO

OG
STR

ATEN

H
EESDIJK

P E BERG

M
A

AN
STR

.

K
A

PE
LS

TR
AA

T

WILG
EN-

     
  S

TR.

M
E

LH
O

VE
N

M
E

LH
O

V
E

N

BEEMD

BAVELS TRAAT

PAPENVOORT

V INKENPAD

BEU
KEN

D
R

EEF

KLEIN
E G

AM
M

E
L

BEERSEBAAN

S
TEE

N
W

E
G

 O
P W

O
R

TE
L

M
AR

KW
EG

  A
PP

E L
S

TR
A

A
T

S M
EEL

SCHOMMEWEG

VAART

LU
C IE

ST
R.

K LE
IN

E 
GAM

MEL

KARREW
EG

H
EES

DONK
V

LIM
M

ER
S E

B
AAN

O
U

D
E

 B
A

A
N

BERKEN-

RIJS

KI
EV

IT
SH

EI
DE

LA
NGSTRAAT

VAART

BER
KEN

R
IJS

BE
R

KE
N

R
IJS

K R EKELENBERG

KIEVITSHEID E

PL
AG

GE
N-

HO
G

E 
H

EI
DE

W
EG

     BRE
M

S
TR

.

KERKAKKER

VAARTS TR.

 P IOEN S

TR
.

LA
C

Y
N

S
PANNENHUISWEG

JAG
ER

SW
EG

ZW
A RTVENSTRAAT

OUDE GOORS TR.

PRUIMEN S TRAAT

PAPEN
VOORT

RIJT
WEG

VAARTKANT RECHTS

BAVEL
STR

.

KLATER S TRAA T

ANGELICADREEF

MEERBLOK

BE
R

G
S

K
E

N

LA
C

Y
N

S

LAER

LOOI

NIJVERHEID

S WEG

M
EELHO

VENLAAN

GANSHEID E-

KLEINE GAMMEL

MUTS AARD-

KOEKHOVEN

D
IJK

B
E

E
M

D

KERKDREEF

PRINSENPAD

OP
ST

AL

MERRET

PAPENVO
ORT

P A P ENV OORT

HOE V EWEG

HE
ES

BE
EK

W
EG

M
ER

KS
PL

AS
SE

BA
AN

LIJSTERSTR.

H
EE

R
BA

AN

G
ANSHEIDEW

EG

O
U

D

BRECHTSEDREEF

NEERV E N

B
R

A
N

D
G

R
A

V
E

N
W

E
G

S I
NT

-L
EN

AA
RT

SE
W

EG

BR A

N
D

AK
KE

R
S

OTT
ERD

A
EL

STR.

AARDBOLWEG

BEERSEBAAN

OUDE GOORSTRAAT

KL
UN

DE
RT

A CHTER STEDE

SENATOR COOLSDREEF

B
AV

EL
S T

R
.

S TERSTRAAT

KLEINE GAMMEL

TORENDRIES

NIJVERHEIDSWEG

KO EK
HO

VE
N

SC
HE

RP
EN

GE
ER

TS
TR

.

ZO
N

STR
.

NIJVERHE IDS STR. 

VO
R

S E
LM

O
ER

W
EG

BE
RK

EN

LAAN

 UITBREIDINGS STR.

SP
AR

RE
NW

EG

HEESBEEKW
EG

GROTE  DRIESEN

R
IN

G
O

VE
N

W
EG

ZANDWEG

ZANDWEG

EI
KE

ND
R
EE

F

KO
LO

N
IE

W
EG

DONK

GEMEE N TE
BO

S

LANGEDREEF

GROTE DRIESEN

KLEINE GAM M E L

V
LI

M
M

ER
SE

BA
AN

E
E

K
H

O
FS

TR
A

AT

V OND
ER

ST
R.

V
LIM

M
ER

S E
BA

A
N

MIDDELS TE D E

K
LE

IW
E

G

VROUWKENSBLOK

V
R

O
U

W
K

E
N

S
B

LO
K

HOUTELWEG

LE
EU

W
ER

K
S

E
W

E
G

D E LLENWEG

D E 
PAR

RE

DE
 P

A
R

R
E

G
AN

S
H EIDEWEG

KR

U
I S

BO
OG

-

M
A

R
K

W
E

G

DOELENPAD

LACYNS

S INT-JOZEF

LANG
ENBE

RG

BOUWHOEF

H
E

E
S

B
E

EK
W

E
G

DE PARRE

LO
O

IW
E

G

B
O

LK

S INT-LENAARTSEWEG

T
O

R
EN

D
R

IE
S

BO
L

K

M
O

LE
NSTR

.

   LIJSTERSTR.

BO
LK

KE IRS C HOT

HAAG

STE
VEN

N
EKEN

S

S
TE

V
E

N
N

EKEN
S

G
ILDEW

E G D E  S LUIS

VELDSTR.  

BOLK
SEDIJK

BERGS KEN

BERGSKEN

KLUIZE NBE R
G

P R INSENPAD

HE
ID

EB
LO

EM
-

W
EG

   

BAN
M

O
LEN

W
EG

N ER IN G

WEGASTER-

VELDS TRAAT

BOLK

Z
W

AR
TB

O
SS

EN

HEILLUIZERWEG

KE
IR

SC

HOT

K EIRSCHOT

KLATERSTRAAT

ZA
N

D
ST

R
AA

T

KLA TERSTRAAT

O
U

D
E

 B
A

A
N

ST REEPAKKER

KR
U

ISPAD

LAN G EV
OORT

BOLK

POTBERGSTR.

NERING

MOLENSTR.

A
C

H
TE

L

KOESTRAAT

KO
ES

TR
AA

T

KE
IR

SC
H

O
T

ACHTEL

KRO
KUS -

   W
EG

KEIRSC
HOTHOEVEWEG

KEIRSC
H

O
TH

O
E VEW

EG

S
TEV

EN
N

EKEN
S

ACHTEL

KLATER -

LANGEVO
ORT

LANG
EVOOR

T

M
IELAND

W
E

G

ST
EE

NW
EG

 O
P 

W
O

RT
EL

MOLLENWE G

BO
LK

S E

DIJ
K

AC
HTE

L

A
C

H
TE

L

A
C

H
TE

LS
EST

R

.

PRINSENPAD

NERING

BO
LK

H EIB
R AA K

V
R

O
EN

TE

SALM
M

EIRW
EG

SINT-
WILLEBRORDUSSTR.

KARDINAAL
CARDIJNLAAN

SIN
T-

LEOPOLD
-

STR.
KORTE MOLENWEG

MOLEN-

AKKERS

H
O

O
G

S
TR

A
A

TS
E

BA
A

N

O
O

ST
M

A
LS

ES
TE

EN
W

E
G

O
O

S T
M

AL
S E

S T
EE

N
W

EG

O
O

ST
M

AL
SE

ST
EE

N
W

EG

H
O

O
G

S
TR

A
A

TS
E

S
TE

E
N

W
E

G

H
O

O
G

S
TR

A
A TS

E
S

TE
E N

W
E G

G
A

M
M

E
L

G
A

M
M

EL
LE

E
M

P
U

TTE
N

LO
D

EW
IJ

K
 D

E
 K

O
N

IN
C

KL
A

A
N

S INT-LENAARTSES TEENWEG

S INT-LENAARTS E S TEENWEG

S INT-LENAARTSEST EENWEG

BOCHTE
NS TR.

DRIJHO EK

MERKS PLASSESTEENWEG

MERKS PLASS ES TEENWEG

MERKS PLASSESTEENWEG

MERKSPLASS ESTEENWEG
STEENWEG OP RIJKEVORSEL

OUDE

MOLENWEG

NIEUWE WEG

BORGERHOUTSTR.

PRINSEN-

PAD    

HELLE-
STEEG

OUDE

BRAAK

OUDE BRAAK

LELIES
TR.

LOZEN-

HOFSTR.

M
ISPEL-

W
EG

BOSHOEVEN-

W
EG     

POPULIEREN-

WEG    

WEG
AKKERSTR.

LA
M

BR
EC

HT
S-

M
EI

R

DUINENPAD

HE
ID

E-
ST

R.

WOLFBERGSTR
.ELZEN-

WEG

BINNEN-GELEG

MOER
E

N-
W

EG

W
EG

TURFWEG

W
EG

HO
GE

AK
KE

RS

PA
ST

O
O

RS
-

VI
JV

ER
W

EG

GAS
TO

N

LA
MBR

EC
HT

S-
ST

R.

LO
O

YAKKERPAD

HO

EK

D
O

R
P

DO
RP

BIEKO
RFW

EG

KO
O

LB
RA

N
-

DE
R

SW
EG

HEES B EEKWEG

W
EG

STR.

MARKWEG

LINDEN-

W
EG

KLEINE-

KL
EI

NE
-

MAR
KW

EG

WOUWER
WATER DEL T

EM
IEL

VAN
ROEY-

STR.

VAART

VUURDOORN

SALVIA-

WEG

HOOGSTRAETSCHEPAD

T
U

LPSTR
.

HEILIG BLOEDS TR.

B
R

E
E

B
O

S

HEGGESTR AAT

GEBUERSTRAAT

DE
N-

ST
R.

HOOGSTR.

W
EG

W
E

G
   

V
IJ

VE
R

S -

VI
JV

ER
S-

R
O

Z
EN

-
ST

R.
E

S
S E

N
-

W
E

G

VEN-WEG

H
E

U
V

ELW
EG

VREDESWEG

HEES BEEKWEG

ZOGGEBEEK-

W
EG

NACHTEGAAL-
WEG

ST
R.PA

ST
. BEERSE

MERKSPLAS

HOOGSTRATEN

BRECHT

MALLE

SINT-JOZEF

ACHTEL

RIJKEVORSEL

O L

BIESHOVEN

  

1

2

4

3

5

AED-toestellen in Rijkevorsel
1. Kleedkamers gemeentelijk sportveld Bavelstraat
2. Oude pastorij aan het dorpsplein
3. Jeugdlokalen sport- en recreatiezone Sonsheide
4. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
5. Lokalen Chiro Sint-Jozef

1

2

3

5

4

· 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

Op vrijdag 1 april 2016 werd het officiële startschot gegeven van een 
feestelijk jaar ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van WZC Prinsenhof 
te Rijkevorsel.

Prinsenhof in 20 tinten grijs

Tijdens een openingsreceptie werd het programma toegelicht van de verschillende feestelijke 
activiteiten die doorheen het hele jaar op het programma zullen staan (o.a. EK voetbal en 
Ronde van Frankrijk op groot scherm, een eigen wandeling, activiteiten met kinderen, aperi-
tiefconcert, ...). Dit alles kreeg de titel ‘20 tinten grijs’ mee. Daarnaast werd ook de nieuwe 
belevingstuin voor de bewoners officieel ingehuldigd door de voorzitter van het OCMW.
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Geboorten

Juli 2015
· Willemse Fiona,
 kind van Willemse Wout en Van den Born Ruth 

September 2015
· Spreuwers Lore,
 kind van Spreuwers Toon en Van den Ende Ellen

Oktober 2015
· Catthoor Mats,
 kind van Catthoor Denis en Verheyen Evelien 
· Beckx Nette,
 kind van Beckx Geert en Kranen Sanne
· Willekens Cis,
 kind van Willekens Jan en Cloostermans Veronique
· Van Besauw Milas,
 kind van Van Besauw Kevin en Janssen Sandra
· Malfliet Sif,
 kind van Malfliet Björn en Stoffelen Christy
· Nooyens Milli,
 kind van Nooyens Dieter en Rameysen Sabrina  

November 2015
· Verbraeken Tille,
 kind van Verbraeken Geerte en Janssens Hanne
· Bekaert Senne,
 kind van Bekaert Lieven en Lenaerts Valerie  
· Sprangers Sieger,
 kind van Sprangers Charlotte en Lippens Renka 
· Wagemans Lode,
 kind van Wagemans Raoul en Vervloet Ingrid 
· Voeten Vincent,
 kind van Voeten Bart en Camps Debby 
· Verheyen Ella,
 kind van Verheyen Kristof en Jansens Wendy
· Pauwels Jasmijn,
 kind van Pauwels Werner en Vloemans Eveline 
· Koyen Margot,
 kind van Koyen Pieter en Geudens Kirsten

December 2015
· Sprangers Linde,
 kind van Sprangers Peter en Sysmans Rita
· Raeves Julie,
 kind van Raeves Jeroen en Kums Anne
· Van Bavel Hannes,
 kind van Van Bavel Stef en Bolckmans Inge
· Van Riel Tuur,
 kind van Van Riel Raf en Mertens Dorien
· Van Besauw Amy,
 kind van Van Besauw Bart en De Roover Evelyne 

Huwelijken

November 2015
· Van Ginneken Guido en Van Den Kinschot Anny,
 21 november 2015

Overlijdens

November 2015
· Verpoorten Rita, 5 november 2015
· Swaegers Leo, 9 november 2015
· Peeters Jan, 18 november 2015
· Van Hoeck Marcel, 20 november 2015
· Smout Jozef, 23 november 2015

December 2015
· Geysen Alfons, 2 december 2015
· Potters Anna, 3 december 2015
· Faes Josephus, 4 december 2015
· Scheynen Maria, 5 december 2015
· Van Den Kinschot Pieter, 18 december 2015
· Van Nieuwburg Theresia, 23 december 2015
· Pillot Daisy, 25 december 2015
· Van Loon Lydia, 27 december 2015
· Denckens Karen, 30 december 2015
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Iedereen verdient vakantie

Het OCMW is sinds kort aangesloten bij 
Steunpunt Vakantieparticipatie. Steunpunt 
Vakantieparticipatie is een organisatie on-
der de vleugels van Toerisme Vlaanderen die 
goedkope vakanties en daguitstappen aan-
biedt voor iedereen die het moeilijk heeft 
om een vakantie of uitstap te betalen. Vorig 
jaar hebben meer dan 111 000 mensen een 
vakantie of daguitstap met korting kunnen 
boeken via Vakantieparticipatie.

Er is keuze uit meer dan 500 aanbiedingen 
met verblijven voor individuele vakanties, 
georganiseerde vakanties, groepsvakanties 
en daguitstappen. Neem gerust eens een 
kijkje op www.vakantieparticipatie.be.

Vakantie is een recht en geen overbodige 
luxe. Op vakantie kom je in een andere 
wereld terecht. Vakantie is zeer leerrijk en 
draagt bij tot de maatschappelijke integra-
tie voor diegenen die het financieel minder 
goed hebben. Als je kind in september terug 
naar school kan gaan met een echt vakantie-
verhaal zal hij/zij het gevoel hebben er echt 
bij te horen.

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

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

www.vakantieparticipatie.be

Jeugdboekenweek
in De Wegwijzer

In maart was er de jeugdboekenweek. De 
leerkrachten hebben tijdens deze week ge-
tracht de leerlingen te prikkelen door het le-
zen te combineren met opdrachtjes. Enkele 
reacties van de kinderen...

· Ondersteboven in de zetel lezen was niet 
makkelijk, maar ’t was wel eens iets an-
ders (Tim).

· We moesten ook 10 minuutjes op de WC 
lezen, onze pa doet dat altijd (Wout).

· ’s Avonds lees ik wel eens in bed maar nu 
moesten we onder het bed gaan liggen 
(Seppe).

· In pyjama lezen was nu ook weer niet zo 
speciaal, dat doe ik regelmatig (Sep).

· Ik heb graag een hoed op, met een hoed 
lezen was dus gewoon voor mij (Tjebbe).

LEVEN EN WELZIJN

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 19 mei 2016.

Simon
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· Ik lees graag in bed (Djeff).

· We moesten ook lezen terwijl we verkleed 
waren. Ik heb mijn prinsessenkleedje aan-
gedaan (Lais).

· Het was wel koud maar ik heb in de tuin 
gelezen (Lien).

· Met een snoepje in de mond lezen, kei-
leuk (Aaron).

· Onder tafel met een zaklamp lezen het is 
wel eens wat anders (Rik)...

Voor de kinderen was het een leuke ervaring. 
Er werd ook gevraagd om een foto binnen te 
sturen van de leesmomenten. Hiervan werd 
een collage gemaakt die in de inkomhal van 
de school werd opgehangen. Zeker voor her-
haling vatbaar. 

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 4 mei 2016
· Fruitvlaai en koffie
· Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

 

Meer    
info

Flor



12

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het schepencollege,
de vrijwilligers van Toerisme Rijkevorsel en de Heemkundige Kring,
de directies van De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool, heeft de voorbije 
maanden gewerkt aan de naamgeving van de kleine voetpaadjes in het 
centrum van onze gemeente.

Trage wegen

Je kent ze ongetwijfeld allemaal wel, de wegjes die we dagdagelijks gebruiken voor onze ver-
plaatsingen naar het werk, school of winkel. Het Mopperstraatje tussen Hoek en Looiweg is een 
mooi voorbeeld.

Een deel van de paadjes zullen de naam krijgen van oude rijmpjes, spelletjes, liedjes, ... Wie 
kent er niet “Ollebolleke bolleke rebesolleke. Olleke bolleke knol. Al wie handen of tanden laat 
zien, krijgt tien doefen en een knip. Jan Slip” ! Of Pottekestaamp of hoddebedot spelen.

De werkgroep heeft een aantal weggetjes in het centrum geselecteerd alsook een aantal kin-
derspelen en rijmpjes. In de betrokken scholen wordt gewerkt rond deze voetpaadjes. De leer-
lingen kunnen op een ludieke manier kennismaken met de oude rijmpjes en spelletjes. In de 
maand mei kan iedereen meestemmen aan de selectie van de spelen en rijmpjes. De werkgroep 
bepaalt later welke naam aan welk straatje wordt toegewezen.

Je kunt je stem uitbrengen van 1 tot 31 mei via www.rijkevorsel.be/tragewegen 
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Verkeershinder

Voetgangers-	en	fietsexamen
Naar jaarlijkse gewoonte wordt door de wijk-
agenten een voetgangers- en fietsexamen 
afgenomen. Hierbij worden de leerlingen 
van de lagere scholen in Rijkevorsel wegwijs 
gemaakt inzake de gevaren in het verkeer 
en hun plaats en houding als voetganger en 
fietser, specifiek in het Rijkevorselse cen-
trum. Dit jaar vinden het onderricht en de 
examens plaats op 26 april, 4, 11 en 25 mei 
2016.

Duatlon
Op zaterdag 28 mei 2016 vindt de jaarlijkse 
duatlonwedstrijd te Rijkevorsel plaats. In de 
namiddag, van 14.30 uur tot 16.30 uur is er 
een wedstrijd voor kinderen.
Om 18.30 uur start de duatlon voor volwas-
senen. Het loopparcours start aan Kruispad 
en gaat verder langs Prinsenpad, Tulpstraat, 
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en 
opnieuw Kruispad. Het fietsparcours start 
eveneens aan de Kruispad en loopt over de 
Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok, Vaart, 
Meerblok, Oude Baan, Vaart, Langstraat, 
Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Hel-
hoekweg en terug Helhoek. Parking is voor-
zien aan de recreatiezone Sonsheide.
Het parcours wordt tijdens deze wedstrijd 
verkeersvrij gehouden. Er wordt voorzien in 
diverse omleidingen.

Schoolfeesten
Op 21 mei 2016 organiseert de Sint-Lucia-
school hun jaarlijkse schoolfeest. Om de vei-
ligheid in de omgeving te garanderen zal de 
Banmolenweg tussen 10 uur en 19 uur afge-
sloten worden voor doorgaand verkeer. Het 
eenrichtingsverkeer wordt opgeheven gedu-
rende deze periode.
In Het Kompas wordt er gefeest op zaterdag 
30 april. Ook daar zal er in de schoolomge-
ving enige verkeershinder zijn.

Met Belgerinkel naar de Winkel 2016

Van zaterdag 30 april tot en met 4 juni 2016 organiseert de ge-
meente Rijkevorsel i.s.m. Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en 
Unizo opnieuw de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’.

Hoe deelnemen ?
· Doe met de fiets of te voet boodschappen bij een deelne-

mende handelaar en vraag een Belgerinkel-lot.
· Registreer de unieke code van je Belgerinkel-lot via tombola.

belgerinkel.be, beschikbaar vanaf 30 april.
· De dag van registratie van je lot maak je kans op de prijs van 

de dag. Op het einde van de dag verschijnt de naam van de 
winnaar van de dagprijs op tombola.belgerinkel.be.  Elke win-
naar wordt ook persoonlijk verwittigd via de contactgegevens 
die hij/zij doorgaf bij registratie.

· Je kunt je code een dag, een week of zelfs nog langer na 
ontvangst registreren, maar na zondag 5 juni 2016 wordt de 
registratie afgesloten. Je kunt dus kiezen om een bepaalde 
prijs te winnen.

· Je kunt ofwel meerdere loten op één dag registreren, of je 
spreidt je loten en maakt zo kans op verschillende prijzen.

· Je kunt de loten na registratie ook deponeren in de Belgerin-
kel-boxen, zo maak je dubbel kans om te winnen.

· Klanten die deelnemen via de Belgerinkel-boxen maken enkel 
kans op de prijzen van de gemeente. De boxen zijn tot en met 
6 juni 2016 te vinden aan de receptie van het gemeentehuis, 
in de bibliotheek centrum en in de Aster Berkhofbibliotheek.

· Via de gemeentelijke prijzenpot kun je alvast één Minerva-
fiets winnen, fietstassen en VVV-cadeaubonnen.
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

GAS-reglementering
over geluidshinder

Geregeld ontvangen wij informatie aan-
gaande geluidsoverlast, waarbij het de in-
woners van Rijkevorsel niet steeds duidelijk 
is of dit gereglementeerd is. Diverse vormen 
van geluidsoverlast zijn opgenomen in het 
GAS-reglement. Dit reglement is enkel van 
toepassing voor de gemeente Rijkevorsel.

Algemeen geldt volgende regeling inzake 
nachtlawaai: het is verboden tussen 22.00 
uur en 7.00 uur door nachtgerucht of nacht-
rumoer de rust van de andere inwoners te 
verstoren. Hierop kunnen uitzonderingen 
bekomen worden mits een vergunning van 
de burgemeester. Ook dan bestaat er nog 
een maximum geluidsniveau.

Voor geluid afkomstig van muziekinstallaties 
op de openbare weg of vanuit instellingen, 
toegankelijk voor het publiek, zijn er even-
eens voorwaarden voorzien.

· Er is een vergunning nodig van de burge-
meester die voorwaarden oplegt naar in-
houd, plaats en tijdstip

· Het maximum geluidsniveau mag de 90 
dB(A) niet overschrijden

Overmatig geluid uit voertuigen op de open-
bare weg is niet toegelaten.

Enkele	specifieke	onderwerpen
· Lawaai van grasmaaiers en andere werk-

tuigen:
 Het gebruik in open lucht van grasmaai-

ers, houtzagen en andere werktuigen aan-
gedreven door motoren is verboden tus-
sen 21.00 uur en 7.00 uur en op zondagen 
en wettelijke feestdagen. Deze bepalin-
gen zijn niet van toepassing op land- en 
bosbouwmachines gebruikt voor hun ex-
ploitatie.

· Lawaai van bouwmachines:
 Behoudens vergunning van de burgemees-

ter is het gebruik van bouwmachines of 
andere bouwwerktuigen die buitenge-
woon luidruchtig zijn en van aard de rust 
van de omwonenden te verstoren verbo-
den op werkdagen tussen 20.00 uur en 
7.00 uur, alsook op zondagen en wette-
lijke feestdagen.

· Lawaai van huisdieren:
 Huisdieren dienen zodanig gehouden te 

worden dat de door deze dieren voortge-
brachte geluiden niet van aard zijn de rust 
van de omwonenden te verstoren.

Opgelet: de wijze van geluidsmeting is wet-
telijk vastgelegd. Hierbij wordt tevens re-
kening gehouden met bestaande omgevings-
geluiden.
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· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be -
 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info

Tips voor kinderen
in het verkeer

Jonge kinderen behoren tot de groep van 
de zwakste weggebruikers. Hun onervaren-
heid, onvoorspelbaarheid en het feit dat ze 
zich meestal per fiets of te voet op de weg 
begeven, zorgt voor een verhoogde kwets-
baarheid van deze groep. Daarom geven wij 
graag enkele nuttige tips voor ouders en be-
stuurders om ervoor te zorgen dat het ver-
keer in de schoolomgeving veilig verloopt.

Als je kind te voet of met
de	fiets	naar	school	gaat...
· Leer je kind dat zien niet gelijk is aan 

gezien worden. Het is niet omdat je kind 
zelf een auto ziet, dat de bestuurder je 
kind ook gezien heeft.

· Kies kleurrijke kledij (rood, oranje, geel) 
zodat je kind opvalt in het verkeer. Zeker 
voor de winter zijn heldere jassen met re-
flecterende strips ideaal.

· Leer je kind dubbel zo goed op te letten 
in de buurt van parkings. Bestuurders die 
achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, 
zien je kind vaak niet.

· Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig 
naar school kan stappen of fietsen. Is het 
vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te 
leggen? (Kinderen jonger dan 8 à 9 jaar zijn 
niet in staat om efficiënt op alle verkeers-
situaties te reageren, blijkt uit studies.)

· Kies zorgvuldig en oefen de route die het 
kind alleen zal volgen. De kortste route is 
niet altijd de veiligste !

· Controleer in de loop van het schooljaar 
af en toe of het nog steeds goed gaat.

· Geef zelf altijd het goede voorbeeld.

Op de website van het Belgisch Instituut voor 
de Verkeersveiligheid (BIVV) kun je de folder 
Veilig naar school downloaden, met talrijke 
tips voor ouders over veilig schoolverkeer te 
voet, met de fiets of bromfiets, per auto of 
met het openbaar vervoer.

Meer info: www.bivv.be
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Heraanleg schoolomgeving Het Kompas

BOUWEN EN WONEN

De omgeving van de Wegwijzer, de Sint-Luciaschool, Het Moleke en het Klein 
Moleke werd door werken in de verschillende straten opgewaardeerd tot een 
echte schoolomgeving. Het Kompas ontbreekt nog in dit rijtje.

Daar zal op korte termijn verandering in komen met eveneens een opwaardering van de school-
omgeving. De octopuspaal zal er in het straatbeeld verschijnen en de onverharde berm aan de 
overzijde van de rijweg zal verhard worden, zodat er nieuwe parkeervakken ontstaan.
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Masterplan
openbare verlichting

Een tijd geleden werd het brandregime van 
de openbare verlichting in Rijkevorsel voor 
vele straatlampen gewijzigd. In plaats dat 
vele lampen de hele nacht blijven branden, 
worden ze nu gedoofd tussen 23.00 uur en 
6.00 uur. Een aantal worden enkel op week-
dagen gedoofd en blijven in het weekend 
branden.

Tijdens de voorbije maanden werden opmer-
kingen van bewoners en een aantal klachten 
opgelijst. Gelet op het grote aantal lampen 
die werden aangepast, kan het aantal bin-
nengekomen klachten als verwaarloosbaar 
worden beschouwd. Waar nodig volgt er 
natuurlijk een aanpassing van het brandre-
gime. Algemeen krijgen we echter positieve 
reacties op deze bijsturing van de openbare 
verlichting.

In een vorige 2310 werd al geschreven dat 
dit masterplan een aanzienlijke verminde-
ring inhoudt van de CO2-uitstoot, wat kadert 
in het project Kempen 2020. Ook de finan-
ciële besparing is aanzienlijk.

Zwerfvuilactie 2016 - 2017: oproep aan verenigingen

Zoals de vorige jaren zal het gemeentebestuur ook voor het seizoen 2016–2017 
een zwerfvuilactie opstarten waaraan de erkende verenigingen van Rijkevorsel 
kunnen deelnemen. Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen 
voor het ophalen van zwerfvuil langsheen gemeente- en gewestwegen. Op de 
website www.rijkevorsel.be vind je onder vrije tijd zowel bij cultuur, sport als 
jeugd de rubriek ‘Subsidies’. Hier kun je het reglement alsook het aanvraagfor-
mulier terugvinden.

De inschrijvingen dienen toe te komen bij de technische dienst, Molenstraat 5, 
2310 Rijkevorsel, e-mail technische.dienst@rijkevorsel.be, voor 9 juli 2016.

Deze verenigingen hielden Rijkevorsel mee proper:
· Korfbalclub Rijko
· FC Sint-Jozef
· Sport 82
· Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
· Volleybalclub Rijkevoc

· KFC Zwarte Leeuw
· De Plussers
· MTB Rijkevorsel (mountainbike)
· W.T.C. Sint-Jozef (wielertoeristen)
· Taekwondo De Tijgers
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Duurzaam hout in de tuin

De bloempjes komen alweer piepen tussen 
het groene gras en we hunkeren naar wat 
extra zon... Tijd dus voor de lente! En de 
lente betekent ook het in orde zetten van 
de tuin en nadenken over de tuininrichting. 
Optimaal genieten van de natuur en duur-
zame aankopen gaan hand in hand. Daarom 
is het belangrijk om bij het inrichten van de 
tuin te opteren voor PEFC-gelabelde hout-
producten. 

Kinderen beleven plezier in een zandbak, op 
een schommel of zelfs in een zwembad ver-
vaardigd uit PEFC-gelabeld hout. Je bloemen 
en planten zullen schitteren in een PEFC-ge-
labelde bloembak tussen houtschors afkom-
stig uit duurzaam beheerde bossen. Je hele 
tuin krijgt een mooie, duurzame uitstraling 
dankzij een omheining, terras of tuinhuisje 
met PEFC-label.

Producten met het PEFC-label geven de 
garantie dat het hout geoogst werd in een 
verantwoord beheerd bos. Dus geen illegale 
houtkap en geen schending van de mensen-
rechten, maar wel het verbeteren van de 
biodiversiteit, het geven van een eerlijk 
loon voor de bosarbeiders, het openstellen 
van het bos voor recreatie, ...

Op de markt is een breed gamma PEFC-ge-
labelde producten beschikbaar, zowel bij de 
detailhandel als in doe-het-zelfzaken. Neem 
een kijkje op www.pefc.be voor een leve-
rancier in je buurt of let op het PEFC-label 
in de winkel. Je kunt ook een gids opvragen 
van de gecertificeerde bedrijven per sector 
(info@pefc.be).

Interessant weetje: PEFC-gelabelde tuin-
producten kunnen aangekocht worden met 
ecocheques. 

Meer info: www.pefc.be

Meer dan 500 gezinnen uit 
Rijkevorsel stappen over naar
groene energieleverancier

De voorbije samenaankoop groene energie 
van de provincie Antwerpen brak records. 
Ook in Rijkevorsel schreven maar liefst 675 
gezinnen zich in, wat meer is dan ooit tevo-
ren. Van deze gezinnen stapten 505 gezinnen 
via de samenaankoop over naar een nieuw 
energiecontract.

BOUWEN EN WONEN

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Zet je verwarmingsketel
op zomerstand !
De meeste verwarmingsketels hebben een zomerstand waarbij 
de verwarming volledig wordt uitgeschakeld en enkel nog warm 
water wordt gemaakt. Op deze manier kun je heel eenvoudig 
energie besparen.
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Hoge energieprijs doet 
groepsaankoop pieken
Mensen worden steeds meer geconfronteerd 
met stijgende kosten, niet in het minst voor 
energie. Het loont nu dus meer dan ooit de 
moeite om deel te nemen aan een groeps-
aankoop én om samen te werken. Dat heb-
ben meer mensen dan ooit begrepen.

In totaal veranderen 78 000 gezinnen van 
energiecontract voor het jaar 2016. Het suc-
ces van deze 6de editie bewijst opnieuw dat 
consumenten tot heel wat in staat zijn als ze 
zich verenigen.

Werken aan het milieu
De groepsaankoop zorgt niet alleen voor een 
goedkopere energiefactuur, tegelijk werken 
we aan het milieu. Dit jaar zorgde de groeps-
aankoop groene stroom ervoor dat er 34 000 
ton CO2 minder uitgestoten wordt. Dat kun 
je vergelijken met meer dan 23 000 wagens 
die een jaar in de garage blijven staan.

In totaal schreven meer dan 100 000 gezin-
nen zich in voor de groepsaankoop groene 
stroom. 78 000 gezinnen stappen over naar 
één van de winnende energieleveranciers.

Tijdens de veiling deden Eni en Lampiris het 
scherpste bod voor elektriciteit en gas met 
een korting van 33 %. Deelnemers met al-
leen elektriciteit krijgen bij Eni een korting 
van 29 %.

Meer info: www.samengaanwegroener.be

Gemeente bespaart energie
in eigen gebouwen

In vier grote gemeentelijke gebouwen — ge-
meentehuis, klooster, gemeenschapscen-
trum en bibliotheek kinderclub — werd een 
jaar geleden het energieverbruik bijgehou-
den op een infobord in de inkomhal.

Alle gebruikers van gemeentegebouwen 
werden opgeroepen verstandig om te sprin-
gen met energie in het gebouw. Hierdoor 
werd tijdens het actiejaar 22.500 kWh elek-
triciteit en 43.000 kWh aardgas uitgespaard, 
wat overeenkomt met een daling van 9 % 
op het elektriciteitsverbruik en 10 % op het 
aardgasverbruik. Zonder grote infrastructu-
rele werken kon de gemeente zo meer dan 
e 6 000  besparen.

De volgende jaren gaan we door op de inge-
slagen weg. Met het verder aanpakken van 
de infrastructuur wil de gemeente het ener-
gieverbruik in haar gebouwen nog verder 
laten dalen om zo de doelstelling van 20 % 
minder CO2-uitstoot tegen 2020 te halen.

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Kolonie van Merksplas wordt Unesco Werelderfgoed
‘Armoedebestrijding via werkverschaffing’ was de idyllische doelstelling bij de oprichting van 
de landloperskolonies van Merksplas en Wortel. De strikte orde en tucht die er toen heerste, 
wordt vandaag weerspiegeld in enorme dreven en statige architectuur, ontworpen door archi-
tect Victor Besme op het einde van de 19de eeuw.

Tot 1 maart 1993. Toen  werd — van dag op dag — de wet op de landloperij in België afgeschaft. 
Het uitgestrekte gebied dreigde te versnipperen en verloren te gaan. Via de oprichting van 
Kempens Landschap vzw werd dit voorkomen: inrichting en opwaardering zijn sindsdien aan 
de orde op de kolonies. De Grote Hoeve en de Landloperskapel van Merksplas-Kolonie worden 
heden stapsgewijs gerestaureerd en zullen een toeristisch-recreatieve herbestemming krijgen. 
In het woonstalhuis van de Grote Hoeve zal binnenkort een bezoekerscentrum openen dat de 
toegangspoort tot Wortel- en Merksplas-Kolonie wordt.

Ondertussen zijn de Vlaamse en Nederlandse Kolonies samen ook op weg om in 2018 een plek 
te bemachtigen op de Unesco Werelderfgoed lijst. Nochtans stonden Wortel- en 
Merksplas-Kolonie in 1997 nog op de lijst van meest bedreigde werelderfgoed.

Van een omwenteling gesproken. Kom het 
unieke karakter van de werf zelf aanschouwen 
tijdens Open Wervendag.

BIM: Open Wervendag in
Merksplas Kolonie op 22 mei

In 2016 wordt de bouwsector in de Noorderkempen in de schijnwerpers 
gezet, onder de verzamelnaam BIM, dat staat voor Bouw, Innovatie en 
Maatschappij. Het derde evenement van BIM vindt plaats op 22 mei in 
Merksplas Kolonie en valt samen met als Open Wervendag. Iedereen zal die 
dag kunnen kennismaken met het versmelten van restauratie en moderne 
bouwtechnieken. Je kan er ook terecht in het nieuwe bezoekerscentrum
van Merksplas.

www.rijkevorsel.be/bim

 

Meer    
info
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

 

Meer    
info
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Play Pauze Stop:
vormingsavond voor (groot)ouders

VRIJE TIJD

Heb je kinderen tussen 9 en 18 jaar oud en heb je er ook al aan gedacht om alle schermpjes 
uit je huis te verbannen? Niet echt haalbaar waarschijnlijk. En ook niet nodig. Ook al ervaar je 
dat niet altijd zo, als ouder heb je heel wat in huis om je tieners te helpen gezonde keuzes te 
maken.

Daarom organiseert gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m. het Provinciaal Veiligheidsinstituut op 
donderdag 19 mei 2016 van 19.30 uur tot 21.00 uur ‘Play Pauze Stop’, een interactieve avond 
voor ouders in de raadzaal. De leidraad van de vorming is de Play Pauze Stop stra-
tegie: leer je kind om van schermhouding te veranderen, actief te pauzeren én op 
tijd te stoppen. We bieden je graag de nodige 
informatie en tips en tricks aan om samen met 
je kind te ontdekken hoe gezond beeldscherm-
gebruik ook thuis kan. Je krijgt ook de kans om 
hierover van gedachten te wisselen.

Meer info en inschrijven:
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Wist je dat kinderen en jongeren die te veel gamen steeds op jongere 
leeftijd gezondheidsklachten krijgen ? Wist je dat het overmatig kijken naar 
beeldschermen slecht is voor de ogen en de hersenontwikkeling van kinderen ? 
Wist je dat het langdurig zitten in dezelfde houding ontzettend slecht is
voor je rug? Kortom, spelletjes spelen en tv kijken is superleuk,
maar doe het met mate !
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Kiekeboe 2016:
een zomer vol spel en plezier

De paasvakantie zat vol met toffe activitei-
ten: er is weer volop geravot en gespeeld!  
De grote vakantie staat al te lonken en 
daarom blikken we graag vooruit naar de zo-
merperiode. Tijdens de grote vakantie is de 
vakantiewerking anders dan tijdens de korte 
schoolvakanties. De Kinderclub en speel-
pleinwerking Kiekeboe slaan dan hun handen 
in elkaar om een gezamenlijke vakantiewer-
king aan te bieden.

Openingsmomenten en
tarieven Kiekeboe
Vanaf 4 juli tot en met 26 augustus orga-
niseren de jeugddienst en de Kinderclub 
zeven weken speelpleinwerking Kiekeboe. 
Met deze speelpleinwerking willen we alle 
kinderen en jongeren een toffe vakantie be-
zorgen. Tijdens de week van 18 tot en met 
22 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de 
Kinderclub gesloten.

Een dagje Kiekeboe loopt van 8.15 uur tot 
16.30 uur en kost e 6. Maakt je kind gebruik 
van de voor- of na-opvang in de Kinderclub 
(voor 8.15 uur of na 16.30 uur), dan betaal 
je hiervoor e 0,80 per begonnen half uur. Op 
1 juli en op 29, 30 en 31 augustus is er geen 
speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de 
Kinderclub borg voor een portie spelplezier.

De folders van Kiekeboe met alle nuttige 
weetjes zullen in mei via de scholen ver-
deeld worden. We hopen dat je even de tijd 
neemt om deze met zoon- of dochterlief 
door te nemen. Zo kunnen jullie samen kie-
zen voor een knallende vakantie.

Leeftijdsgroepen
tijdens Kiekeboe
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleu-
ters van het derde kleuterklasje spelen in 

de Kinderclub centrum, Molenstraat 22. Zij 
kunnen daar naar hartenlust spelen en zich 
uitleven onder begeleiding van een enthou-
siaste groep monitoren en begeleidsters van 
de Kinderclub. De kleuters gaan niet elke 
week op uitstap. De vrijdag dat zij niet op 
uitstap gaan, is er telkens een originele af-
sluiter van de themaweek voorzien.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen in 
de Kinderclub Sint-Jozef, Pioenstraat 26. Zij 
kunnen daar terecht vanaf 6.45 uur tot 18.00 
uur en een dagje Kiekeboe loopt van 8.15 
uur tot 16.30 uur. Van maandag tot en met 
donderdag hebben de monitoren weer acti-
viteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. 
Op vrijdag trekken ze erop uit en kunnen ze 
genieten van een supertoffe uitstap! Wan-
neer de lagere schoolkinderen op uitstap 
zijn, is er geen speelpleinwerking voor de 
lagere schoolkinderen.

Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er 
aan de Kinderclub centrum de groep fietsers 
van de lagere school naar de Kinderclub Sint-
Jozef. De fietsers worden steeds begeleid 
door monitoren en een bezemwagen en de 
route gaat langs rustige wegen.
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Datums Kiekeboe Doelgroep Uitstap

· 5 tot 7 juli 2016 10’ers Tienerdriedaagse Duinrell
· 8 juli 2016 Kleuters Mega Speelstad
· 8 juli 2016  Lagere school & 10’ers Efteling
· 13 juli 2016 10’ers Dagje Lilse bergen
· 15 juli 2016 Lagere school & 10’ers Survival in de Lissevijver 
· 27 juli 2016 10’ers Karten en Lasershooten
· 29 juli 2016 Kleuters, Lagere school & 10’ers Dagje Noordzee

· 5 augustus 2016 Lagere school & 10’ers Waterspeelpark Splesj
· 9 en 10 augustus 10’ers DJ-workshop
· 12 augustus 2016 Kleuters Doe mee boerderij ’t Groenhof
· 12 augustus 2016 Lagere school & 10-ers Planckendael
· 17 augustus 2016 10’ers Skaten en BMX’en in Eindhoven
· 19 augustus 2016 Lagere school Blotevoetenpad + speeltuin Bokrijk
· 22 en 23 augustus 2016 10’ers Graffitiworkshop
· 26 augustus 2016 Kleuters & lagere school Attractiedag aan de Valk

· Kleuters: geboortejaar 2010 t.e.m. 2013
· Lagere school: geboortejaar 2004 t.e.m. 2009
· 10’ers: geboortejaar 1999 t.e.m. 2005

VRIJE TIJD

Sinds dit jaar zullen ook de kinderen van de 
laatste kleuterklas kunnen aansluiten bij de 
lagere schoolwerking. We vragen dan wel 
om dit vooraf te overleggen met de coör-
dinatoren en je kind zelf naar Sint-Jozef te 
brengen.

Voor de tieners is er een schitterende waaier 
aan activiteiten uitgewerkt. Een folder met 
de geplande activiteiten mogen zij in mei 
in de bus verwachten of komen ophalen bij 
de jeugddienst of raadplegen op de website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe. 

Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een han-
dicap of leerachterstand) streven we een 
geïntegreerde werking na. Zij nemen onder 
begeleiding van een monitor deel aan de ac-
tiviteiten van de kleuters of van de lagere 
school-kinderen.
Om hen in de meest passende leeftijdsgroep 
te plaatsen, vragen we om vooraf met de 
coördinatoren te overleggen. Het is ook han-
dig dat wij van tevoren alle data doorkrijgen 
waarop de kinderen aanwezig zullen zijn. Zo 
kunnen wij zorgen voor voldoende begelei-
ding.
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Uitstappen Kiekeboe 2016
In de tabel vind je alvast een overzicht van 
de Kiekeboe-uitstappen tijdens de zomerva-
kantie van 2016. Meer informatie over deze 
uitstappen vind je binnenkort terug in de 
folder of op onze website.

Inschrijven voor Kiekeboe
Voor de speelpleinwerking van maandag 
t.e.m. donderdag moet er niet van tevoren 
worden ingeschreven. De kostprijs van € 6 
per dag wordt nadien gefactureerd. Voor de 
uitstappen op vrijdag is het wel verplicht om 
vooraf in te schrijven, maar in tegenstelling 
tot de vorige jaren dient er niet vooraf be-
taald te worden. Het is ook verplicht om ons 
een ingevulde medische fiche van je kind te 
bezorgen voordat je kind voor de eerste keer 
naar de speelpleinwerking komt. Zonder in-
schrijvingsfiche kun je niet deelnemen. Pa-
pieren fiches kun je verkrijgen via de jeugd-
dienst of de Kinderclub, maar je kan ze ook 
online invullen via de website www.rijkevor-
sel.be/kiekeboe-inschrijving.

Inschrijven voor de uitstappen, voor de At-
tractiedag en voor opvang in de Kinderclub 
centrum op vrijdag 1 juli en van maandag 
29 t.e.m. woensdag 31 augustus kan online 
vanaf maandag 30 mei om 19.00 uur tot en 
met de uiterste inschrijvingsdatum. Meer 
informatie over het online inschrijven vind 
je terug op de website www.rijkevorsel.be/
kiekeboe. Je kunt via de inschrijvingssite ook 
meteen een Kiekeboe T-shirt bestellen voor 
je kind. Deze is niet verplicht maar wordt 
wel aangeraden omwille van de goede zicht-
baarheid tijdens uitstappen.

Week van de opvoeding:
ga jij de uitdaging aan ?

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2016 
wordt er in Vlaanderen en Brussel de Week 
van de Opvoeding georganiseerd. Dit jaar is 
het thema ‘Opvoeden, af en toe eens diep 
ademhalen!’. Met dit thema worden gezin-
nen aangemoedigd om af en toe eens stil te 
staan. Eens heel diep adem te halen. En te 
beseffen wat er nu, op dit moment, gebeurt. 
Om af en toe te zijn in plaats van te doen.

Om de kinderen te stimuleren zal de Kin-
derclub tijdens deze week allerlei ontspan-
nende activiteiten plannen. Als ouder kun je 
ook meedoen. Het gemeentebestuur daagt 
jullie allemaal uit om gedurende deze week 
allerlei ontspannende activiteiten te doen 
met je kinderen.

Doe je mee, dan maak je kans op een prach-
tige hangmat zodat je nadien nog veel kan 
ontspannen met je kind(eren) !

Wat moet je doen ? Ga elke dag van de week 
onze uitdaging aan, trek er een foto van en 
plaats het op Facebook of Instagram met 
de hashtag #wvdoRijkevorsel. Heb je geen 
Facebook of Instagram? Dan mag je ons ook 
gewoon je foto mailen.

Onze uitdagingen kun je vanaf maandag 9 
mei terugvinden op de gemeentelijke web-
site. Er wordt ook elke dag een herinne-
ring gestuurd via de facebookpagina van de 
jeugddienst.

Jullie doen toch ook mee ?

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be
· rijkevorsel.be/kiekeboe

 

Meer    
info

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
rijkevorsel.be/kinderclub
facebook.com/jeugddienstrijkevorsel

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Gemeentelijk sportveld
Bavelstraat

De lente heeft ondertussen zijn intrede ge-
daan en alles staat mooi in bloei. Het tijd-
stip dus om lekker buiten te komen en onze 
benen te strekken. Het is langer licht en ho-
pelijk blijft het de komende maanden ideaal 
weer om lekker buiten te gaan bewegen.

Op het gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
heeft het gemeentebestuur verzorgde en 
uitdagende faciliteiten voorzien om aan je 
lichamelijke conditie te werken.
· Voor de sporters onder ons die niet enkel 

hun uithouding of weerstand willen verbe-
teren, maar graag werken aan hun ganse 
lichaam, zijn er de fit-o-meteroefeningen. 
Hierin vind je een grote variatie aan spier-
versterkende en stabilisatieoefeningen.

· Zo kun je je uithoudingsvermogen ver-
beteren op de atletiekpiste en de Finse 
piste. De afstanden voor beide pistes zijn 
344 m voor de atletiekpiste en 410 m voor 
de Finse piste. 

· Wil je je weerstand opbouwen door aan 
intervaltraining te doen, dan kun je dit op 
de speciaal aangelegde heuvels naast het 
voetbalveld.

Tot slot werd de brandtijd van de verlichting 
aangepast, zodat men nu tot 22 uur op een 
verlicht sportveld kan sporten.

Veel sport- en beweegplezier !

Sportraad: algemene 
vergadering en sportcafé

Op 9 mei 2016 is de eerstvolgende algemene 
vergadering en sportcafé van de sportraad. 
Deze vinden plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis om 20 uur.

Tijdelijke sluiting
Aster Berkhofbibliotheek

Tussen 16 en 27 mei zal de Aster Berkhof-
bibliotheek gesloten zijn. De bibliotheek 
verhuist naar de eerste verdieping in het 
gemeenschapscentrum en zal één geheel 
vormen met het Aster Berkhofmuseum, dat 
dezelfde openingsuren krijgt als de biblio-
theek.

De focus van de Aster Berkhofbibliotheek zal 
in de toekomst voornamelijk op jeugd lig-
gen. De collectie voor volwassenen wordt 
sterk beperkt. Het blijft uiteraard mogelijk 
om boeken uit de hoofdbibliotheek kosteloos 
aan te vragen. Op deze manier kun je je fa-
voriete boek binnen de twee dagen ophalen 
in de Aster Berkhofbibliotheek.

Voetbalterrein tijdelijk niet toegankelijk

Ook het voetbalveld aan de Bavelstraat wordt vaak gebruikt. In 
de maanden mei, juni en juli is het veld echter niet toegankelijk 
wegens jaarlijks onderhoud. Enkel bij uitzondering en na goed-
keuring van het college van burgemeester mag men bij evene-
menten eventueel gebruik maken van het terrein.
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Onze boom vertelt over het leven rond de 
steenfabrieken, de mosselsloep die vroeger 
elke week aanmeerde, de bijnamen in Sint-
Jozef en over Lowieke Van den Bergh (Aster 
Berkhof) die naast hem zat te lezen of te 
studeren.

De nieuwe fietsroute ‘De Kempense Zalighe-
denroute’ is het resultaat van een samen-
werking tussen de gemeenten Beerse, Lille, 
Malle, Rijkevorsel, Vosselaar en Zoersel. Op 
22 april werd de route officieel geopend 
in Beerse. Een infobrochure kan afgehaald 
worden aan de infobalie in het
gemeentehuis.

Kempense Zalighedenroute

De Achtzalighedenroute van de provincie 
Antwerpen heeft een schitterend nieuw 
jasje gekregen. Het resultaat mag er zijn: 
een mooie tocht langs de knooppunten met 
beleving onderweg. Op fraaie borden staat 
een woordje uitleg die wordt uitgebreid met 
geluidsfragmenten die je kunt afspelen op je 
smartphone of tablet via QR-codes. 
Statige dames- en herenbomen vertellen je 
hun verhaal. Er is veel aandacht voor de ge-
schiedenis van de zes gemeenten waar de 
route doorheen slingert: de bossen, de le-
gendes, het Kempisch kanaal, de steenbak-
kerijen, de linde van Zoersel, ...
In Rijkevorsel staat het infobord ter hoogte 
van het voormalig woonhuis van Aster Berk-
hof, Sint-Jozef 42. Je kunt daar ook vertrek-
ken voor de fietsroute die 53 km lang is.

03 340 00 12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
www.kempensezaligheden.be

 

Meer    
info
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Welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
Herman Portocarero: Collaboratie, Fortuin 
en ondergang.

Lees je wel eens digitaal ?
Ja en veel. Het is gemakkelijk en het weegt 
niet zwaar. De charme van het gewone boek 
is jammer genoeg wel weg.

In welk boek had je zelf
graag geleefd en waarom ?
De ‘Millennium Trilogie’ van Stieg Larsson 
met hoofdpersonage Lisbeth Salander, en dit 
omwille van haar intelligentie en vastbera-
denheid.

Welk boek is jouw
absolute nr. 1 ?
Ken Follett: ‘Pilaren van de Aarde’ en ‘Brug 
naar de hemel’. Ondergedompeld worden in 

de Engelse historie van monniken, graven, 
bisschoppen en intriges in de 12de eeuw.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Ken Follett, Gabriël Marquez en Deflo.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Anna Karenina’ van Tolstoy.

Heb je ooit — dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek — 
een bijzonder iemand leren 
kennen ?
Mani Amira die op de leesclub haar boek 
‘Dochter van Iran’ kwam toelichten.

Wie nomineer jij voor
de volgende ‘Uitgelezen’?
Ria Van Looveren, een belezen madam.

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
Chris	Dockx.

VRIJE TIJD

De Vaart Verjaart

In de maand mei speelt ’t Veussels Tonjel ‘Heuvels van Blauw’
De oorlogsjaren. Zeven jonge kinderen ravotten in een kapotgeschoten stad. Ze spelen oorlogje, 
vechten om een appel, jagen op eekhoorns, spelen moedertje en vadertje en verpleegstertje... 
Wat is kinderlijke onschuld, wat is wreedheid? Is er een verschil ? De voorstelling heeft plaats 
in open lucht op het fabrieksterrein van Ebema, Oostmalsesteenweg 204. Warme kleren en een 
kussen maken het aangenaam. 

· 13, 14, 15 mei 2016 om 20.00 uur
· 21 en 22 mei 2016 om 20.00 uur
· Inkom: e 8

Meer info:
· www.tveusselstonjel.be
· reservaties@tveusselstonjel.be
· 014 46 04 09 (na 18.00 uur)
· www.devaartverjaart.be



29

Heb jij ook een leuk idee
voor de nieuwe bibliotheek ?

De kogel is door de kerk ! De bouwplannen 
voor de nieuwe bibliotheek zijn goedge-
keurd. Benieuwd hoe die er zal uitzien ? In 
de hoofdbibliotheek kun je enkele plannen 
en schetsen van het nieuwe gebouw bewon-
deren. Meer nog, je kunt jouw eigen sug-
gesties, ideeën of dromen over de nieuwe 
bib bezorgen. Je krijgt dus de kans om mee 
vorm te geven aan het interieur van jouw 
toekomstige bib. Je kan dit door een briefje 
te hangen aan het prikbord in de bibliotheek 
of via het webformulier op de gemeentelijke 
website: www.rijkevorsel.be/bib-idee

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

 

Meer    
info
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#2310

Volk van Veussel: Tim Mulleman

Het Volk Van Veussel herbergt heel wat muzikale talenten. Eén van hen is
Tim Mulleman: dit jaar won hij met zijn klassieke ensemble Tmesis de 
Supernova-wedstrijd van Radio Klara, zowat de Humo’s Rock Rally
van de klassieke muziek. Tijd dus voor een interview !

Stel jezelf eens voor ?
Ik ben Tim Mulleman, 22-jarig Rijkevorselnaar, en waagde na mijn middelbare studies aan het 
Klein Seminarie te Hoogstraten de stap om van mijn hobby en passie mijn beroep te maken: 
muzikant worden — die keuze lijkt intussen al een eeuwigheid geleden... Dit jaar is immers mijn 
voorlaatste masterjaar conservatorium te Brussel, specialiserend in klassieke piano en schrif-
tuur, maar ook met tussenuitstappen naar de jazz, compositie en vrije improvisatie. Geleidelijk 
volgden live-concerten of -opnames voor radiozenders Musiq3 en Radio Klara, in pianoduo met 
mijn vriendin speelden we op de openingsdag van het Festival van Vlaanderen, het Muziekin-
strumentenmuseum te Brussel, het Gross Festival, en met het gloednieuwe ensemble Tmesis 
gaat alles meer dan naar wens. Deze passie voor muziek sijpelt ook door in mijn vrije tijd: 
vrijwilliger in de prachtige club De Singer (ik geloof mijn oren nog steeds niet: al die memora-
bele concerten, zomaar om den hoek!), het geven van instrumentlessen, vroeger speelde ik in 
rockgroep Point Of No Return, enzovoort. 
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Waar komt jouw passie voor klassieke muziek vandaan ?
De passie voor muziek vond ik aanvankelijk niet zozeer bij de klassieke muziek: ik startte op 
mijn 11de met pianolessen aan de Academie voor Muziek en Woord de Noorderkempen in Rij-
kevorsel, maar de goesting om stevig gitaarlawaai te maken in de schuur van mijn grootouders 
bleek nu eenmaal te sterk... Sindsdien heb ik me vele jaren — nog tot een deel ín mijn conser-
vatoriumtijd — rot geamuseerd met het zingen en gitaar spelen in rockband Point Of No Return. 
Zo’n groepjes leven trouwens echt in Rijkevorsel, getuige de ontelbare bands die nu nog steeds 
ontstaan rond onze kerktoren! De continue drang om nieuwe muziek te ontdekken, zorgde er 
echter voor dat de klassieke muziek-microbe, maar evengoed de jazz, me geleidelijk te pakken 
kreeg. Hierbij speelden mijn pianoleraars Hans Casteleyn en Danny Cox een cruciale rol. Zonder 
een onderscheid te willen maken tussen muziekgenres, groeide vooral de klassieke piano zo uit 
tot de manier waarop ik me het beste en liefste uitdruk.

Tmesis, het ensemble waarin je speelt, is een zeer heterogeen 
gezelschap. Hoe is de groep ontstaan ? 
Hoewel Tmesis een erg internationaal kwintet is (België, Polen, Griekenland), ontmoetten we 
elkaar aan het Conservatorium te Brussel. Hier speelden we al enige tijd samen in verschillende 
kleinere formaties, maar de stap om onze krachten te bundelen in één vast ensemble volgde pas 
eind 2015. Een voorwaarde om een blijvend ensemble op te richten is uiteraard dat de muzikale 
ogen, of oren, in één en dezelfde richting kijken, of luisteren. Dat het enorm klikte tussen ons 
vijf, hoorden onze docenten op het conservatorium snel. Zij moedigden ons dan ook aan er 100 
% voor te gaan en mits de juiste contacten ging de bal als vanzelf aan het rollen: concerten in en 
rond het Brusselse, het Harmosfestival in Porto, opnames voor Radio Klara en het Euroclassical-
project, en natuurlijk de wedstrijd Supernova van Klara die Tmesis won.

Welke muziek brengen jullie met Tmesis ?
Met twee blaasinstrumenten (fluit Géraldine Clément en klarinet Panagiota Giannaka), twee 
strijkinstrumenten (viool Diede Verpoest en cello Aleksandra Lelek) en piano (ikzelf) vormen we 
een heus ‘miniatuurorkest’. We spelen echter niet uitsluitend met z’n vijven: doorheen concer-
ten ‘splitsen’ we ons ensemble bijvoorbeeld op tot duo, trio of kwartet (onze oud-Griekse naam 
Tmesis staat immers voor ‘splitsing, breuk’). Dit maakt de mogelijkheden oneindig!
Ons repertoire vertrekt steevast van de Kamersymfonie van Arnold Schönberg uit 1906 (ook te 
horen op onze website: vi.be/tmesis). Iedereen heeft wel eens die hedendaagse klassieke mu-
ziek gehoord met vaak grillige melodieën, hard wringende klanken en wankele ritmes — schijn-
baar in tegenstelling tot de emotionele, meeslepende muziek van de 19de eeuw en lang daar-
voor... Wel, dit is één van die confronterende werken op de absolute grens: zowel een laatste, 
ultieme statement van de rijke romantische traditie, als startschot van een totaal nieuw, niet 
altijd begrijpelijk tijdperk van componeren en musiceren. “Hoe is die breuk kunnen ontstaan?” 



32

#2310

vraagt Tmesis zich nieuwsgierig af, en verdiept zich dan ook in beide zijden van de muzikale 
medaille. Deze contrasten resulteren in erg originele concertprogramma’s vol ‘tmesis’, dus vol 
‘breuken’: Mozart versus Schönberg, Debussy versus de eigentijdse Brussels-Weense componist 
Neyrinck, Schumann versus Ravel, en ga zo maar voort. Ook zorg ik voor eigen arrangementen, 
om reeds lang bestaande muziek in een nieuw jasje te kunnen steken (een fragment uit een 
eigen arrangement van Debussy is eveneens te beluisteren op onze vi.be site).

Jullie namen met Tmesis deel aan de wedstrijd Supernova van
Radio Klara. Wat is het concept van deze wedstrijd ?
Klara’s idee bestond er sinds haar eerste editie van Supernova in 2013 uit jaarlijks drie vernieu-
wende, jonge ensembles te promoten - een beetje de Humo’s Rock Rally van de klassieke mu-
ziek... Klassieke ensembles uit België kregen eind 2015 dan ook de kans opnames in te zenden 
voor een professionele jury van gevestigde waarden binnen de wereld van klassieke muziek. Hier-
uit werden, na een longlist van twaalf groepen, zes ensembles gevraagd de finale live te spelen 
in Dilbeek. Samen met twee andere ensembles (het St. George Quintet en het Roffa Tango Trio) 
won Tmesis de wedstrijd voor haar avontuurlijke maar hechte samenspel en gewaagd repertoire. 

Hoe hebben jullie de wedstrijd beleefd ?
Een fantastische ervaring! Het opent automatisch nieuwe deuren en biedt kansen om daad-
werkelijk naar buiten te komen met onze gekste ideeën. En dit alles in de meest ideale om-
standigheden, namelijk de nationale radio achter ons! Het is een blijk van appreciatie voor 
ons enthousiasme voor minder evident, maar spannend repertoire, en natuurlijk ook voor het 
harde werk, want Tmesis vergt dan ook van alle leden veel input, stevige repetities, persoonlijk 
studeerwerk, enzovoort. 

Welke voordelen levert het winnen van Supernova 2016 op ?
We ontvingen geen geldprijs, maar wel veel media-aandacht op radio, in enkele bladen, een 
toekomstige concertuitzending op Canvas (datum nog niet bekend), concerten in toonaange-
vende culturele centra, enzovoort. Dat is een veel mooiere beloning voor een jong ensemble 
dan wat geld!

Wat hoop je met Tmesis te bereiken in de toekomst ?
Nu begint het feitelijk pas écht: we hopen met Tmesis uiteraard zoveel mogelijk onze muziek 
live te kunnen spelen, onderhandelingen voor concerten voor de komende seizoenen zijn dan 
ook volop bezig... spannend ! Verder zijn er vage plannen een programma met onder andere 
gloednieuwe eigen arrangementen op te nemen ter promotie. Zo’n plannen zijn natuurlijk niet 
evident met een groep van drie nationaliteiten, ieder heeft zijn eigen zijprojecten en verplich-
tingen in eigen land. Zo is het niet altijd even vanzelfsprekend deze vijf mensen regelmatig 
bijeen te krijgen... Desondanks is samenspel voor ons nu eenmaal het leukste dat er is — mu-
ziek dient dan ook in de eerste plaats om gedeeld te worden! Er liggen dan ook bergen nieuwe, 
enthousiaste ideeën op tafel en zijn absoluut van plan die één voor één te kunnen uitwerken ! 

Meer info:
· tmesis.ensemble@gmail.com
· vi.be/tmesis
· www.facebook.com/Tmesisquintet
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Geflitst...

29 maart 2016: Kinderclub, oertijd

1 april 2016: Kinderclub, aprilvissen

6 april 2016: doortocht Scheldeprijs

10 april 2016: Toontaggetkunt

5-7 april 2016:
Grabbelpas Pasen,
speeldriedaagse

29 maart 2016:

AED-opleiding in het klooster

6 april 2016:
Grabbelpas Pasen,

vissen bij de Aalscholvers

29 maart 2016:
Grabbelpas Pasen,

skiën en snowboarden
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1 mei t.e.m. 29 mei 2016
Wegé FRONsTAAL
Tentoonstelling 

De verrassende voorpagina’s van De 
Nieuw Brug groeiden uit tot een be-
grip en lokken nogal wat reacties uit... 
De tentoonstelling ‘Wegé FRONsTAAL’ 
toont een selectie van de originele te-
keningen en inkleuringen voor de covers 
vanaf 2011 en gaat van start tijdens de 
Week van de Amateurkunsten.
Gratis

 Feestzaal Het Lozenhof
 Oostmalsesteenweg 91
 2310 Rijkevorsel

 De Nieuw Brug
 www.facebook.com/denieuwbrug

3 mei 2016
Het Kleine Moleke - 9.00-10.00 uur
Het Moleke - 10.30-11.30 uur
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 9 mei 2,5 jaar dan 
kun je samen met jouw kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes) in Het (Kleine) Moleke.
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9  - 2310 Rijkevorsel

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

4 mei 2016
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 9 mei 2016 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom op onze drempeldag. Kom samen 
met mama en/of papa kennismaken 
met de juf en de kikkertjes van de in-
stapklas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 03 312 37 33
 directie@het-kompas.be
 www.het-kompas.be

6 mei 2016
Om 21.00 uur
Hat Fitz & Cara
Concert

De Australische bluesveteraan Hat Fitz 
vormt een uniek duo met de Ierse sin-
ger-songwriter Cara Robinson. Ze heb-
ben een ongelooflijke energie en podi-
umpresentatie, brengen een mix van 
Australische folk, Delta country, blues 
en rock 'n roll en betoveren hun publiek 

binnen enkele seconden. Live een re-
gelrechte sensatie !
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

8 mei 2016
Van 13.00 tot 20.00 uur
IJssalon 
Eten en drinken

Iedereen is welkom op ons ijssalon voor 
heerlijke ijsjes en pannenkoeken ! Er 
zal ook een reuze-zandbak voorzien 
zijn waar de kleinsten zich in kunnen 
uitleven, maar ook de oudsten kunnen 
genieten van ijscoupes op het gezellige 
terras. 
Gratis

 Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef
 www.chiro-cementzakken.be

9 mei 2016
Om 20.30 uur
The Red Hill Orchestra
Concert
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Keyboardwizard Jozef Dumoulin komt 
terug naar de Singer met een opzienba-
rend trio waarin de Amerikanen Ellery 
Eskelin (in 2013 in de Singer met zijn 
eigen New York Trio) op tenor en Dan 
Weiss op slagwerk spelen.
e 15
voorverkoop: e 15
voorverkoop studenten: e 8
inkomprijs: e 17
inkomprijs studenten: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13, 14, 15 mei 2016
21 en 22 mei 2016

Om 20.00 uur
't Veussels Tonjel speelt
Heuvels van blauw 
Theatervoorstelling

De oorlogsjaren. Zeven jonge kinde-
ren ravotten in een kapotgeschoten 
stad. Ze spelen oorlogje, vechten om 
een appel, jagen op eekhoorns, spelen 
moedertje en vadertje en verpleegster-
tje... Wat is kinderlijke onschuld, wat 
is wreedheid ? Is er een verschil ? De 
voorstelling heeft plaats in open lucht, 
warme kleren en een kussen maken het 
aangenaam. Onze dank aan Ebema voor 
de unieke samenwerking.
e 8

 Fabrieksterrein van Ebema
 Oostmalsesteenweg 204
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 014 46 04 09 (na 18.00 uur)
 reservaties@tveusselstonjel.be
 www.tveusselstonjel.be

13 mei 2016
Om 21.00 uur
Pieter Embrechts - UITVERKOCHT
Concert

Na Cubaanse mambo, big band swing, 
muziektheater en modern klassiek kiest 
Pieter Embrechts met zijn nieuwe cd 
'Onderwoud' voluit voor Nederlandsta-
lige pop en rock. Met zijn zevenkoppige 
band mag je je verwachten aan een 
spetterend optreden !

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

19 mei 2016
Van 19.30 tot 21.00 uur
(Groot)ouderinfoavond
verantwoord beeldschermgebruik
Infoavond

Heb je kinderen tussen 9 en 18 jaar 
oud en heb je er ook al aan gedacht om 
alle schermpjes uit je huis te verban-
nen ? Niet echt haalbaar waarschijnlijk. 
En ook niet nodig. Daarom organiseert 
gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m. het 
Provinciaal Veiligheidsinstituut ‘Play 
Pauze Stop’, een interactieve avond 
voor ouders in de raadzaal. 
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.jeugdrijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Bulliphant
Concert

Samen met noorderbuur Friso Van 
Wijck, ging saxofonist Ruben Verbrug-
gen op zoek naar een team waarvoor 
interactie en puur musiceren voorop 
staan. De ideale kompanen vinden zij 
in hout, toetsen en koper tussen Gent 
en Rotterdam. Met Bart Maris, Gonçalo 
Almeida (Portugal) en Thijs Troch erbij, 
is Bulliphant een feit. Verwacht je aan 
enthousiast samenspel en improvisatie!  
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 mei 2016
Om 20.00 uur
Brugquiz 2016
Quiz
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Culturele Vereniging De Brug organi-
seert op vrijdag 20 mei 2016 de jaar-
lijkse Brugquiz (editie 18). Zoals elk 
jaar mogen de deelnemers zich aan een 
hoop — originele — vragen ‘over van al-
les en nog wat’ verwachten. Daarnaast 
ook aan een aantal gevarieerde rondes 
en wie weet wat nog allemaal! Vlug in-
schrijven is de boodschap!
e 20

 Feestzaal Den Bakker
 Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel

 Culturele Vereniging
 De Brug Rijkevorsel
 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be

21 mei 2016
Van 10.00 tot 18.00 uur
Rijko’s 24ste aardbeientornooi 
Sportactiviteit

24ste jeugdkorfbaltornooi te Rijkevor-
sel. Dit voor teams van U6 tot en met 
U19 uit heel Vlaanderen. Wedstrijden 
starten om 10.00 uur. Gedurende de 
dag zijn er lekkere aardbeien te ver-
krijgen. Komt dat zien !
Gratis

 Terreinen Korfbalcub Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko vzw
 www.rijko-korfbal.be

Van 13.30 tot 18.00 uur
Schoolfeest Sint-Luciaschool 
Feestelijkheid

Onze kinderen gaan onder het thema 
‘One school... One dream’ allerlei uit-
dagingen aan. We nodigen iedereen uit 
daarbij te komen helpen !
Gratis

 Sint-Luciaschool
 Molenstraat 7 - 2310 Rijkevorsel

 Sint-Luciaschool
 www.sint-luciaschool.be

22 mei 2016
Van 8.00 tot 15.00 uur
Cementzakkenwandelingen
Wandelen

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

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 0472 02 13 12
 www.kwbsintjozef.be

28 mei 2016
Om 14.30 uur en om 18.30 uur
Recreatieve duatlon 
Sportactiviteit

 © Bart Huysmans

FC De Kliefhamers organiseren de 14de 
recreatieve duatlon. Je kunt deelne-
men enkel of als duo. 4 km lopen - 20 
km fietsen - 2 km lopen. De minimum-
leeftijd om deel te nemen aan de du-
atlon is 16 jaar. In de namiddag is er 
voor de kinderen vanaf zes jaar een re-
creatieve kinderduatlon. Zoals elk jaar 
maken we er een groot feest van: een 

sporthappening waar iedereen plezier 
aan beleefd. 
e 8
Voorinschrijving: enkel e 8, duo e 16
Inschrijving ter plaatse: enkel e 10, 
duo e 18

 Voetbalstadion Zwarte Leeuw
 Kruispad 1 - 2310 Rijkevorsel

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

29 mei 2016
Om 14.00 uur
Schoolfeest GLS De Wegwijzer 
Feestelijkheid

Het EK voetbal staat voor de deur. De 
kleurrijke supportersclans van de deel-
nemende landen komen even langs in 
De Wegwijzer. Wat gaat dat geven ?
Gratis

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 GLS De Wegwijzer
 03 340 00 60

Aankondigingen van
activiteiten in juni
dien je uiterlijk op
4 mei 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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gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

VAKMAN-SCHILDER (D1-D3)
MET KENNIS VAN HOUTBEWERKING

TWEEDE OPROEP

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

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als vakman-schilder maak je deel uit van de afdeling wegen 
en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk taken uit in 
het kader van onderhoud en herstelling van de gemeentelijke 
infrastructuur. Daarnaast verleen je bijstand bij allerlei andere 
werkzaamheden uitgevoerd door de technische dienst van de 
gemeente.   

PROFIEL

Je stelt jezelf flexibel en gemotiveerd op. Als veelzijdig vakman 
voer je de verschillende taken nauwkeurig uit. Je functioneert 
bovendien goed in team, maar kan ook zelfstandig werken. 
Daarnaast beschik je over de nodige beroepsvaardigheden als 
schilder en heb je voldoende notie van houtbewerking. Je be-
schikt over de vereiste kennis van de gebruikte materialen en 
het materieel.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet 
slagen voor de preselectie en de verdere 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 rijbewijs B aan de personeelsdienst ten 
laatste op 19 mei 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

Gezocht: cultuurliefhebbers voor tips in den 2310 !

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

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

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

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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OPENINGSUREN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur Rijkevorsel 
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

Openingsuren diensten

College van burgemeester en schepenen

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



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


