
Vluchtig fladdert de vlinder
flamboyant en flegmatiek
Vlijtig flappend,
vloeiend, flirtend
flaneert ze vliegensvlug
langs fleurige vlakten
Fluwelen vleugels flapperen
vlot, flexibel en flatteus
De vlinder vlijt zich fluisterend neder
Na een flinke, vlekkeloze vlucht

JUNI 2016www.rijkevorsel.be
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INHOUD

4
In Rijkevorsel werden enkele openbare gebouwen ingericht als 
gratis plaspunt. Je kunt er zonder aankoopverplichtingen naar 
het toilet. Ook horecazaken of ondernemingen kunnen zich 
kandidaat stellen om zich als gratis plaspunt te profileren.

28
Toerisme Rijkevorsel bestaat in 2016 twintig jaar en dat wordt 
gevierd! Op 10 juli 2016 worden alle toeristische trekpleisters 
in de kijker gezet via een uitgestippelde fietsroute. Een unieke 
gelegenheid om overal eens te ‘piepeloeren’!

22
Van maandag 13 tot maandag 20 juni voert NV De Scheepvaart 

dringende onderhoudswerken uit aan Brug 8 op de 
Oostmalsesteenweg. Tijdens deze periode zal de brug voor al 

het doorgaand verkeer afgesloten zijn.

8
Twintig jaar Woonzorgcentrum Prinsenhof wordt volop gevierd 

met het thema ‘20 tinten grijs’. Zo kregen de bewoners 
op de Dag van de Arbeid een feestelijk aperitiefconcert 

voorgeschoteld.

16
Met de terugkeer van het goede weer verschijnen ook de 
wielertoeristen weer massaal op onze wegen. 
Maar wat zijn de regels als men met verscheidene fietsers 
samen rijdt ? Een opsomming van de regels lees je in de rubriek 
Veiligheid en Samenleving.
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Beste inwoners,

Nog maar enkele dagen geleden werden we geplaagd door maartse buien en aprilse grillen 
die zich van maand hadden vergist. Terwijl ik dit schrijf schijnt er buiten een heerlijke 
zon. Dit is het signaal geweest voor de natuur om in al zijn pracht open te bloeien. 
Plotseling merken we ook dat onze velden klaargelegd en ingezaaid worden om in het 
najaar een correcte oogst te hebben.
In juni zijn er in het kader van De Vaart Verjaart meerdere activiteiten die het meepikken 
waard zijn. We denken hierbij aan: onze kinderclub speelt aan de vaart, Aster Berkhofs 
schoolherinneringen, comedynight met Veerle Malschaert, optreden Moodcollector en onze 
wereldrecordpoging lijndans.

We zitten nu in de periode dat onze studenten best al hun hebben en kunde boven halen om de examens met een 
goed resultaat af te sluiten. Mogen we dan ook enige aandacht vragen om hen rust en stilte te geven zodat ze in alle 
rust kunnen werken. Voor onze leerlingen in de zesde leerjaren betekent dit ook het einde van hun lagere school en 
een overstap naar de secundaire scholen in de omgeving. 

Juni is ook de maand die in het teken van de Fair Trade staat. Eerlijke handel of Fair Trade is een term die wordt 
gehanteerd als beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling. Fair Trade duidt op 
een streven om bijvoorbeeld koffieboeren, suikerboeren, cacaoboeren of bananenboeren in het zuiden voor hun 
exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs 
die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Aan deze producten worden daarnaast ook 
strengere milieu-eisen gesteld. Dit jaar gaat de aandacht naar de suikerproductie. Hier ijvert men voor eerlijke 
prijzen op de wereldmarkt. Breng ook eens een bezoek aan onze Fair Trade-winkel aan de Oostmalsesteenweg.

In deze periode begint onkruid welig te groeien. We doen al het mogelijke met onze technische diensten om dit 
onder controle te houden. Wel vragen we enig respect voor dit werk. Bedankt mannen. We merken nog steeds dat 
afval in onze beken en grachtkanten terecht komt. Ook hier vragen we respect voor eenieders werk.

Om af te sluiten, dit nog. Omdat de zon nu laag aan de hemel staat in de avonduren brengt dit gevaarlijke situaties 
mee. Laat ons daarom allen rustig rijden tijdens deze periode. Aan alle studenten geslaagde examens gewenst en 
nadien een deugddoend verlof.

VOORWOORD

Jos Boeckx,

Schepen van Financiën,
Begroting, Kinderopvang en 
Ontwikkelingssamenwerking
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De gratis rolstoeltoegankelijke plaspunten in de openbare gebouwen van de gemeente Rij-
kevorsel zijn het gemeentehuis (Molenstraat 5) en het Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef 
(Kerkdreef 66). Ook de toekomstige hoofdbibliotheek aan de Hoogstraatsesteenweg zal worden 
ingericht als plaspunt.

Stel jouw zaak open als plaspunt !
Horecazaken of ondernemingen die zich graag als plaspunt willen profileren, kunnen contact 
opnemen met de dienst lokale economie via economie@rijkevorsel.be of 03 340 00 28. Alle 
deelnemende zaken worden vermeld op de website van de gemeente Rijkevorsel.

Gratis plaspunten zijn openbare gebouwen, horecazaken en andere 
ondernemingen waar je zonder aankoopverplichtingen naar het toilet kunt 
gaan. Hiermee komt men  tegemoet aan de dringende nood van o.a.  oudere 
mensen, zwangere vrouwen, mensen met een beperking of een aandoening. 
Je herkent de punten aan de sticker op de deur of raam van de deelnemende 
zaak. Een rolstoeltoegankelijk toilet herken je aan het blauw icoontje dat 
in de sticker is verwerkt. Een gratis plaspunt mag je tijdens de openingsuren 
steeds binnenwandelen voor een bezoek aan het toilet. Je hoeft niets te 
drinken en men zal je geen vergoeding vragen.

Gratis plaspunten in Rijkevorsel

BESTUUR
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Zitdagen van het Fonds voor 
Arbeidsongevallen

Je hebt een arbeidsongeval gehad? Je hebt 
vragen of je hebt hulp nodig? 
Sociaal assistenten van het Fonds voor Ar-
beidsongevallen staan tot jouw beschikking 
tijdens regionale zitdagen. Ze geven uitleg 
over de regeling van jouw arbeidsongeval 
en helpen je om de schadevergoeding te 
krijgen waar je recht op hebt. Ze leggen de 
wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook 
wanneer de verzekeraar van jouw werkgever 
het arbeidsongeval weigert te erkennen, of 
als blijkt dat jouw werkgever niet verzekerd 
was op het moment van het ongeval, kun je 
beroep doen op het Fonds voor Arbeidson-
gevallen.

Zitdagen in onze regio
Elke eerste vrijdag van de maand
van 9 tot 12 uur (niet in juli en augustus)
De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout
014 41 94 94

Fonds voor Arbeidsongevallen
02 506 84 72
www.faofat.be 
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Wens je geen telefoonboeken
meer te ontvangen ?

Als milieubewuste gemeente kiest Rijkevor-
sel samen met Truvo Belgium, de uitgever 
van de papieren telefoongidsen, voor een 
gezamenlijke verdeling van de telefoonboe-
ken.

Om te voorkomen dat de boeken ook be-
deeld worden aan niet-gebruikers, wordt de 
mogelijkheid geboden om zich uit te schrij-
ven via een link onderaan de startpagina van 
de website www.goudengids.be.

Personen die zich uitschrijven voor 14 augus-
tus 2016, met vermelding van hun adres en 
telefoonnummer, zullen bij de volgende be-
deling geen exemplaar meer ontvangen. Met 
uitschrijvingen na bovenvermelde datum zal 
pas volgend jaar rekening gehouden worden.

Er is ook het e-book van goudengids.be, een 
applicatie enkel voor tablet. De integrale 
gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal 
gebruiksgemak en om de milieu-impact te 
verkleinen. Ontdek de elektronische gidsen 
nu via de link: www.goudengids.be/ebook.

Gemeentelijke diensten gesloten op 9 juni

Op donderdag 9 juni 2016 zijn alle gemeentelijke diensten (ad-
ministratie, bibliotheek, kinderclub en recyclagepark) gesloten 
omwille van een interne activiteit. Ook de administratie en de 
sociale dienst van het OCMW, de thuisdiensten waaronder de 
poetsdienst, de aanvullende zorg, de maaltijdbedeling en de 
klusjesdienst zullen die dag gesloten zijn.
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BESTUUR

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
25 april 2016

Het richtlijnenhandboek met dichtheidsbe-
heerplan wordt voorlopig goedgekeurd ten-
einde de toekomstige ruimtelijke ordening 
in goede banen te leiden.

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ‘RUP site SAS’, bestaande uit
een toelichtingsnota, stedenbouwkundige 
voorschriften en een grafisch en verorde-
nend plan wordt definitief vastgesteld.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Bouwen IBO 
en welzijnsschakel’, opgesteld door de ont-
werper, Ann Eelen Architectuur BVBA, Gam-
mel 5 te 2310 Rijkevorsel. De lastvoorwaar-
den worden vastgesteld zoals voorzien in het 
bestek en zoals opgenomen in de algemene 

uitvoeringsregels van de overheidsopdrach-
ten. De raming bedraagt € 682 997,58 excl. 
btw of € 826 427,07 incl. 21 % btw.

Goedkeuring wordt verleend aan de ont-
worpen wegtracés voor het aanleggen van 
weginfrastructuur en groenzones in functie 
van publieke ruimte ter uitbreiding van de 
sociale woonwijk Molenakkers, op de per-
celen, kadastraal gekend onder 1°afdeling 
sectie H nr. 647L2, 646A, 646G, 645F, 645E, 
641B, 640P, 640R en 636E, overeenkomstig 
de plannen, gevoegd bij de aanvragen tot 
het bekomen van een stedenbouwkundige 
vergunning voor het uitvoeren van wegen-, 
riolerings- en omgevingswerken enerzijds en 
het bouwen van 26 sociale wooneenheden 
behorende tot fase 1 van het project ‘Mo-
lenakkers 2’ op de wijk ‘Molenakkers’.

De grond (hoekafschuining) gelegen te Rij-
kevorsel, hoek Hoge Heideweg/Uitbrei-

© Ton Wiggenraad
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· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03
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dingsstraat, met de erop uitgevoerde infra-
structuurwerken, met een oppervlakte van 
respectievelijk 17 m², wordt kosteloos aan-
vaard door de gemeente voor openbaar nut 
om opgenomen te worden in het openbaar 
domein van de gemeente.

Er wordt kennis van genomen dat de verkoop 
van een perceel industriegrond aan Schrijn-
werkerij Verlinden, gelegen Vroente, niet 
kan doorgaan, gezien er geen ontwerpakte 
met bijlagen ter goedkeuring aan de ge-
meente kon worden voorgelegd op het tijd-
stip van verzending van de dagorde.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 15/44 en de raming voor de opdracht 
‘Aankoop meubilair voor nieuwbouw biblio-
theek’, opgesteld door Gemeente Rijkevor-
sel. De lastvoorwaarden worden vastgesteld 
zoals voorzien in het bestek en zoals opgeno-
men in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 85 000 excl. btw of € 99 752,07 incl. btw.

De gemeenteraad neemt kennis van het ver-
slag van het ABOC d.d. 14 maart 2016 en het 
verslag van de schoolraad d.d. 10 maart 2016 
van de GLS De Wegwijzer. Eveneens wordt 
goedkeuring verleend aan het protocol van 
akkoord betreffende de facultatieve ver-
lofdagen, pedagogische studiedagen en de 
meerdaagse extra-murosactiviteiten school-
jaar 2016-2017.                      

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
de samenwerkingsovereenkomst tussen de 
gemeente- en OCMW-besturen van Rijkevor-
sel, Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, 
Merksplas, Ravels en VDAB voor een inclusief 
lokaal arbeidsmarkt-, werkgelegenheids-, 
onderwijs- en welzijnsbeleid.

De politieverordening inzake overlast, pri-
vatief gebruik en veiligheid en gemak van 
doorgang op de openbare weg en openbare 

gezondheid en veiligheid wordt aangepast 
goedgekeurd, met name het hoofdstuk ‘het 
plaatsen van terrassen en schuttingen op de 
openbare weg’.

Raadslid mevr. Renilde Willemse wordt met 
ingang van 25 april 2016 aangeduid als lid in 
de raad van bestuur van de projectvereni-
ging Erfgoed Noorderkempen als verkozene 
van een lijst waarvan de verkozenen niet 
deel uitmaken van het college van burge-
meester en schepenen of aangesteld zijn als 
voorzitter van het OCMW.

De agenda’s van de algemene vergaderingen 
van de intercommunales Pontes, IOK en IOK 
Afvalbeheer, Iveka worden goedgekeurd. De 
mandaten van de gemeentelijke vertegen-
woordigers worden vastgesteld zoals eerder 
aangeduid.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 30 mei en 20 juni 2016 
vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Een bevestiging van deze da-
tum kun je lezen op de elektronische infor-
matieborden in het Dorp en aan de Meir, het 
gemeentelijk aankondigingsbord langs de 
Molenstraat en op de gemeentelijke web-
site: 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.
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LEVEN EN WELZIJN

Op zondag 1 mei 2016 werd er voor de bewoners van WZC Prinsenhof een 
aperitiefconcert georganiseerd. 

Aperitiefconcert in het Prinsenhof

Het optreden kadert in ‘20 tinten grijs’, het feestelijk jaar van WZC Prinsenhof ter gelegenheid 
van haar 20-jarig bestaan. Voor het middagmaal kregen de bewoners een aperitiefje en een 
hapje aangeboden en tijdens het middagmaal werd er dan livemuziek gespeeld. Zo werd er 
bijna letterlijk ‘tussen de soep en de patatten’ meegezongen op liedjes uit de goede oude tijd 
zoals ‘In de stille Kempen’ of ‘Daar in dat kleine café aan de haven’.
Ook na het feestelijk maal werd het middagdutje nog even uitgesteld om een dansje te doen 
of samen te zingen. Zo werd de zonnige eerste mei een zeer feestelijke en gezellige middag in 
WZC Prinsenhof! 
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Fietsen gezocht!

Voor de asielzoekers die verblijven in het 
Lokaal Opvanginitiatief van het OCMW zijn 
wij op zoek naar fietsen die nog in degelijke 
staat zijn. Met een fiets ter beschikking zijn 
de mensen minder afhankelijk van de bus-
regeling, kunnen ze makkelijker boodschap-
pen doen en kunnen ze op een mooie dag 
Rijkevorsel en omstreken verkennen. Heb je 
thuis nog een fiets staan, die voor jou geen 
dienst meer doet? Je kunt er iemand heel 
blij mee maken! Neem gerust en vrijblijvend 
contact op met Margeaux Bogaerts op het 
nummer 03 340 39 54 of met de collega’s 
van de sociale dienst op het nummer 03 340 
39 65. Alvast bedankt !

Het recht op 
maatschappelijke integratie

Sinds oktober 2002 werd een nieuwe wet 
ingevoerd betreffende ‘het recht op maat-
schappelijke integratie’, die de vroegere 
'wet op het bestaansminimum' verving. 

Indien je over geen inkomsten kunt beschik-
ken en voldoet aan de toekenningsvoorwaar-
den, dan heb je vermoedelijk recht op een 
leefloon. Dit leefloon bestaat ofwel uit een 
tewerkstelling, ofwel uit een leefloon ge-
koppeld aan een geïndividualiseerd project, 
ofwel uit enkel een leefloon.

Voorwaarden om in aanmerking 
te	komen	voor	een	leefloon
· de nationaliteit: je bent Belg, staatloos, 

erkende vluchteling of als vreemdeling in-
geschreven in het bevolkingsregister.

· de leeftijd: je bent minstens 18 jaar, of 
jonger dan 18 jaar maar dan wel ontvoogd 
door het huwelijk, of zwanger of je hebt 
kinderen ten laste.

· de verblijfplaats: je verblijft gewoonlijk 
en bestendig op een legale manier in Bel-
gië.

· het inkomen: je hebt geen inkomen of een 
inkomen dat lager is dan het leefloon, en 
je bent op het ogenblik van de aanvraag 
niet in de mogelijkheid om eigen inkom-
sten te verwerven.  

 Ook het inkomen van je huisgenoten kan 
of moet soms mee in aanmerking geno-
men worden.

· werkbereidheid: je bent bereid te wer-
ken, tenzij je gezondheid of bijzondere 
redenen dit niet toelaten.

· rechten laten gelden: je moet eerst je 
rechten laten gelden op uitkeringen die 
je mogelijk kan genieten. 

 Het leefloon is immers het allerlaatste 
vangnet.

Verjaardagsfeestje

Woensdag 1 juni 2016 
· IJsroom, aardbeien en koffie
· Prijs: e 2,50
inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 23 juni 2016.
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· voor jongeren onder de 25 jaar: je onder-
tekent een contract om mee te werken 
aan een op maat ontwikkeld project voor 
maatschappelijke integratie.

Of je al dan niet recht hebt op een leefloon, 
zal blijken uit een sociaal onderzoek dat uit-
gevoerd wordt door een maatschappelijk as-
sistent. Het bijzonder comité voor de sociale 
dienst van het OCMW, of in uitzonderlijke 
gevallen de Raad voor maatschappelijk Wel-
zijn, zal op basis van dit onderzoek beslissen 
of je al dan niet recht hebt op dit leefloon. 
Indien je dit wenst, mag je jouw toestand 
persoonlijk komen toelichten op deze bij-
eenkomst.

Mocht je niet akkoord gaan met de beslissing 
van de raad voor maatschappelijk welzijn, 
dan kun je hiertegen beroep instellen bij de 
Arbeidsrechtbank te Turnhout.

Huidige bedragen van het 
leefloon	(1	april	2016)
Categorie 1: samenwonenden   
€ 566,92 per maand
Categorie 2: alleenstaanden   
€ 850,39 per maand
Categorie 3: personen met gezinslast  
€ 1 133,85 per maand
Door deze verhoging van het leefloon is het 
mogelijk dat personen die een inkomensver-
vangende tegemoetkoming ontvangen als 
persoon met een beperking van de FOD Soci-
ale Zekerheid, of mensen die een beroepsin-
schakelingsuitkering ontvangen van de RVA, 
momenteel een lager inkomen hebben dan 
dit leefloon. Zij kunnen zich uiteraard ook 
wenden tot de sociale dienst van het OCMW 
om een eventueel recht te laten
onderzoeken.

quat earias ilianti ulparibus molorit, sum veSportdag in De Wegwijzer

Elk jaar organiseren we met onze school twee 
sportdagen: eentje in de winter (schaatsen 
of skiën) en een andere in de lente. 

We konden dit jaar onze lentesportdag niet 
slechter kiezen, de hele week winterse buien 
en op de dag zelf ook de ene regenbui na de 
andere. Normaal werden er verschillende 
sporten buiten aan De Valk gedaan maar dat 
kon nu niet doorgaan. 
Door de turnleerkrachten werd een nieuw 

LEVEN EN WELZIJN

Sociale dienst: 03 340 39 65

 

Meer    
info
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programma op poten gezet. In de voormid-
dag gingen het 1ste, 2de en 3de leerjaar 
sporten in Sportcentrum De Valk waarbij ze 
in een doorschuifsysteem zeven verschil-
lende sporten en spelen konden beoefenen. 
In de namiddag gingen deze leerjaren terug 
naar school om daar, volgens een beurtrol, 
het avonturenspel ‘Reis rond de wereld’ te 
doen in de turnzaal. Ook de spelenkoffers 
werden ingezet. De leerjaren 4, 5 en 6 de-
den ook alles maar dan in de omgekeerde 
volgorde: voormiddag in de school, namid-
dag in De Valk. Fietsvaardigheden kwamen 
er ook bij kijken, want iedereen - van klein 
tot groot - reed met de fiets naar de sport-
hal. De weergoden hebben ons niet klein 
gekregen en zo hebben we toch nog een fan-
tastische sportdag gehad!
Oh ja, bloemen en kussen voor de vele 
(groot)ouders die mee kwamen helpen: be-
geleiden van de fietsers, groepjes kinderen 
begeleiden in de sporthal, kinderen mee om-
kleden, ... Bedankt ! En moge de weergoden

 ons volgend schooljaar toch beter gezind 
zijn.
Reisdocumenten,
denk er tijdig aan!

Om naar het buitenland te kunnen reizen, 
heb je officiële reisdocumenten nodig. Denk 
er tijdig aan, het zou immers spijtig zijn 
jouw reis te moeten uitstellen of afzeggen 
omdat je documenten niet in orde zijn. 

Als er geen minimumgeldigheid van de iden-
titeitskaart of het paspoort wordt vermeld, 
dient het document enkel geldig te zijn tij-

dens het verblijf. Is dit wel vermeld, dien 
je hiermee rekening te houden voor de aan-
vraag van jouw reisdocumenten. Meer info 
bij jouw reisbureau, vliegtuigmaatschappij, 
bij de ambassade/consulaat van het land 
van bestemming of op www.rijkevorsel.be/
reizen. 

De eID 
De elektronische identiteitskaart die wordt 
uitgereikt aan elke Belg ouder dan twaalf 
jaar. Ze blijft tien jaar geldig en je kunt hier-
mee reizen binnen de Europese Unie. 

Levertermijn = ± 15 dagen,
kostprijs: € 17,40

De kids-ID
Het identiteitsbewijs voor Belgische kin-
deren jonger dan twaalf jaar. Ze blijft drie 
jaar geldig en wordt beschouwd als officieel 
reisdocument in de meeste Europese landen. 
Zorg er steeds voor dat de kids-ID geldig is tot 
en met de datum van terugkeer. Voor som-
mige landen moet de kids-ID langer geldig 
zijn. Voor landen waar de kids-ID niet erkend 
wordt, moet je kind een reispas hebben. 

Opgelet:
·	voor de aanvraag dienen de kinderen aan-

wezig te zijn !
·	wanneer een minderjarig kind alleen reist 

of reist in het gezelschap van andere per-
sonen dan zijn ouder(s) is een reistoe-
lating voor minderjarigen of 'ouderlijke 
machtiging' nodig. Dit is een document 
waarop je als ouder toelating geeft aan 
jouw minderjarig kind om naar het bui-
tenland te reizen en kun je afhalen aan 
het loket van de burgerlijke stand.

Levertijd = ± 15 werkdagen,
kostprijs: € 6,20

De reispas
Is het identiteitsbewijs voor elke Belg die 
naar een land buiten de Europese Unie wil 
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Geboorten

Januari 2016
·	Van Leuven Niels, 
 kind van Van Leuven Jürgen en Pluym Ruth
·	Roovers Mats, 
 kind van Roovers Niels en Gielis Klara
·	Boudewijns Seppe, 
 kind van Boudewijns Kevin en Wouters Ellen

Februari 2016
·	Claes Leon, 
 kind van Claes Serge en van Loon Ils
·	Eyskens Viktor, 
 kind van Eyskens Philippe en Lauryssen Jelka
·	Diels Alyssa, 
 kind van Diels Mike en Wouters Aïcha
·	Verdonck Polle, 
 kind van Verdonck Sep en Etienne Lieve
·	Vleugels Ruben, 
 kind van Vleugels Jefke en Vermonden Marijke
·	Vleugels Tomas, 
 kind van Vleugels Jefke en Vermonden Marijke

Maart 2016
·	Deckers Kobe, 
 kind van Deckers Dennie en Snels Hanne
·	Godecharle Jonathan, 
 kind van Godecharle David en Van Bastelaer Nele
·	Van den Broeck Vasco, 
 kind van Van den Broeck Paul en Van Loy Vicky
·	Van Dooren Emily, 
 kind van Van Dooren Bart en Mertens Liesbeth
·	Maegh Lowik, 
 kind van Maegh Bart en Rieberghs Ellen
·	Luyckx Nelle, 
 kind van Luyckx Tom en Voet Leen

Huwelijken

Januari 2016
·	Kerstens Matthias en Swaegers Sofie
 26 januari 2016

Februari 2016
·	Mertens Nick en Remery Vicky 
 12 februari 2016
·	Willekens Jan en Cloostermans Veronique
 29 februari 2016

Overlijdens

Januari 2016
·	Gruythuysen Lisette, 3 januari 2016
·	Bevers Anna, 9 januari 2016
·	Matthyssens Franciscus, 9 januari 2016
·	Coolen Joseph, 29 januari 2016

Februari 2016
·	Bervoets Philomena, 2 februari 2016
·	Capiteyns Rachelle, 6 februari 2016
·	Janssen Maria, 6 februari 2016
·	Bevers Noor, 8 februari 2016
·	Roelen Renaat, 8 februari 2016
·	Van Den Kieboom Theresia, 8 februari 2016
·	Crijnen Theresia, 18 februari 2016
·	Krols Bertha, 26 februari 2016 
·	Harsany Emerik, 29 februari 2016
·	Vandesande Maria, 29 februari 2016

Maart 2016
·	Van den Ouwelant Elisabeth, 8 maart 2016
·	Van Dyck Jan, 13 maart 2016
·	Verheyen Anny, 21 maart 2016
·	Simons Pauline, 21 maart 2016
·	Szabo Jenö, 24 maart 2016
·	Hofkens Cornelis, 28 maart 2016
·	De Keyser Constantia, 28 maart 2016 
·	Pauwels Martina, 31 maart 2016
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reizen. Ze blijft zeven jaar geldig. 
Opgelet: soms kan het noodzakelijk zijn dat 
je naast een geldig paspoort ook nog een vi-
sum moet aanvragen of dat je bewijsstukken 
moet afleveren van jouw inentingen. Meer 
info bij je reisagent of op de website van 
Buitenlandse Zaken.

Levertijd: +/- 5 werkdagen, kostprijs: € 35 
(minderjarige), € 70 (meerderjarige)

Het internationale rijbewijs
Ga, voor je naar een land buiten de Europese 
Unie reist, altijd eerst na of het land van be-
stemming het Belgische rijbewijs erkent. Is 
dit niet het geval, dan kun je een internatio-
naal rijbewijs aanvragen. Het internationaal 
rijbewijs is geldig voor een periode van drie 
jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nati-
onale rijbewijs minder lang geldig is, neemt 
het internationaal rijbewijs die geldigheids-
datum over. Meer info bij bij de ambassade/
consulaat van het land van bestemming.

Levertijd = +/- 5 werkdagen, kostprijs: 
€ 19,95

De pasfoto
Voor de aanvraag van bovenstaande docu-
menten dien je telkens één pasfoto mee te 
brengen die moet voldoen aan onderstaande 
voorwaarden:
·	gemaakt tegen een lichte en éénkleurige 

achtergrond
·	vooraanzicht
·	een neutrale gezichtsuitdrukking: mond 

gesloten, geen glimlach
·	het aangezicht moet volledig vrij zijn: het 

voorhoofd, kin en de aanzet van de oren 
moeten zichtbaar zijn

·	de ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen 
weerkaatsing op brilglazen, geen getinte 
glazen, geen te groot montuur, maar ook 
geen montuur dat vlak langs de ooglijn 
loopt

Uittreksel strafregister

Tot op heden werd het uittreksel uit het 
strafregister door de dienst burgerzaken 
onmiddellijk afgeleverd. Sinds de wetswijzi-
ging en de inwerkingtreding van de artikelen 
595 en 596 van het Wetboek Strafvordering 
is er sprake van drie modellen:
·	Model1 (art. 595) is het standaardgetuig-

schrift dat je kunt aanvragen voor allerlei 
doeleinden. Openbare besturen, particu-
lieren en privé-instellingen kunnen een 
uittreksel uit het strafregister vragen wan-
neer ze een activiteit uitoefenen waarvan 
de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden 
niet gereglementeerd zijn.

·	Model 2 (art. 596.1) is het getuigschrift 
voor activiteiten waarvan de toegangs- of 
uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een 
verordening bepaald werden (bv. jachtver-
lof, wapenvergunning, sportschutter, trans-
portvergunning, goederenvervoer, verze-
keringswezen, boekhoudkundige of fiscale 
beroepen, bedrijfsrevisoren, hoteleige-
naar, reisagentschap, drankslijterijen,…..

·	Model 3 (art. 596.2) is het getuigschrift 
dat wordt afgeleverd aan iedereen die 
een activiteit uitoefent die valt onder op-
voeding, psycho-medische en sociale be-
geleiding, hulpverlening aan jeugd, kin-
derbescherming, animatie of begeleiding 
van minderjarigen.

Omdat het niet altijd evident is om voor alle 
activiteiten na te gaan of er wettelijke be-
palingen zijn en omdat in toepassing van art. 
596.2 dit nagekeken moet worden door de 
politie, kan het uittreksel niet meer onmid-
dellijk afgeleverd worden aan het loket. Wij 
adviseren je dan ook om het uittreksel tijdig 
aan te vragen! 

Het uittreksel uit het strafregister kan aan-
gevraagd worden via:
·	het digitaal loket
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·	een e-mail aan strafregister@rijkevorsel.
be of per brief. Te vermelden gegevens 
zijn  naam, adres, rijksregisternummer, 
huidig beroep, model dat je nodig hebt, 
de activiteit waarvoor je het nodig hebt 
en vermelding hoe je het uittreksel wenst 
te ontvangen.

·	persoonlijk aan het loket van de dienst 
burgerzaken mits voorlegging van je iden-
titeitskaart.

Indien een derde de aanvraag doet, moet 
deze in het bezit zijn van een ingevuld en 
ondertekend volmacht formulier.
Het uittreksel uit het strafregister zal dus 
niet meer onmiddellijk afgeleverd worden. 
Volgende afleveringstermijnen dienen in 
acht genomen te worden:
·	afhalen op de gemeentelijke administra-

tie = 3 werkdagen
·	bij verzending per post naar het thuis-

adres = 5 werkdagen

Wens je een bezoekje uit te sparen aan het 
gemeentehuis, dan adviseren wij je gebruik 
te maken van het digitale loket:
www.rijkevorsel.be/e-loket.

Blijf cool bij hitte

Wist je dat hete zomerdagen ook een scha-
duwzijde hebben? Hoge temperaturen en 
ozonpieken hebben een effect op onze 
gezondheid. Een aantal voorbeelden zijn 
uitdroging, kortademigheid en uitputting. 
Vooral jonge kinderen, ouderen en langdurig 
zieken zijn gevoelig. De risico’s zijn groter 

bij lichamelijke inspanningen in de buiten-
lucht zoals sporten, spelen en inspannend 
werk doen.

De weerman of –vrouw vertelt je wanneer 
het te warm wordt en er veel ozon in de 
lucht is. Volg dan onderstaande tips en be-
perk zo het risico op gezondheidseffecten
·	Drink meer dan gewoonlijk en bij voor-

keur water.
·	Blijf binnen.
·	Zoek de koelte op en koel je lichaam regel-

matig af, bijvoorbeeld onder de douche. 
·	Rust voldoende en beperk lichamelijke in-

spanningen.
·	Bescherm je tegen de zon. 
·	Bezoek ouderen of hulpbehoevenden.
·	Laat je kinderen nooit alleen 
 achter in een geparkeerde
 auto ! 

www.vlaanderen.be/nl/
hitte-en-ozon

 

Meer    
info

 
Beleef het leven als 
AFS-gastgezin

In augustus komen 160 buitenlandse AFS-stu-
denten op uitwisseling naar Vlaanderen. Ze 
gaan hier naar school en verblijven volgend 
schooljaar in een gastgezin. AFS biedt in de 
regio Kempen 13 gezinnen de kans om een 
onvergetelijk intercultureel avontuur aan te 
gaan.
 
AFS is de eerste organisatie die een omka-
derd en uitgewerkt programma voor gastge-
zinnen heeft ontwikkeld. AFS-gastgezinnen 
worden door ervaren vrijwilligers en stafle-
den begeleid vóór en tijdens dit internatio-
nale avontuur in eigen land. 
Iedereen kan gastgezin worden, ongeacht 
de samenstelling van het gezin. Ook alleen-
staanden, holebi-koppels of mensen zonder 

LEVEN EN WELZIJN
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kinderen, kunnen perfect gastouder worden. 
Tweeverdieners in het hartje van de stad of 
gepensioneerden op het platteland,… al wie 
over een gezonde portie nieuwsgierigheid 
beschikt, geïnteresseerd is in andere cultu-
ren en graag met jongeren omgaat, is wel-
kom! AFS gaat op zoek naar een gastzoon of 
-dochter die het best bij het gezin past.

 Geïnteresseerden kunnen telefonisch con-
tact opnemen met AFS 
op 015 79 50 10, of mailen 
naar beleef@afs.org.

TREKKING TOMBOLA 2016 GVBS HET KOMPAS

15270 18909 19785 23086 24436
15626 18955 19855 23094 24480
16149 18996 19888 23127 24507
17357 19033 19897 23137 24549
17394 19074 19939 23164 24558
17402 19154 19973 23276 24567
17413 19183 20006 23320 24605
17428 19193 20020 23374 24643
17466 19261 20029 23436 24713
17544 19279 20063 23507 24747
17558 19287 20074 23547 24806
17893 19296 21084 23594 24823
17902 19308 21155 23611 24849
17915 19354 21175 23927 24967
17961 19379 21201 23959 25110
18193 19382 21215 24020 25129
18243 19397 21266 24028 25173
18340 19517 21271 24046 27195
18349 19537 21306 24179 29519
18548 19606 21375 24210 29535
18554 19618 22370 24236 29676
18606 19659 22371 24293 29684
18630 19676 22395 24334  
18646 19729 23061 24387  
18727 19778 23074 24396
 
De prijzen zijn af te halen op het secretariaat van de school.  
De prijzen die op 30 juni 2016 niet 
afgehaald zijn, blijven eigendom van 
de school. Het Kompas dankt iedereen die 
prijzen voor onze tombola heeft geschonken 
en die loten heeft gekocht. 

· 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

www.afsvlaanderen.be/beleef

 

Meer    
info
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Met de terugkeer van het goede weer verschijnen ook de wielertoeristen 
weer massaal op onze wegen. Maar wat zijn de regels als men met 
verscheidene fietsers samen rijdt ? Mogen twee fietsers naast elkaar 
rijden ? Mag een groep fietsers de rijbaan gebruiken ? Wanneer moet men 
wegkapiteins en begeleidende auto’s voorzien ?

Fietsers: hoe in groep rijden?

Als je met z’n tweeën of in kleine groepen (minder dan 15 personen) fietst 
·	moet je het fietspad gebruiken. Je mag er met z’n tweeën naast elkaar op rijden voor zover 

je geen andere tweewielers, die je willen inhalen of kruisen, hindert.
·	Op de rijbaan met z’n tweeën naast elkaar rijden is toegelaten, maar let op dat het kruisen 

met een tegenligger mogelijk blijft. Buiten de bebouwde kom moet je weer achter elkaar 
gaan rijden als er een achteropkomend voertuig nadert. 

Als je deel uitmaakt van een groep van minstens 15 fietsers
·	ben je niet verplicht om het fietspad te volgen.
·	Je mag permanent met z’n tweeën naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat je 

gegroepeerd blijft. Je mag alleen de rechterrijstrook gebruiken. Als er geen rijstroken zijn, 
mag je nooit meer dan de helft van de rijbaan innemen.

·	Bestaat je groep uit 15 tot 50 fietsers, dan mag je zich laten vergezellen door ten minste twee 
wegkapiteins en ten hoogste twee begeleidende auto’s.

·	Telt je groep meer dan 50 deelnemers, dan moet je vergezeld worden door minstens twee 
wegkapiteins en twee begeleidende auto’s.

© Alois Potters
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Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om vakantietoezicht door de politie te laten verrichten. Bezorg ons de
juiste gegevens via onderstaand formulier. Neem voor bijkomende info contact op met de lokale politie:
wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40.

Vergeet de thuisblijvers niet te verwittigen dat er toezicht op jouw woning wordt uitgevoerd door de politie-
diensten en eventueel een burgertoezichter. Wij wensen je een prettige vakantie!

Persoonlijke gegevens

Naam aanvrager:  ......................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Bij problemen kun je terecht bij

Naam:  ......................................................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoon:  ......................................................................................................................................................................................................

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

Info voor de toezichters

Periode van afwezigheid + datum van thuiskomst: ..................................................................................................................................................

Verblijft of komt er iemand in de woning tijdens de afwezigheid? .................................................................n ja     n neen

Is er een alarm in de woning? n ja     n neen

Blijft er licht aan in de woning? n ja     n neen

Bijkomende opmerkingen:  ......................................................................................................................................................................................................

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

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

Aanvraagformulier vakantietoezicht

✁
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Verkeershinder

Wielerwedstrijden in Sint-Jozef
Op 11 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.30 uur 
organiseert de Wieler-en Supportersclub 
Sint-Jozef een wielerwedstrijd voor elite 
zonder contract en beloften op het grondge-
bied van Rijkevorsel.
Van 13.00 uur tot 17.30 uur wordt tijdens 
de wielerwedstrijd op de gemeentewegen 
van het grondgebied Rijkevorsel eenrich-
tingsverkeer ingesteld nl.: Sint-Jozef, Eiken-
dreef, Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude 
Goorstraat en Stevennekens.
Dit houdt in dat op vermelde dag en uren 
alle doorgaand verkeer verboden is op het 
parcours.
Plaatselijk verkeer in dezelfde richting als 
de renners blijft mogelijk met een uitzon-
dering voor een gedeelte van de Beersebaan 
waar het verkeer in beide richtingen toege-
laten blijft. Verkeer tegen de rijrichting van 
de renners op het resterende gedeelte van 
het parcours is verboden.
Op de gemeentewegen Vorselmoerweg en 
op de Beersebaan (vanaf aansluiting met de 
Drijhoek) zal enkel plaatselijk verkeer toe-
gelaten worden in de richting van Beerse.
Het verkeer komende vanuit Rijkevorsel 
centrum en rijdende richting Beerse zal om-
geleid worden via Merksplas.
Het verkeer komende vanuit en naar Vlim-
meren zal omgeleid worden via De Parre, 
Looiweg, Gansheideweg en omgekeerd. Deze 
omleiding zal gesignaleerd worden door mid-
del van verkeersborden C3 met onderbord 
uitgezonderd plaatselijk verkeer.

De Vaart Verjaart
Op zondag 26 juni 2016 organiseren de tien 
gemeenten langs de vaart een wereldrecord-
poging lijndans. Omstreeks 14.30 uur zal 
men trachten om op één lijn te dansen langs 
het kanaal tussen de voetgangers- en fiet-
sersbrug in Sint-Jozef en de Nieuwe Kaai in 

Turnhout. De organisatie verwacht hiervoor 
enkele duizenden deelnemers.

Teneinde dit evenement veilig te laten ver-
lopen wordt Sint-Jozef afgesloten tussen de 
Essenweg en de grens met Beerse, de Kerk-
dreef vanaf het kruispunt met Essenweg, het 
kerkplein en de Meir.

Er wordt een omleiding voor het verkeer van 
en naar de Pastoor Lambrechtsstraat en ach-
terliggende straten via de Essenweg, Pioen-
straat, Pastoor Lambrechtsstraat en achter-
liggende straten ingesteld.

Stratenloop en halve marathon
Eveneens op zondag 26 juni 20106 organi-
seert Rijkevorsel Leeft haar jaarlijkse stra-
tenloop met aansluitend een dorpsfeest.

Tussen 9.45 uur en 15.30 uur worden diverse 
loopwedstrijden voor alle leeftijdscatego-
rieën georganiseerd. Om 12.00 uur start de 
halve marathon. Van 14 tot 20 uur is er een 
dorpsfeest met randanimatie voor groot en 
klein.

Om deze activiteiten vlot en veilig te laten 
verlopen wordt een omleiding georgani-
seerd. Tevens worden het dorpsplein en de 
parkings in het centrum verkeersvrij gehou-
den vanaf 6.00 uur 's ochtends.

Rijkevorsel Swingt
Op 30 juni 2016 wordt de eerste avond van 
Rijkevorsel Swingt georganiseerd in het cen-
trum van Rijkevorsel van 19 tot 24 uur.
Hiertoe wordt het Doelenpad en de aan-
grenzende parking verkeersvrij gemaakt. Er 
wordt tevens voorzien in een omleiding.

Indien België de eerste twee donderdagen 
moet voetballen op het Europees kampioen-
schap verandert het beginuur van het hoofd-
programma (23.00 uur) en zal er uitzonder-
lijk verkeershinder zijn tot 01.00 uur.
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Waar is stilstaan en parkeren 
verboden?

Nog al te vaak stellen we vast dat automobi-
listen hun voertuig parkeren op het voetpad 
of op het fietspad. Fietsers of wandelaars 
zijn dan genoodzaakt om zich te begeven 
op de openbare weg, wat voor gevaarlijke 
toestanden kan zorgen. Ook als de vier 
richtingsaanwijzers aanstaan om de andere 
weggebruikers op het gevaar te wijzen, is 
stilstaan op het voet- of fietspad verboden. 
Stilstaan (en parkeren) is trouwens niet al-
leen verboden op een fietspad. Ook op an-
dere plaatsen waar de auto de andere weg-
gebruikers duidelijk in gevaar brengt of 
onnodig hindert, mag de auto niet stilstaan 
of geparkeerd worden. Denk bijvoorbeeld 
aan trottoirs en zebrapaden, maar ook aan 
de  de verhoogde berm binnen de bebouwde 
kom (verkeersborden E9e en E9f kunnen dit 
echter toestaan).

Laden en lossen kan tussen bepaalde uren 
toegestaan worden. Voertuigen voor thuis-
zorg mogen wel in een voetgangerszone.

De hulpverleningszone 
Taxandria werft aan ...

Ten gevolge van het uittreden van een aantal 
brandweerman-vrijwilligers is de Hulpverle-
ningszone Taxandria op zoek naar een aantal 
mannen/vrouwen voor  onze organisatie. Op 
korte, middellange en lange termijn willen 
we overgaan tot aanwerving van vrijwilligers 
om de lokale teams kwalitatief te verster-
ken.

Hulpverleningszone Taxandria... 
een nieuwe naam voor een 
nieuwe organisatie.
Hulpverleningszone Taxandria is één van de 
vijf Antwerpse hulpverleningszones en één 
van de 34 hulpverleningszones in België. 

Sinds 1 januari 2015 werden de activiteiten 
van de vroegere brandweerkorpsen onder-
gebracht in één organisatie. De historische 
samenwerking tussen de brandweerman-
nen die er al was, kan op die manier ver-
der worden uitgebouwd door noodzakelijke 
specialisaties en kwaliteitsverbetering. De 
zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, 
Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kaster-
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lee, Lille, Merksplas, Oud Turnhout, Ravels, 
Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. In onze 
zone zijn een 60-tal operationele beroeps-
personeelsleden en 350 operationele vrijwil-
ligers actief. 
Zij opereren vanuit elf lokale brandweerpos-
ten.

Wie zoeken we?
Wij zoeken mannen en vrouwen vanaf 18 
jaar die willen werken in een team dat altijd 
paraat staat om een helpende hand te bie-
den. Als vrijwilliger moet je van uitdagingen 
houden.
Iedere oproep is steeds weer spannend, je 
weet immers nooit wat je aantreft. Je treedt 
op bij brand, verkeersongevallen, ongeval-
len met gevaarlijke stoffen, stormschade, 
wateroverlast, wespenverdelging, enz. In 
enkele posten moet je ook bereid zijn om 
je te bekwamen in de taak van ambulancier.
Hiervoor biedt de brandweer natuurlijk een 
bijzonder specifieke en degelijke  opleiding. 
Om jouw paraatheid blijvend te bekwamen 
en om steeds mee te evolueren met nieuwe 

technieken en materialen wordt intensief 
geoefend. 
Je beschikt bovendien over een goede licha-
melijke en geestelijke conditie, je beschikt 
over een behoorlijke 
dosis doorzettingsvermogen en 
verantwoordelijkheidszin.

Speelse namen voor kleine 
paadjes

De kleine paadjes in het centrum van Rij-
kevorsel krijgen binnenkort een eigen bena-
ming. Jij als inwoner van Rijkevorsel kunt 
hierbij helpen. 
Uit een lijst van ludieke en historische be-
namingen, gebaseerd op oude kinderspelen, 
aftelrijmpjes en liedjes, kun jij jouw favo-
rieten kiezen. Stemmen kan nog tot en met 
31 mei via www.rijkevorsel.be/tragewegen
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#ikbob
Een échte BOB?  

Toon je engagement en registreer je op www.ikbob.be.

www.hvztaxandria.be

 

Meer    
info
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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
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Dringende onderhoudswerken aan Brug 8

BOUWEN EN WONEN

Op maandag 13 juni 2016 zal De Scheepvaart werken uitvoeren aan brug 8
op de Oostmalsesteenweg. De brug wordt hiervoor afgesloten vanaf maandag 
13 juni om 7.30 uur tot maandag 20 juni om 7.30 uur.

Binnen deze periode is de brug voor alle wegverkeer afgesloten, ook voor fietsers en voetgan-
gers. Om de hinder voor de schoolgaande jeugd te beperken, wordt op schooldagen doorgang 
verleend, weliswaar enkel voor voetgangers en fietsers en op welbepaalde tijdstippen: tussen 
7.30 uur en 8.30 uur en tussen 15.30 uur en 16.30 uur. Op woensdag is er een extra openstelling 
tussen 11.30 uur en 12.30 uur.

Tijdens het weekend van 18 juni 2016 zal de brug volledig afgesloten blijven. Voor meer in-
formatie over de wegomleiding kun je terecht op de website van de gemeente. Info over de 
omleidingen van de Lijn vind je op www.delijn.be.
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Start werken Bieshoven

Op 29 augustus 2016 zal de aannemer star-
ten met de volgende fase van de verkaveling 
Koekhoven, met name de verdere aanleg van 
de Bieshoven.
De riolerings- en wegeniswerken zullen een 
45-tal werkdagen in beslag nemen. Naast de 
rijweg in grijze klinkers, zullen er ook par-
keerplaatsen voorzien zijn; dit zowel in de 
bermen met grasbetontegels, als naast de 
weg in zwarte klinkers. De bomen die wor-
den aangeplant, zijn van de soort Salix Alba, 
de schietwilg. Daarnaast zijn er groene gras-
bermen (wadi’s) voorzien.
Eind september zullen ook de nutsmaat-
schappijen hun werken uitvoeren.

Parkeerverbod in gedeelte 
Prinsenpad

In het Prinsenpad zal tussen het kruispunt 
met de Emiel van Roeystraat tot en met 
nummer 38 een parkeerverbod worden in-
gesteld. Dit werd besloten tijdens de ge-
meenteraad van 21 maart 2016. De proble-
matische verkeerssituatie in dit deel van het 
Prinsenpad werd door verschillende bewo-
ners aangekaart, onder andere tijdens de 
jaarlijkse wijkvergadering. Dit heeft ertoe 
geleid dat er op zoek werd gegaan naar een 
permanente oplossing.
Er werd onder andere op gewezen dat door 
de aanwezigheid van  geparkeerde wagens 
er slechts een beperkt zicht is voor de be-
stuurders die het kruispunt naderen en het 
Prinsenpad willen inrijden. Doordat tegenlig-
gers pas erg laat kunnen worden opgemerkt, 
gebeurt het dat er gevaarlijke manoeuvres 
worden uitgevoerd. Wagens moeten soms te-
rug achteruitrijden of rijden over het voet-
pad. Omdat de Emiel Van Roeystraat een be-
langrijke doorgangsweg is voor schoolgaande 
kinderen, is het noodzakelijk dat het verkeer 

hier veilig en vlot verloopt. Het instellen van 
een parkeerverbod is dan ook de meest logi-
sche stap om de situatie te verbeteren. 
Omdat we toch een waardig alternatief 
voor het wegvallen van de parkeerplaatsen 
willen aanbieden, zal de parking naast het 
OCMW opgemaakt worden. Er zullen geen 
vrachtwagens meer kunnen parkeren door 
de plaatsing van een portiek en er zal een 
parkeerplaats voor mindervaliden worden 
aangelegd.
Het parkeerverbod zal ingaan vanaf 1 juni 
2016 en in december worden geëvalueerd.

Het parkeerverbod zal ingaan vanaf 1 juni 
2016 en in december worden geëvalueerd.
Overlast door ongewenste 
dieren

Het is niet ongebruikelijk dat je af en toe 
een rat ziet op het openbaar terrein of in 
een tuin. Regelmatig komen er meldingen 
van overlast van deze dieren. Hoewel bruine 
ratten voor sommige mensen geliefde huis-
dieren zijn, is niet iedereen opgezet met de 
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gedachten aan ratten in huis en tuin. Naast 
de materiële schade die ratten kunnen toe-
brengen, zijn ze ook drager van heel wat 
ziekten.
Iedereen is dan ook bij wet verplicht om op 
zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden. 
Indien hieraan niet wordt voldaan kan klacht 
worden ingediend bij de lokale politie.
De gemeente heeft reeds een gemeentelijke 
rattenvanger in dienst die zal optreden bij 
problemen op openbaar terrein en wanneer 
er sprake is van een rattenplaag. Maar om 
een rattenplaag te voorkomen rekenen wij 
ook op de inzet van onze burgers.
Zitten er ratten in jouw woning of jouw ei-
gen tuin of op jouw privéterrein? Neem dan 
onmiddellijk actie! Zorg er voor dat voed-
selvoorraden goed afgesloten zijn, en maak 
openingen dicht die ratten gebruiken als in-
gang naar het gebouw.

Voeder huisdieren ’s morgens en doe dat 
beperkt, zodat de rat ’s nachts geen buf-
fet vindt. Bewaar huisvuil in een afgesloten 
container, en voer het zo snel mogelijk af. 
Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd stil-
staand water.

Dit zijn enkele tips om ratten te vermijden.  

Hebben preventieve maatregelen geen suc-
ces? Dan is de volgende stap het wegvangen 
van de ratten. Daarvoor gebruik je best één 
of meerdere klemmen. Wanneer deze niet 
volstaan om de ratten te verdelgen, kun je 
gif inzetten. Voor binnen gebruik je best gif 
in de vorm van graantjes.  Buiten of in voch-
tige omstandigheden zijn waterbestendige 
blokken beter geschikt. Let wel op!  Met gif 
moet je altijd extra voorzichtig zijn!

Op volgende websites kun je meer tips te-
rugvinden om de bruine rat te vermijden en 
te bestrijden:
· www.zonderisgezonder.be 
 (bestrijdingsgids – ongewenste dieren)
· www.gezondheidenmilieu.be 
 (gezondheidsthema’s – ongewenste dieren)

De provincie heeft ook een brochure ge-
maakt met tips. Deze brochure is te verkrij-
gen op de milieudienst of kan geraadpleegd 
worden op de website van de provincie of de 
gemeente (www.rijkevorsel.be/ratten).

Subsidie voor bewoonde 
zwaluwnesten

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

Voorwaarden
· je doet een aanvraag voor 16 juni
· je gebruikt geen chemische insectenbe-

strijders in de onmiddellijke omgeving 
van de zwaluwnesten

· je spaart de nesten bij het schoonmaken 
van de stallen/gebouwen waar de nesten 
zich bevinden

· je gebruikt geen lakverven op de muren of 

BOUWEN EN WONEN
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het plafond, in de nabijheid van de nesten
· je gebruikt enkel een natuurlijk product 

als je muren of plafond kalkt in nabijheid 
van de nesten

· in de stallen/gebouwen voorzie je vol-
doende openingen om de toegang voor 
zwaluwen mogelijk te maken

· je neemt de nodige maatregelen zodat de 
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of 
andere dieren

  
Het aantal bewoonde zwaluwnesten zal ter 
plaatse worden vastgesteld door een zwa-
luwkenner.

Bedrag van de premie
Huiszwaluw/boerenzwaluw 
€ 25 per jaar voor één bewoond nest
€ 30 per jaar voor twee of drie bewoonde 
nesten
€ 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde nesten
€ 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten
Gierzwaluw
€ 30 per jaar bij minder dan vijf bewoonde 
nesten
€ 50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten
  
Aanvraagformulieren kan je afhalen op de 
milieudienst of via de website: 
www.rijkevorsel.be/milieusubsidies

Inzameling landbouwfolie

Op 14 en 21 juni 2016 zal de gemeente op-
nieuw een inzamelronde van landbouwfolie 
organiseren.  
Aan de inwoners van Rijkevorsel wordt de 
mogelijkheid geboden om op deze dagen, 
tegen vergoeding, landbouwfolie aan te 
leveren op het recyclagepark onder de vol-
gende voorwaarden:
· de folies worden afzonderlijk aangeboden 

in twee ondersoorten: 
 op dinsdag 14 juni: kuilfolie en zakgoed 

(dikke folie)

 op dinsdag 21 juni: wikkelfolie 
 (stretchfolie) 
· de folie wordt op het recyclagepark aan-

geleverd (enkel op 14 en 21 juni) tijdens 
de openingsuren.

 Het recyclagepark is enkel toegankelijk 
via een toegangskaart. 

 Er dient rekening gehouden met volgende 
beperkingen wat betreft de aanlevering: 
maximum lengte van de voertuigen die 
aanleveren is 9,5 meter, d.i. een voertuig 
inclusief aanhangwagen. 

 Buiten dit formaat kan er niet gewogen 
worden en bijgevolg wordt de toegang tot 
het recyclagepark ontzegd.

· volgende materialen zijn niet toegelaten: 
netten, zeilen, autobanden, harde kunst-
stoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde 
folie, nopjesfolie, bigbags, koorden en 
touwen, oogstresten en zand

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

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

Kostprijs:
· kuilfolie en zakgoed (dikke folie): gratis
· wikkelfolie (stretchfolie): € 5/ton

De folie wordt gewogen via de weegbruggen 
en de kostprijs wordt onmiddellijk betaald 
met de oplaadbare toegangskaart.

Ter info
Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker 
dan 0,10 mm: kuilfolie, kunstmestzakken, 
veevoederzakken, kalvermelkzakken
Wikkelfolie = landbouwfolie dunner dan 20 
micron, wikkel- of stretchfolie van gras- of 
hooibalen.

Om van deze dienstverlening gebruik te kun-
nen maken moet je vooraf inschrijven.  
Dit kan via de milieudienst, ten laatste op 
7 juni 2016 via 03 340 00 23 
of milieudienst@rijkevorsel.be
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Taxusinzameling

Breng tussen 15 juni en 31 
augustus je taxussnoeisel gratis 
naar het recyclagepark en 
vergroot de hoop!
Ook dit jaar doet de gemeente mee aan de 
11de editie van de actie ‘Vergroot de Hoop’ 
waarbij taxussnoeisel wordt ingezameld ten 
voordele van de strijd tegen kanker.  
De firma Van Hulle B&C zal in de periode 
van 15 juni tot en met 31 augustus jong en 
zuiver taxussnoeisel gratis inzamelen via de 
recyclageparken. Dankzij dit ingezamelde 
taxussnoeisel kan de strijd tegen kanker 
aangegaan worden. Het ingezamelde taxus-
snoeisel – meer bepaald het aanwezige bac-
catine – zal verwerkt worden in heel wat 
kankermedicijnen. Daarnaast schenkt Van 

Hulle B&C per ingezamelde kubieke meter 
taxussnoeisel € 50 ten voordele van kanker-
bestrijding. 
De opbrengst van de actie zal integraal over-
gemaakt worden aan het Olivia Hendrickx 
Research Fund vzw in Herentals.

Het taxussnoeisel moet jong zijn:
· het scheersel moet bestaan uit éénjarige 

scheuten:
· kan variëren van 5 tot 30 cm
· bij jong scheersel (juni-juli) is dit fel 

groen (5-10 cm)
· bij oud scheersel (augustus-september) is 

dit donkerder groen (20-30 cm)
· het scheersel mag niet houtachtig (bruin) 

zijn
· het scheersel is soepel

Het taxussnoeisel moet zuiver zijn:
· Gebruik daarom een zeil of doek om het 

snoeigroen op vangen. Taxussnoeisel ver-
mengd met aarde, gras of ander groen, is 
waardeloos.

Het snoeigroen moet zo snel mogelijk ge-
droogd worden, anders wordt het onbruik-
baar. 
Breng je taxussnoeisel dus binnen de 24 uur 
naar het recyclagepark. Zorg er voor dat het 
snoeisel niet verhit. De parkwachter con-
troleert de zuiverheid en versheid van het 
materiaal. Indien het materiaal niet geschikt 
is, wordt dit aanvaard als tuinafval (tegen 
betaling).

Rijkevorsel	fietst	de	wereld	
rond

Met de actie ‘Rijkevorsel fietst de wereld 
rond’ moedigt de gemeente en het OCMW 
haar personeel aan om in 2016 zo veel moge-
lijk met de fiets naar het werk te komen. Via 
allerlei uitdagingen worden de werknemers 
beloond om met de fiets te komen werken. 

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Koop elektrische 
apparaten met 
een A-label!
Kijk bij de aankoop van nieuwe toestellen goed naar 
het energielabel en kies minstens voor een A+ label. 
Nog beter is het natuurlijk om A++ of A+++ te nemen.
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· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22

 

Meer    
info

Het doel is om minstens 5 % meer fietsdagen 
en fietskilometers bij elkaar te fietsen dan 
in 2015.

Van	veel	fietsers	naar	heel	veel	
fietsers!
In 2015 kwam 28 % van het personeel van 
gemeente en OCMW hoofdzakelijk met de 
fiets naar het werk. Dit is meer dan dubbel 
zo veel dan gemiddeld in Vlaanderen (12 %). 
Samen fietste het personeel in 2015 maar 
liefst 66 000 kilometer bij elkaar of zo’n 
1,5 keer de wereld rond. Toch kan het zeker 
nog beter. We trachten in 2016 de kaap van                     
70 000 kilometer te ronden.

Ook iets voor jou?
Fietsen is niet enkel goed voor het milieu, 
het zorgt ook voor een betere gezondheid en 
minder stress. Zo toont onderzoek aan dat 
een fietsende werknemer minder ziek is dan 
iemand die met de auto naar het werk komt. 
Bovendien is elke fietser extra een auto min-
der op de baan wat de verkeersdrukte doet 
dalen. Het spreekt dan ook voor zich dat de 
gemeente dit extra wil stimuleren en dit 
niet enkel bij het eigen personeel

Groepsaankoop zonnepanelen

Zijn zonnepanelen nog interessant nu er 
geen subsidies meer zijn en je moet beta-
len om elektriciteit op het net te plaatsen? 
Zeker, want de prijs van zonnepanelen is 

sterk gedaald en ook de elektriciteitsprijs is 
sterk gestegen. De provincie wil met deze 
groepsaankoop haar inwoners maximaal on-
dersteunen om toch in groene elektriciteit 
te investeren. De provincie biedt een totale 
begeleiding gedurende het project: aan-
vraag van offerte, opmaak van een persoon-
lijk voorstel, bespreking van je dossier, in-
stallatie bij je thuis, keuring en aanmelding 
van de installatie tot het bewaken van een 
goede werking van de installatie.

Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal 
je minder of geen elektriciteit aan je leve-
rancier en help je mee aan een beter milieu.

Inschrijven doe je van 30 mei 
tot en met 9 augustus via 
www.samengaanwegroener.be.

0800 26 177 (gratis nummer) 
www.samengaanwegroener.be

 

Meer    
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Ben jij de FairTradeFan die we in Rijkevorsel nog zoeken?

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

VRIJE TIJD

De vereniging werd opgericht op 27 juni 1996 onder de naam VVV (Vereniging voor Vreemdelin-
genVerkeer), nadien gewijzigd in VVV-Toerisme en sinds kort gekend onder Toerisme Rijkevor-
sel. In die twintig jaar werd er heel wat verwezenlijkt door de vele vrijwilligers met de steun 
van het gemeentebestuur.
Op zondag 10 juli 2016 willen we graag onze toeristische trekpleisters in de kijker zetten. Een 
uitgestippelde fietsroute brengt je langs alle mooie plekjes in onze gemeente. Het is een unieke 
gelegenheid om eens te ‘piepeloeren’ op die plaatsen waar je al langer eens wil gaan kijken.

We zetten de deelnemers op een rijtje:
· Charel en Els van B & B Tuin der Zinnen aan de Bolksedijk nodigen je uit in hun prachtige tuin 

en laten je kennismaken met hun paardenvoorzieningen voor hun gasten.
· Paul en Ria van B & B De Rijcke Rust in de Pruimenstraat zetten hun deuren open.
· Frans en Greet van B &B Simpel en Goe in de Varenvelden lichten een tipje van de sluier op 

van hun gastvrije logies.
· Jef en Inge, hun kinderen en niet te vergeten de Sjokoo en de Piztolet ontvangen je op hun 

schapenboerderij ‘Het Schapenhof’ in de Langstraat.
· In het bijencentrum ‘De Raam’ zullen de bijtjes naar hartenlust zoemen in de bloementuin.
· De molenaars van de Stenen Bergmolen aan de Looiweg zorgen er voor dat je die dag de wind 

vanachter zal hebben.

Niet alleen de vaart verjaart dit jaar. Ook Toerisme Rijkevorsel viert feest. 
Twintig kaarsjes worden er uitgeblazen!



· De vrijwilligers van het Heemkundig Museum in de Molenstraat brengen je terug naar lang 
vervlogen tijden. Kom kennismaken met hun ‘schatten’ in de kelderverdieping van het ge-
meentehuis.

· Wijnboer Hans Paelinckx en zijn vrouw Denise laten je proeven van hun zelfgemaakte wijn.  
Een kijkje nemen in hun boomgaard is mooi meegenomen.

· Filleke is ongewtijfeld een gevestigde waarde in Rijkevorsel.  Frank trakteert je op een lek-
ker ijsje

· Marc van de Vonder-Vallei ontvangt het ganse jaar door groepen in de kampplaats in de Salm-
meirweg. Een unieke kans om daar eens binnen te springen.

· Ook Els van de kampplaats De Schalmei in Achtel heeft het druk tijdens de zomermaanden. 
Toch wordt daar een stop ingelast.

· Maar passeer Achtel zeker niet zonder halt te houden aan de kapel van Achtel. Om 10 uur is 
daar eerst nog een mis. Vanaf 11 uur is de kapel vrij toegankelijk. Bij goed weer is het heer-
lijk vertoeven op de kapelberg.

· Onze mooie natuur mag zeker niet ontbreken. De medewerkers van Natuurpunt Voorkempen 
zetten de poorten open van het prachtig natuurgebied ‘De Bonte Klepper’, gelegen aan de 
Nijverheidsweg (langs het kanaal).

· De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei stellen hun organisatie voor op de route.

‘Piepeloeren’ kan hier van 10 tot 17 uur.

Ook andere gevestigde waarden binnen het toeristisch landschap zal je passeren op de fiets-
route. Denken we maar aan de poosplaatsen, onze kerken en kapellen, de grot, het Aster 
Berkhofmuseum, ‘500 kg’ van Luk Van Soom, het Polar Bearsmonument, het infokantoor, het 
bezoekerscentrum aan de molen,…

Praktische info
Bij de deelnemers is het mogelijk om wat streeklekkers te nuttigen.
Kaarten hiervoor kun je kopen bij het infokantoor in het gemeentehuis vanaf 10 juni 2016.
Prijs: € 7 volwassenen/€ 4 kinderen

Aan de fietsroute is een zoektocht verbonden waar je mooie prijzen mee kan winnen.

De dag wordt afgesloten op het molenterrein met een haringbak.
Om 19 uur zullen de klanken van de piperband ‘Pagus Wasia Pipes & Drums’ over het terrein 
galmen.
Ongetwijfeld weer kippenvelmomenten!

Toerisme Rijkevorsel
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/piepeloeren

 

Meer    
info
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Bootfestival De Vaart Verjaart

Van 31 mei tot 5 juni zal de Kempenaar aanmeren in Sint-Jozef Rijkevorsel. Deze feestboot 
vertrok tijdens het openingsweekend van De Vaart Verjaart in Dessel en meert elke week aan 
in één van de tien gemeentes langs de Vaart. Het programma in Rijkevorsel oogt veelbelovend!

Workshop zeefdrukken: dinsdag 31 mei - 19.00 uur
· Workshop georganiseerd door Boothuis Brauhaus.
· Meer info: facebookpagina van Cappi's little sweatshop of via sms op 0499 40 24 47

Aster Berkhofs schoolherinneringen uit Sint-Jozef: 
woensdag 1 juni – 19.30 uur
· Davidsfonds Rijkevorsel nodigt iedereen uit om te komen luisteren naar het leuke, nostalgi-

sche relaas van Aster Berkhof over zijn kinderjaren te Sint-Jozef. Inez De Witte leest uit zijn 
laatste bundel het verhaal ‘Souvenir’. Na een korte pauze reageert Lizette Van Gorp, zelf 
geboren en getogen in Sint-Jozef, op dit verhaal. Ze vult Aster Berkhofs schoolherinneringen 
aan met anekdotes uit haar eigen schooltijd.

· Inkom: € 5, drankje inbegrepen, ter plaatse te betalen.
· Inschrijven: 03 314 39 01 of davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

Comedynight met Veerle Malschaert: donderdag 2 juni – 20.00 uur
· Met ‘Boegbeeld’ is Veerle Malschaert toe aan haar vierde one woman comedy show. Boeg-

beeld is een voorstelling over op een piëdestal staan en er af vallen. Over leven en overleven. 
Over je best willen en moeten doen, met vallen en opstaan.

· Inkom: € 7
· Tickets: Op het gemeentehuis, in de hoofdbib en de Aster Berkhofbibliotheek.

Optreden Moodcollector: vrijdag 3 juni – 20.00 uur
· MoodCollector levert swingende wereldmuziek overgoten met een sausje van ska, reggae en 

afrobeats! Hun muzikaal dansbaar spektakel is streng geselecteerd uit eigen pure teelt, en 
hormonenvrij! Die ’worldshake’ van selfmade Jamaicaanse reggae en Britse 2-tone-ska maakt 

VRIJE TIJD
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hun aanstekelijke muziek toegankelijk voor iedereen, waarbij stilstaan enkel bestemd is voor 
standbeelden.

· Inkom: € 7
· Tickets: Op het gemeentehuis, in de hoofdbib en de Aster Berkhofbibliotheek.

Workshop Plankenkoorts: zaterdag 4 juni – 14.00 uur
· Altijd al toneel willen spelen? Maar het nooit aangedurfd of nog nooit jouw kans gezien? Wel 

dan is hier de oplossing. Iedereen mag komen kijken of toneel spelen iets voor hem/haar is 
op 4 juni! Vertel het verder!

· Inschrijven: info@tveusselstonjel.be

Rondvarende Expo De Vaart Verjaart: zondag 5 juni - 13 tot 17 uur
· Binnenin het ruim van de Kempenaar, vind je een expo over de geschiedenis van het kanaal 

Dessel-Schoten. Waarom werd het gegraven? Wie voerde de werken uit? Hoe was het leven 
op de Vaart? 

· Vrije toegang.

Oefenmomenten en wereldrecordpoging lijndans

Hou je van dans? Ga je graag een uitdaging aan? Of beide? 

In het kader van de verjaardag van het kanaal Dessel-Schoten wordt een wereldrecordpoging 
georganiseerd op zondag 26 juni 2016. Dat wil je niet missen! Noteer de datum nu in jouw 
agenda en schrijf je in via www.devaartverjaart.be.

Dansverenigingen, kinderen, scholen ... Iedereen kan een plaats innemen langs het kanaal en zo 
deel uitmaken van de wereldrecordpoging waarmee we hopen in het Guinness Book of Records 
te komen.

Het dansje kan je thuis oefenen aan de hand van het instructiefilmpje (ga naar YouTube en typ 
‘de vaart verjaart’ in het zoekvak), maar je kan ook met ons mee komen oefenen op volgende 
momenten:

· vrijdag 10 juni om 19.30 uur: lokaal Sint-Jorisgilde, Oude Pastorij
· zaterdag 18 juni om 10.00 uur: Parochiezaal Sint-Jozef

Iedereen is welkom,
inschrijven hoeft niet!

www.devaartverjaart.be
www.rijkevorsel.be/devaartverjaart
cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52 of 03 340 00 12

 

Meer    
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VRIJE TIJD

Mosselen in volle vaart

Tijdens ‘Mosselen in volle vaart’ op 30 en 31 juli 2016 kan de bezoeker zich helemaal onderdom-
pelen in de fascinerende wereld van water, varen, vissen,… Uiteraard zullen de verse mosselen 
de hoofdrol spelen dat weekend. Bij zomerse temperaturen gaat het heerlijk vertoeven zijn op 
onze ‘Meir’ in Rijkevorsel.

· Al gehoord van een wandelboottocht? Er kan gewandeld en gevaren worden tussen Sint-Jozef 
Rijkevorsel en Beerse. Ontdek de mooie stukjes natuur langs het kanaal. Je wandelt tot in 
Beerse en hebt de mogelijkheid om met de boot terug te komen naar je vertrekplaats. Kom 
je liever te voet terug, ook geen probleem. Inschrijven kan op zaterdag en zondag vanaf 10 
uur aan onze infostand op de Meir. De boot vaart tot 18 uur.

· Voor onze senioren en mindervaliden (ook rolstoelgebruikers) is er een huifkartocht langs 
rustige, landelijke wegen. Deze tocht zal op zaterdag en zondag vertrekken aan het terras 
aan de vaart ter hoogte van de Meir om 11 en om 14 uur. De plaatsen zijn beperkt. Vooraf 
inschrijven is nodig. Deelname aan de wandelboottocht en huifkartocht is gratis.

· Rond het kerkplein en op de Meir wordt op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur animatie 
voorzien voor jong en oud. Al eens een touwslager aan het werk gezien of een authentieke 
houtdraaier? Al gehoord van zweefvissen of een taanderij? De School voor Scheepsmodelbouw 
van Baasrode stellen hun werk tentoon. De leden van de Koninklijke Model Yacht Club Ant-
werpen komen langs met hun radiogestuurde bootjes en geven graag een demonstratie op 
het water. De kinderen kunnen zich uitleven op ons ‘mossel’ springkasteel of eendjes vissen.

· Aan de kade t.h.v. het terras zullen enkele jachtboten van de jachthaven Taxandria van Turn-
hout aangemeerd liggen.

· En wat had je gedacht van een heuse race met papieren bootjes op de vaart? Je komt het 
papier ophalen aan onze infostand, plooit je bootje en laat het zelf te water.

 Op zaterdag en zondag om 14 uur laten we de bootjes te water en wiens bootje het snelst de 
finish haalt, krijgt een mooie prijs. 

Mosselen kunnen gegeten worden op zaterdag van 12 tot 20 uur, op zondag van 12 tot 19 uur.
Voorverkoopprijs 1,2 kg: € 15, 
ter plaatse € 16
Voorverkoopprijs 0,6 kg: € 9, 
ter plaatse € 10
Vooraf inschrijven wordt aangeraden.

Geen trek in mosselen? Op ons zomerterras kun je ook gezellig komen genieten van een frisse 
pint. De zaterdagavond wordt afgesloten met een optreden van een plaatselijk bandje op het 
kerkplein. Kom ook zeker eens langs tussen 10 en 18 uur in de Sint-Jozefkerk voor de fototen-
toonstelling rond 150 jaar Vaart die wordt georganiseerd door de Fotovrienden Rijkevorsel, de 
Heemkundige Kring en Xavier Rombouts. Voor de organisatie van dit weekend kan Toerisme 
Rijkevorsel rekenen op de medewerking van het gemeentebestuur en van Beweging.net.
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ren is het vooraf betalen niet verplicht. Alle 
deelnameprijzen worden nadien gefactu-
reerd. Een standaard dagje Kiekeboe loopt 
van 8.15 uur tot 16.30 uur en kost € 6. Maakt 
je kind gebruik van de voor- of na-opvang in 
de Kinderclub (voor 8.15 uur of na 16.30 uur) 
betaal je hiervoor € 0,80 per begonnen half 
uur. In de Kinderclub centrum is er voor- en 
naopvang van 6.45 uur tot 19.00 uur. In Kin-
derclub Sint-Jozef is er voor- en na-opvang 
van 7.00 uur tot 18.00 uur. Ook voor de tie-
ners (12 tot 17 jaar) staan er weer een he-
leboel activiteiten op het programma. Meer 
informatie hierover vind je terug in onze 
tienerfolder die je vanaf eind mei kan opha-
len bij de jeugddienst, de bibliotheek en het 
onthaal van het gemeentehuis.

Ben jij overtuigd en wil je ook graag mee 
komen spelen? Je kunt jezelf vanaf maandag 
30 mei 2016 om 19.00 uur online inschrijven 
voor de uitstappen op vrijdag. Meer informa-
tie over het online inschrijven 
vind je op onze website.

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

 

Meer    
info

Kiekeboe 2016 - een zomer 
vol spel en plezier

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

Tussen 4 juli en 26 augustus worden er zeven 
weken Kiekeboe georganiseerd voor de kleu-
ters en de kinderen van de lagere school. 
Dit wil zeggen dat de kinderen elke werk-
dag kunnen komen spelen, behalve tijdens 
onze sluitingsweek van 18 tot en met 22 juli. 
De kleuters ravotten in de kinderclub in het 
centrum en de kinderen van de lagere school 
hebben hun uitvalsbasis in de kinderclub in 
Sint-Jozef. Voor de activiteiten die plaats-
vinden van maandag tot donderdag moet je 
niet vooraf inschrijven. Voor onze uitstap-
pen op vrijdag (bij de kleuters zijn dit er 
maar vier, de andere vrijdagen spelen zij in 
Kinderclub centrum) is vooraf inschrijven 
verplicht. In tegenstelling tot de vorige ja-

Voor meer info, reservaties 
voor de huifkartocht en 
mosselverkoop:
Toerisme Rijkevorsel
Molenstraat 5 -2310 Rijkevorsel
03 340 00 12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/devaartverjaart

 

Meer    
info
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen?
‘Het Smelt’ van Lize Spit, ons volgend boek 
voor de leesclub.

Hoe vaak bezoek je de 
bibliotheek?
Maandelijks.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom?
In de boeken van Agatha Christie. Hercule 
Poirot had ik graag ontmoet!

Welk boek is jouw absolute nr. 1?
‘In de naam van de roos’ van Umberto Eco.

Heb je onlangs nog voorgelezen 
aan iemand?
Soms lees ik grappige stukjes voor aan mijn 
man.

Weet je nog in welk boek je 
leerde lezen?
De boekjes van ‘Roosje’, onvergetelijk! 
Bv.: Roosje zit op de mat. De mat ligt op de 
vloer…

Welk verhaal maakte je triest of 
juist heel blij?
‘Muidhond’ van Inge Schilperoord maakte 
me triest.
Ben zelfs gestopt met lezen, de eerste keer 
ooit dat ik een boek niet heb uitgelezen!

Met welk personage zou je 
graag bevriend zijn?                                                         
Met Atticus Finch uit ‘Spaar de spotvogel’ 
van Harper Lee. Hij leefde rond 1935 in Ala-
bama en heeft een zoon en een dochter. Jem 
en Scout worden door hun alleenstaande va-
der “eerlijk en heerlijk” opgevoed. Zalig!

Noem drie van je favoriete 
schrijvers.
Agatha Christie – John Boyne – Umberto Eco.

Welk boek is volgens jou een 
echte klassieker?
‘Het meisje met de parel’ van Tracy Cheva-
lier.

Waar lees je het liefst?
In mijn zeteltje met een tasje thee binnen 
handbereik.

Heb je ooit- dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek – een 
bijzonder iemand leren kennen?
Veel gelijkgestemde zielen, boekenwurmen 
zoals ik, in de leesclub!

Wie nomineer jij voor de 
Uitgelezen van volgende 
maand?
Gerd Lambrechts, medewerker van de bi-
bliotheek!

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 Ria Van 
Looveren, lid van 
de leesclub en de 
beheerraad van de 
bibliotheek.

VRIJE TIJD
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Memorial Fons Brydenbach – 
26 juni 2016

Op zondag 26 juni 2016 vindt opnieuw de 
Memorial Fons Brydenbach plaats, ingericht 
door Rijkevorsel Leeft. 
Het evenement, ter nagedachtenis van de 
Belgische topatleet Fons Brydenbach, omvat 
een halve marathon, een estafette- en be-
drijvenloop, een  stratenloop (5 km – 10 km) 
en een kidsrun. Alle lopen zijn toegankelijk 
voor G-sporters. 
Heb je zin, ken je vrienden of collega’s, aar-
zel dan zeker niet om deel te nemen. Voor 
het team, volledig bestaande uit inwoners 
van Rijkevorsel, dat als eerste over de meet 

 Fotozoektocht Rijkevorselse 
speelpleintjes

Joepie! Wegens het succes van de vorige 
jaren zal er ook dit jaar een fotozoektocht 
rond de Rijkevorselse speelpleintjes worden 
georganiseerd! Onze Rijkevorselse speelhel-
den, Aapje Rijk en Kikje Vors, nemen jullie 
weer mee op een piratenavontuur om jullie 
nog meer speeltips te geven.

Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoek-
tocht tussen 1 juni en 15 september op bij 
de jeugddienst, de bib of het onthaal van 
het gemeentehuis. Wil je ook kans maken op 
één van onze fantastische prijzen? Breng dan 
voor 1 oktober jouw ingevulde boekje bin-
nen op het onthaal van het gemeentehuis.

Wij wensen alle Rijkevorselse kinderen 
alvast een zomer vol speelplezier!

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info

Wie geZNAPt wordt, moet 
bewegen!

Lekker lui tv-kijken, gamen of sms’en op je 
smartphone is leuk. Maar lang stilzitten in 
een kromme houding, daar doe je je lichaam 
geen plezier mee. Na elk half uur schermtijd 
neem je best een actieve pauze van 5 tot 25 
seconden! Zie jij iemand die meer dan een 
half uur voor een beeldscherm hangt? Plak 
hem of haar dan de ZNAPPER op en laat ze 
even alles losschudden, tot de ZNAPPER er 
weer afvalt. Zo neemt ‘ie meteen die korte, 
actieve pauze. Maar pas op, want ook jij kan 
geZNAPt worden natuurlijk!

Haal nu je gratis ZNAPPER op bij het onthaal 
van het gemeentehuis, de dienst vrije tijd, 
de bibliotheek of de Kinderclub!

Bibliotheek uitzonderlijk gesloten op 
dinsdag 21 juni

Op dinsdag 21 juni 2016 zal de hoofdbibliotheek uitzonderlijk 
gesloten zijn van 10 tot 12 uur. De bib is ’s avonds tussen 18 en 
20 uur wel gewoon open. De medewerkers van de bibliotheek 
laten zich bijscholen, zodat ze jullie in de toekomst nog beter 
kunnen verder helpen!

© Bart Huysmans
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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
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De cinema komt naar je toe!
Pallieter

Elk jaar organiseert het gemeentebestuur in 
samenwerking met Mooov en Rijkevorselse 
verenigingen filmvoorstellingen. 
De film start telkens om 20 uur in het Kloos-
ter. 

Voor en na de filmvertoningen wordt een 
'klein café' georganiseerd in de aanpalende 
lokalen. Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen. De inkomprijs 
bedraagt € 1.
Op 22 juni vertonen we in samenwerking 
met Vlaamse Kring Rijkevorsel de film ‘Pal-
lieter’, een film van Roland Verhavert, ge-
baseerd op het gelijknamige boek door Felix 
Timmermans.
Pallieter verlaat na de zelfmoord van zijn 
verloofde de grote stad en trekt in bij zijn 
zus. 
Hij geniet er uitbundig van het buitenleven 
en geeft zich over aan de weldoende invloed 
van de natuur op zijn lichaam en geest.
Als een tweedekker in zijn weide landt, 
overtuigt hij de piloot om hem mee te ne-
men voor een korte vlucht…

Inschrijven:
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

komt, is er een prijs voorzien vanuit het ge-
meentebestuur. Deze loop maakt ook deel 
uit van de Noordloper. 
Vergeet dus zeker niet je criteriumkaart 
te laten afstempelen of je kan er ook nog 
steeds één kopen bij de inschrijvingen. Is lo-
pen echter niet echt jouw ding, kom dan ze-
ker een kijkje nemen en moedig al de lopers 
aan en maak er een gezellige avond van!

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

Opleiding gebruik AED-
toestellen

De AED-toestellen werden intussen geplaatst 
en de eerste opleidingen voor het gebruik 
ervan zijn gepasseerd. Voor de inwoners van 
Rijkevorsel wordt een extra opleiding aange-
boden op 13 juni 2016. Deze vindt plaats in 
het Klooster van 19.15 tot 22.15 uur.

De opleidingen worden gegeven door in-
structeurs van het Rode Kruis, afdeling Rij-
kevorsel. 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.

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

© Bart Huysmans
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Cultuurprijzen 2016

De cultuurraad reikt om de twee jaar een 
prijs uit aan een inwoner van Rijkevorsel en 
aan een vereniging die zich bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt op een breed cul-
tureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op 
vrijdagavond 25 november 2016 om 20 uur 
worden in de raadzaal van het gemeentehuis 
de winnaars van de Cultuurprijzen 2016 be-
kendgemaakt. De prijs voor een bekroonde 
vereniging bestaat uit een geldsom en een 
oorkonde. Voor een bekroonde persoon is er 
een waardevolle attentie en een oorkonde 
voorzien.
Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel 
kan zichzelf of iemand anders voordragen. 
Een formulier voor kandidaatstelling kan op-
gehaald worden bij de cultuurdienst boven 
de hoofdbibliotheek of in de Aster Berkhof-
bibliotheek te Sint-Jozef. 
Het formulier kan gedownload worden via 
www.rijkevorsel.be/cultuurraad. Kandida-
turen kunnen ingediend worden tot 12 sep-
tember 2016.

Reglement Cultuurprijs 
Rijkevorsel 2016

I. De prijs
1. De Cultuurraad reikt om de twee jaar 
twee cultuurprijzen uit. 
Eén prijs gaat naar een vereniging die lid is 
van de Cultuurraad van Rijkevorsel, en één 
prijs naar een nog levende persoon uit Rij-
kevorsel.
2. De prijs wordt toegekend aan een persoon 
en/of vereniging die zich, zowel in als bui-
ten de gemeente Rijkevorsel, verdienstelijk 
heeft gemaakt op het culturele of socio-cul-
turele vlak, op één van de volgende domei-
nen:
- de bescherming van de luister van de taal;
- de schone kunsten, in de breedste beteke-

nis;

- de artistieke, intellectuele, morele en so-
ciale vorming en de permanente vorming 
in het algemeen;

- de culturele animatie, de vrijetijdsbeste-
ding en het toerisme;

- het verwerven, het behoud en de bescher-
ming van het cultureel patrimonium en de 
musea.

3. De prijs voor de bekroonde vereniging be-
staat uit een geldsom en een oorkonde, de 
prijs voor de bekroonde persoon bestaat uit 
een waardevolle attentie en een oorkonde.

II. De kandidaten
4. Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel 
kan slechts één kandidatuur indienen.
5. De kandidaturen moeten worden inge-
diend op het gemeentehuis, op de daarvoor 
bestemde kandidatuurfiche en binnen de 
vastgestelde termijn. 
Dit formulier is verkrijgbaar op het gemeen-
tehuis en dient met de nodige motivering, 
onder gesloten omslag en met de vermelding 
“cultuurprijs” overgemaakt te worden aan 
de cultuurfunctionaris. Het formulier kan 
ook digitaal naar de cultuurdienst gemaild 
worden. 
De formulieren kunnen gedownload worden 
op de website van de gemeente. Aan de kan-
didaatstellers wordt in beide gevallen een 
bericht van ontvangst gestuurd. Opgelet: de 
kandidatuurstelling moet passen op de kan-
didatuurfiche (2 pagina’s). Bijlagen zijn niet 
toegelaten.
6. De fiches voor kandidatuurstelling moeten 
uiterlijk op 12 september 2016 binnen zijn 
op de cultuurdienst.

III. De jury
7. De jury is samengesteld uit:
- De bestuursleden van de cultuurraad (het 

dagelijks bestuur)
- De schepen van cultuur
- De andere stemgerechtigde leden van de 

cultuurraad 
8. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad 
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organiseert de verkiezing volgens het intern 
reglement. 
Er mag slechts één stem per stemgerechtigde 
uitgebracht worden. Alle stemmen worden 
samengeteld. Bij ex-aequo geven de stem-
men van het dagelijks bestuur en de schepen 
van cultuur de doorslag. Is er dan nog een 
ex-aequo, geeft de stem van de voorzitter 
de doorslag.
9. Een vereniging die de cultuurprijs gewon-
nen heeft, is 10 jaar uitgesloten van kan-
didatuur voor een nieuwe cultuurprijs. Een 
fysische persoon kan slechts eenmaal de cul-
tuurprijs winnen.
10. Elk aanwezig jurylid zal de kandidaturen 
beoordelen aan de hand van verschillende 
criteria:
- de voorstellingstekst van elke kandidaat
- de meerwaarde voor het socio-culturele 
leven in Rijkevorsel
- de motivatie
- het aantal jaren activiteit in de gemeente
- het aantal jaren activiteit buiten de ge-
meente
- de uitstraling binnen de gemeente
- de uitstraling buiten de gemeente

IV. De bekendmaking van de laureaten
11. De prijsuitreiking heeft plaats op vrijdag 
25 november 2016 om 20 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Niet vergeten! 
Leerkrachtenkaart af te halen 
tot 15 juni

Ben je leerkracht en woon je in Rijkevor-
sel? Dan kun je je leerkrachtenkaart nog tot 
15 juni ophalen in onze hoofdbibliotheek. 
Tot vorig jaar kreeg iedere leerkracht zijn 
of haar kaart nog automatisch thuis toege-
stuurd, samen met het magazine Klasse. In-
tussen is Klasse betalend, en krijgt dus niet 
meer iedere leerkracht het tijdschrift thuis. 

· 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

Je kunt het tijdschrift in de bibliotheek le-
zen en ontlenen

Tijdelijke sluiting Aster 
Berkhofbibliotheek

Tot 27 mei zal de Aster Berkhofbibliotheek 
gesloten zijn. De bibliotheek verhuist naar 
de eerste verdieping in het gemeenschaps-
centrum en zal één geheel vormen met het 
Aster Berkhofmuseum, dat dezelfde ope-
ningsuren krijgt als de bibliotheek.

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.
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#2310

In Rijkevorsel wordt 
reeds 25 jaar gekorfbald!
25 jaar terug in de tijd ontsproot in de ‘Stille Kempen’ uit het niets een 
korfbalclub Rijko genoemd. De aanzet werd gegeven in samenwerking met de 
toenmalige sportraad en de KBKB. Door een promotieactie in de scholen van 
Rijkevorsel door Hilde Verbist vond men een 20 kinderen, die deze de sport 
eens wilden uittesten. Pierre Van der Heggen en Eugeen Verstraeten werden 
door de KBKB aangezocht om vanaf juli 1990 gedurende een drietal maanden 
initiatie korfbal te verzorgen. Aan het einde was men al zover gevorderd dat 
niemand wou afhaken. Bondsmensen keken hun ogen uit hoe snel deze groep 
echt korfbal speelde! 

Vervolgens werden een vijftal knappe koppen gevonden om een bestuur te vormen en voortaan 
Rijko te leiden. Opgericht op 20 december 1990 en Rijko was gelanceerd voor roemrijke jaren. 
Wat volgde was een verhaal dat op heden zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. De reclame 
deed zijn werk en Rijko kon al snel in alle jeugdcategorieën korfbal aanbieden. Nadat de club 
bleef groeien was de tijd aangebroken op zoek te gaan naar een eigen terrein, weg van De Valk 
naar De Varenvelden, totdat het moment zich voordeed dat de gemeente Rijko een terrein aan-
bood aan het Kruispad. Er werd niet getwijfeld, gelden verzameld, om het project in versneld 
tempo tot een knap resultaat te brengen. Onze accommodatie mag er wezen en heeft Rijko 
zekers geen windeieren gelegd. Sedert we terug in de picture van het sportgebeuren staan, 
kent Rijko terug een boost van jeugdige aansluitingen tot 285 leden en spreekt men niet meer 
van de ‘Stille Kempen’.
Dit 25-jarig bestaan gaan we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, dus inwoners van 
Rijkevorsel, bij deze willen we jullie van harte uitnodigen om dit te vieren in het weekend van 
25/26 juni op onze terreinen aan het Kruispad te Rijkevorsel. Meer info kan je terugvinden via 
onze website www.rijko-korfbal.be of onze facebookpagina!
We kunnen enkel besluiten: Rijko bewandelt het pad van de glorie verder, leidt onze talenten 
verder op in de juiste korfbalrichting en men gaat de komende jaren nog versteld staan tot wat 
het huidige Rijko in staat is. 

Joris Bruyns
Voorzitter Rijko



Geflitst...

13 april 2016. Buitenspeeldag

17 april 2016: Jeugdhappening Jeufa

17 april 2016: Spaghettidag VC Rijkevoc

24 april 2016: Openingsfeest De Vaart Verjaart

30 april 2016: 

PU21 KFC Zwarte Leeuw verovert titel

11 mei 2016:

 Werken aan de toren 

van de Sint-Willibrorduskerk

30 april 2016: 
U10 van Rijko KC wint 

de Beker van België

30 april 2016:
Schoolfeest GVBS Het Kompas
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1 juni 2016
Om 19.30 uur
Bootfestival ‘Aster Berkhofs 
schoolherinneringen
uit Sint-Jozef’ 
Lezing / Voordracht

Davidsfonds Rijkevorsel nodigt ieder-
een uit om te komen luisteren naar 
het leuke, nostalgische relaas van As-
ter Berkhof over zijn kinderjaren te 
Sint-Jozef. Inez De Witte leest uit zijn 
laatste bundel het verhaal ‘Souvenir’. 
Daarna reageert Lisette Van Gorp, zelf 
geboren en getogen in Sint-Jozef, op 
dit verhaal. Ze vult Aster Berkhofs her-
inneringen aan met anekdotes uit haar 
eigen schooltijd.
e 5

 Feestboot aan de Vaart
 Sint-Jozef Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
 www.devaartverjaart.be
 www.rijkevorsel.be/vaartverjaart

2 juni 2016
Om 19.00 uur
Comedynight met
Veerle Malschaert 
Stand-up comedy

‘Boegbeeld’ is een onewoman comedy-
show maar eentje van het soort dat je 
nooit eerder zag. Een show waar je mag 
lachen... én huilen. Want dat doet ze 
zelf ook, Veerle Malschaert. Als moeder 
van twee kinderen, pas gescheiden en 
soms ontroostbaar wil ze vooral een 
‘boegbeeld’ zijn. Sterk, maar kwets-
baar !
e 7

 Feestboot aan de Vaart
 Sint-Jozef Rijkevorsel 

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.devaartverjaart.be
 www.rijkevorsel.be/vaartverjaart

3 juni 2016
Om 20.00 uur
Optreden Moodcollector
Concert 

 
MoodCollector levert swingende we-
reldmuziek overgoten met een sausje 
van ska, reggae en afrobeats ! Hun 
muzikaal dansbaar spektakel is streng 
geselecteerd uit eigen pure teelt, en 
hormonenvrij! Die ‘worldshake’ van 
selfmade Jamaicaanse reggae en Britse 
2-tone-ska maakt hun aanstekelijke 
muziek toegankelijk voor iedereen, 
waarbij stilstaan enkel bestemd is voor 
standbeelden.
e 7

 Feestboot aan de Vaart
 Sint-Jozef Rijkevorsel 

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.devaartverjaart.be
 www.rijkevorsel.be/vaartverjaart

4 juni 2016
Van 14.00 tot 17.00 uur
Plankenkoorts, voor het
eerst op een podium... 
Workshop

Schuilt er in jou een acteur ? Droom je 
ervan op het podium te staan  ? Wel, 
Peter Staxl, één van onze super-regis-
seurs, laat jou kennismaken met alle 
wondere aspecten van acteren. De 
Feestboot van De Vaart Verjaart is de 
unieke locatie voor deze workshop.
Gratis

 Feestboot aan de Vaart
 Sint-Jozef Rijkevorsel 

 ’t Veussels Tonjel
 info@tveusselstonjel.be
 www.devaartverjaart.be
 www.rijkevorsel.be/vaartverjaart

5 juni 2016
Om 9.00 uur
Opendeur De Raam - Week van de Bij
Opendeurdag

Vrij of geleid bezoek aan bijenhal en 
bijentuin, in een prachtige natuurlijke 
omgeving.
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg - Achtel 3
 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius
 De Raam vzw
 www.bijencentrumderaam.be

Van 13.00 tot 17.00 uur
Rondvarende expo
‘de Vaart Verjaart’ 
Tentoonstelling
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In 2016 bestaat (een groot stuk van) 
het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten, 
kortweg ‘De Vaart’, 150 jaar. De ten-
toonstelling ‘De Vaart Verjaart’ neemt 
je mee in de geschiedenis van de Vaart. 
We vertellen je waarom het kanaal 
werd aangelegd, hoe dit gebeurde en 
vooral wat de gevolgen voor de Kempen 
waren.
Gratis

 Feestboot aan de Vaart
 Sint-Jozef Rijkevorsel 

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.devaartverjaart.be
 www.rijkevorsel.be/vaartverjaart

7 juni 2016
Het Kleine Moleke 9.00-10.00 uur
Het Moleke 10.30-11.30 uur
Speeluurtje voor nieuwe kleuters
in Het Kleine Moleke
en Het Moleke 
Opendeurdag

 

Is jouw kleuter op 1 september 2,5 jaar 
dan kun je samen met jouw kleuter vrij-
blijvend 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

Om 20.30 uur
Warped Dreamer
Concert

 © Peter De Jongh

Een line-up om van te dromen, zo kun je 
Warped Dreamer het best omschrijven. 
Weinig kwartetten weten de luisteraar 
op zo’n diverse manier te beroeren als 
dit kwartet onder leiding van slagwer-
ker Teun Verbruggen. Deze veelzijdige 
Belgische drummer brengt vier voor-
aanstaande, krachtige muzikale klep-
pers uit de Belgische en Noorse jazz-
scene samen, die op het podium het 
beste in elkaar naar boven halen.
e 14
voorverkoop: e 14
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs: e 16
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 juni 2016
Van 14.30 tot 17.30 uur
Wielerwedstrijden
Sportactiviteit

Wielerwedstrijd voor elite z/c + belof-
ten. Totale afstand 120 km. Omloop via 
Sint-Jozef - Eikendreef - Hoge Heideweg - 
Oude Goorstraat - Stevennekens (5,2 km).
Gratis

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 WSC Sint-Jozef

 janvanriel@live.be

15 juni tot 15 sept. 2016
Fietszoektocht
Harmonie Broederband
Zoektocht

Zomerfietszoektocht voor jong en oud. 
Mooie prijzen te winnen. Inschrijving in 
café Rue Mour of bij de infobalie van 
het gemeentehuis van Rijkevorsel.
e 5
Eén consumptie begrepen in de prijs

 Café Rue Mour
 Dorp 37 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0498 33 84 50

21 juni 2016
Om 21.00 uur
Sam	Vloemans	(try-out)
Concert

De in Curaçao geboren Belg groeide op 
in een bad vol muziek. Als Dizzy Gil-
lespie & Miles Davis ooit een vertrek-
punt waren, is hij ondertussen stevig 
bij de vibe van Prince beland en heeft 
onderweg nog het ritme van Tito Pu-
ente opgepikt. Als multi-instrumenta-
list heeft Sam ondertussen een stevige 
live reputatie opgebouwd, gekenmerkt 
door een ontroerende energie en een 
diepe urban sound.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 5
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 7
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 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 juni 2016
Om 20.00 uur
Vanaf 19.30 uur klein café
De cinema komt naar je toe ! - 
Pallieter
Film 

Pallieter verlaat na de zelfmoord van 
zijn verloofde de grote stad en trekt in 
bij zijn zus. Hij geniet er uitbundig van 
het buitenleven en geeft zich over aan 
de weldoende invloed van de natuur op 
zijn lichaam en geest. Als een tweedek-
ker in zijn weide landt, overtuigt hij de 
piloot om hem mee te nemen voor een 
korte vlucht.
e 1
Inschrijven verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 i.s.m. Vlaamse Kring Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

24 juni 2016
Om 20.00 uur
Was het nu kwis- of quizavond
Quiz

Een algemene kwis of quiz voor ieder-
een ! Eerste vijf ploegen winnen geld-
prijzen.
e 15
Per ploeg van max. 6 personen e 15

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 The Mighty Mauves
 kwis.mm51@gmail.com

25 juni 2016
Om 8.30 uur
Hondenwedstrijd speuren, 
gehoorzaamheid en pakwerk
Sportactiviteit
Op 25 juni gaan tien Duitse Herders 
weer de uitdaging aan om het beste 
van zichzelf te geven op gebied van 
speuren, gehoorzaamheid en pakwerk. 
Iedereen welkom, gratis toegang. Kom 
kijken naar de veelzijdigheid van de 
Duitse Herder en snuif de ontspannen 
sfeer van het verenigingsleven.
Gratis

 Senator Coolsdreef 3a
 2310 Rijkevorsel

 VVDH Kringgroep 60
 Het Looi Rijkevorsel
 www.vvdh.be

Van 13.00 tot 18.00 uur
Rijko kubbtornooi
Sportactiviteit

In het kader van het 25-jarig bestaan 
organiseert Rijko een leuk Kubbtornooi. 
Teams van drie tot zes personen strij-
den om de KUBB ! 
e 15
Inschrijven via kubb@rijko-korfbal.
be met vermelding van teamnaam. 
Deelnameprijs e 15 per team
te storten op rekening
BE42 8637 0163 3954 met 
vermelding ‘kubb + teamnaam’. 
Maximum 32 teams.

 Terreinen Korfbalcub Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

Van 13.00 tot 18.00 uur
Veussels kampioenschap 
buikschuiven
Spel

Op zaterdag 25 juni organiseert Rijko 
het Veussels kampioenschap buikschui-
ven. Iedereen van harte welkom!
e 20

 Terreinen Korfbalcub Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

Van 17.00 tot 20.00 uur
Rijko’s reuze BBQ
Eten en drinken
Reuze-BBQ te Rijko korfbal.
e 15
Tarief kinderen: e 7

 Terreinen Korfbalcub Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

Om 20.30 uur
Optreden Funky D 
Concert

Funky D, een leuke covergroep zal Rij-
kevorsel plat spelen met hun opzwe-
pende covers. Iedereen is van harte 
welkom !
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Gratis
 Kantine Rijko

 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel
 Rijko VZW

 www.rijko-korfbal.be 

25 en 26 juni 2016
Vakantie in mijn straat
Kamp of vakantie

De vakantie begint ! Het ideale moment 
om samen met KWB Sint-Jozef en de 
Chiro te ontspannen, BBQ-en en af te 
sluiten met een kampvuur. ’s Morgens 
wordt er gestart met een stevig ontbijt.

 Chirolokalen Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10 E - 2310 Rijkevorsel

 KWB en Chiro Sint-Jozef
 www.kwbsintjozef.be

26 juni 2016
Van 8.00 tot 10.30 uur
Rijko’s Reuze Ontbijt
Eten en drinken

Een feestweekend zonder een lekker 
ontbijt is ondenkbaar. Daarom zorgt het 
reeds bekende Resto Team van Rijko 
voor een heus feestontbijt op zondag 
26 juni. 
e 10
Volwassenen: e 10
Kinderen -12 jaar: e 5
Inschrijven via ontbijt@rijko-korfbal.
be met vermelding van ‘naam + 
aantal volwassenen/kinderen’. 
Betaling BE42 8637 0163 3954 

met mededeling ‘naam + aantal 
volwassenen/kinderen’.

 Kantine Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

Om 9.00 uur
14de Stratenloop
Sportactiviteit

 © Bart Huysmans

Stratenloop 5 & 10 km, 1/2 marathon & 
estafetteloop voor bedrijven en vereni-
gingen, kidsjogging & karamellenloop.
€ 6
Gratis voor kinderen

 Dorpsplein Rijkevorsel
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 0475 34 14 75
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

Van 10.00 tot 16.00 uur
Rijko's Recreatief
Volley/Korfbaltornooi
Sportactiviteit

Op zondag 26 juni organiseert Rijko een 
recreatief korfbal- en volleybaltornooi, 
teams van zes personen zullen het in 
beide disciplines tegen elkaar opne-
men.
Gratis
Inschrijven kan via
recrea@rijko-korfbal.be

 Terreinen Korfbalcub Rijko
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

30 juni 2016
Om 19.00 uur
Rijkevorsel Swingt
Concert

Rijkevorsel Swingt organiseert ieder 
jaar openluchtoptredens gedurende de 
maanden juni en juli en dit telkens op 
donderdagavond. Op donderdag 30 juni 
bijten Black Forrest (voorprogramma) 
en Barking Bruce (hoofdprogramma) de 
spits af !
Gratis

 Parking Pastorij en Doelenpad
 Doelenpad 2 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 0472 27 28 49

Aankondigingen van
activiteiten in juli en 
augustus dien je uiterlijk op
6 juni 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.

 

© Bart Huysmans
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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 
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