
Het digitaal tijdperk is niet te stoppen.
Als vooruitstrevende gemeente kon Rijkevorsel 
hierin dan ook niet achterblijven.
Via de klantengeleiding worden bezoekers 
vlotter naar de juiste dienst geleid.
Dit vermijdt lange wachtrijen, betekent meer 
privacy en tijdwinst voor onze inwoners.

MAART 2017www.rijkevorsel.be

2310



2

INHOUD

4
De criteria voor het aanvaarden van pasfoto’s en kids-ID’s zijn 
strenger geworden. Nieuw is ook dat  je voor pasfoto’s terecht 
kunt in de fotocabine in de inkomhal in het gemeentehuis.

24
Op vrijdag 17 februari 2017 werden de sportlaureaten, 
kampioenen en sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties 
van 2016 gehuldigd tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2016. 
Rijkevorsel is fier op onze laureaten die Rijkevorsel mee op de 
kaart zetten.

16
Heb je plannen om dit jaar je woning te renoveren ? Wil je een 

zonneboiler of warmtepomp laten installeren ? Zowel bij de 
overheid als bij je netbeheerder kun je een aantal premies en 

tegemoetkomingen aanvragen. 

8
De waarde van grootouders is in vele gezinnen onnoemelijk 

groot. Je ziet al aan de schoolpoort hoeveel oma’s en opa’s hun 
kleinkind komen ophalen. GLS De Wegwijzer zet hen dan ook 
graag extra in de kijker tijdens de jaarlijkse grootouderdag.

12
Het gemeentebestuur zet zich al jaren in voor de 
verkeersveiligheid in onze gemeente. Op 30 januari ontvingen 
we het SAVE-label uit handen van de vzw OVK (Ouders van 
Verongelukte kinderen) voor het succesvol afronden van het 
SAVE-actieplan.
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VOORWOORD

Beste inwoners,

Ondertussen heb je reeds de editie van maart in de handen. Dit doet ons nog maar eens 
beseffen dat de tijd snel vooruit gaat. Nieuwjaar lijkt net voorbij. Steeds vaker hoor je 
nieuwsberichten over burn-out en stress, voor veel mensen zijn het immers hectische 
tijden. Af en toe even tijd nemen voor jezelf kan wonderen doen. Ga eens op stap in de 
Rijkevorselse natuur, de lente is reeds in zicht, of bezoek een van de vele activiteiten die 
onze verenigingen inrichten en neem even tijd voor ontspanning.

In deze 2310 vind je ook een vraaggesprek met Jan Van Den Kieboom, de winnaar van 
de Cultuurprijs  2016, waarin hij zijn ervaringen in het vrijwilligerswerk met ons deelt. 
Zeker het lezen waard! Want van 4 tot 12 maart is het weer de Week van de Vrijwilliger. 

Heb je wat tijd over dan kan een bijdrage als vrijwilliger veel betekenen. Zowel voor jezelf als de voor de hele 
gemeenschap. In deze 2310 kan je lezen welke Rijkevorselse verenigingen op zoek zijn naar gemotiveerde mensen. 
In naam van het gemeentebestuur wil ik alvast alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet !

Tijdens de gemeenteraad van 30 januari ontving Rijkevorsel, als 4de gemeente in onze provincie, het SAVE-label 
uit handen van de vzw OVK. Hiervoor moesten we aan zeven doelstellingen voldoen die betrekking hebben op 
verkeersveiligheid in de brede zin van het woord. Verkeersveiligheid is een belangrijke zaak, waar iedereen zijn 
bijdrage aan kan leveren. Samen Actief voor een VEilig verkeer !

Dat er heel wat sporters zijn in Rijkevorsel konden we op 17 februari vaststellen tijdens het jaarlijkse Sportgala. 
Ook in 2016 telde onze gemeente weer heel wat kampioenen en sporters met uitzonderlijke prestaties. Denken we 
maar aan onze bekende veldrijders Toon en Thijs Aerts. Sporten is een fijne vorm van ontspanning en zorgt tevens 
voor een mooie conditie. Wie kent er niet de spreuk ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.

Op 26 maart trekt de Halfvastenstoet weer door de straten. Dit jaarlijkse evenement moet voor iedereen een feest 
zijn. Deze dag vergt de inzet van heel wat vrijwilligers, politie en gemeentepersoneel en met de terreurdreiging in 
het achterhoofd krijgt veiligheid extra aandacht. Maar met respect voor elkaar wordt het zeker een plezante dag. 
Nu nog duimen voor mooi weer !

Karl Geens,

Schepen van Communicatie,
Cultuur, Bib, Feestelijkheden,
Jeugd, Mobiliteit en Erediensten
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BESTUUR

Moet je in het gemeentehuis zijn voor een identiteitskaart, reispaspoort of 
rijbewijs en heb je nog pasfoto’s nodig ? Dan kun je voortaan terecht in de 
fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis. Voor € 8 krijg je een set 
van 6 pasfoto’s. Voorlopig kun je enkel betalen met cash geld (briefjes en 
munten). Op termijn zal er echter ook een optie zijn om met bancontact
te betalen.

Neem je pasfoto’s in het gemeentehuis

Het toestel toont je stap voor stap wat je moet doen en geeft je negen kansen om een foto 
te nemen die voldoet volgens de normen. Voor baby’s en kinderen tot drie jaar raden we het 
gebruik af daar het voor hen vaak moeilijker is om recht in de lens te kijken en niet te lachen.
De cabine is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Je bent uiteraard vrij in je keuze om deze 
dienst te gebruiken of om een professionele fotograaf te contacteren.

Nieuwe criteria pasfoto’s en kids-ID’s
De normen voor het aanvaarden van pasfoto’s zijn strenger geworden dan voorheen. Ze moeten 
conform zijn met de normen van de I.C.A.O. (International Civil Aviation Organization). Indien 
je foto niet conform is, dan moet de gemeente ze weigeren. Denk dus hieraan wanneer je een 
foto laat maken: 
· Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach. 
· Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief. 
· Het aangezicht volledig vrij maken: het voorhoofd, kin en de aanzet van de oren moet zicht-

baar zijn. 
· De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, geen ge-

tinte glazen, geen te groot montuur, maar ook geen montuur die vlak langs de 
ooglijn loopt. Indien mogelijk, zet je bril af 
voor de foto. 

· De foto moet zo recent mogelijk zijn, maxi-
mum zes maanden oud.

www.rijkevorsel.be/fotocabine

 

Meer    
info
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Gehuldigde personeelsleden
OCMW- en gemeentebestuur

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 13 januari 2017 werden de 
verdienstelijke personeelsleden gehuldigd:

Op pensioen gesteld in 2016
· Bols Louis, vakman technieker
· Hermans Maria, OCMW
· Krols Annita, leerkracht
· Mattheussen Terry,
 medewerker ruimtelijke ordening

· Neefs Joseph,
 werkman dienst groenbeheer
· Jansen Marc, vakman magazijnier
 uitleen en signalisatie
· Scheynen Marc, vakman schrijnwerker
· Vingerhoets Nicole, OCMW 

35 jaar dienst
· Maussen Griet, directeur 

25 jaar dienst
· Gerd Doms, administratief
 hoofdmedewerker financiële dienst
· Cleymans Greta, poetsvrouw
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BESTUUR

Overgang van winter- naar zomertijd

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

In de nacht van zaterdag 25 op 
zondag 26 maart 2017 gaat het zo-
meruur in: 2 uur wordt 3 uur.

Toekenning
DIFTARpremie 2016

In 2016 ontvingen wij opnieuw een hele 
reeks aanvragen voor het verkrijgen van een 
DIFTARpremie. Deze aanvragen werden be-
handeld door het college van burgemeester 
en schepenen en voor verwerking doorge-
stuurd aan IOK, afdeling DIFTAR.

Inwoners die een aanvraag gedaan hebben of 
die kinderen hebben geboren in 2016, 2015 
en/of 2014 zullen op de eerstvolgende fac-
tuur de toekenning van hun premie terugvin-
den onder ‘Gemeentelijke Toelage’.

De DIFTARpremie wordt dus bij het voor-
schot geteld zodat je meer verbruikskrediet 
hebt op je DIFTARaccount.

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
30 januari 2017

In de Kerkdreef en in de Uitbreidingsstraat 
wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. Toege-
laten rijrichting vanuit Kerkdreef: Essenweg.
Toegelaten rijrichting vanuit Uitbreidings-
straat: Hoge Heideweg.

In de Zuiderdijk wordt een snelheidsbeper-
king van 30 km/u ingesteld in de zone ‘Kie-
vitsheide, Klundert en Zuiderdijk’ en dit van 
vóór de voetgangersbrug tot het voetbalveld 
(tot kruispunt met Kievitsheide).

De gemeenteraad geeft goedkeuring om een 
subsidie toe te kennen als ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk van mevr. Goetschalckx 
in Taroudant te Marokko in juli 2016.

Een subsidie wordt eveneens toegekend 
aan mevr. Lotte Michielsen, ter ondersteu-
ning van een ontwikkelingsproject in Noord- 
Oeganda.

Kennis wordt genomen van de budgetwijzi-
gingen 2016, het meerjarenplan 2014-2019 
en het budget 2017 van Welzijnszorg Kempen.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad d.d. 6 december 2016.

De capaciteitsbepaling voor GLS De Weg-
wijzer wordt voor het schooljaar 2017-2018 
vastgesteld op 322 leerlingen, dit op niveau 
van de school, met volgende capaciteit per 
leerjaar:
· 1e leerjaar: 46 leerlingen
· 2e leerjaar: 69 leerlingen
· 3e leerjaar: 46 leerlingen
· 4e leerjaar: 46 leerlingen
· 5e leerjaar: 46 leerlingen
· 6e leerjaar: 69 leerlingen

Goedkeuring wordt verleend aan de op-
dracht ‘Wegenis- en rioleringswerken Bavel-
straat (deel) en Wegeniswerken Bremstraat, 
Wilgenstraat en Berkenlaan’. De raming 
bedraagt € 925 768,18 incl. BTW gedeelte 
gemeente en excl. BTW gedeelte Pidpa/ 
Hidrorio.

Een waarnemend secretaris wordt aange-
steld om de taken van de gemeentesecreta-
ris over te nemen bij mogelijke afwezigheid. 
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Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop 
van een perceel grond (wegenis) gelegen te 
Rijkevorsel, Looiweg (achter brandweerka-
zerne), met een oppervlakte van 273 m² aan 
Dego bvba te 2323 Hoogstraten (Wortel).

Een aanpassing van de tarieven in het re-
tributiereglement betreffende werken aan 
nutsvoorzieningen op gemeentelijk open-
baar domein wordt vastgesteld.

In het kader van de inwerkingtreding van het 
decreet d.d. 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning neemt de gemeente-
raad er akte van dat de gemeentelijk ste-
denbouwkundig ambtenaar wordt aangewe-
zen als gemeentelijke omgevingsambtenaar 
en de hoofdmedewerker milieu en mobiliteit 
wordt aangewezen als gemeentelijke omge-
vingsambtenaar.

Het organogram en de personeelsformatie 
worden in gewijzigde vorm vastgesteld.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de 
verlenging van de interlokale vereniging ‘De 
Vaart Verjaart’ tot en met 31 december 2017 
en keurt eveneens de gewijzigde statuten 
ervan goed.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 27 maart 2017 vanaf 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Een beves-
tiging van deze datum kun je lezen op de elek-
tronische informatieborden in het Dorp en aan 
de Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord 
langs de Molenstraat en op de gemeentelijke 
website: www.rijkevorsel.be/bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan de 
openbare zitting van de gemeenteraadsver-
gadering bijwonen. In de raadzaal liggen een 
agenda en toelichting ter beschikking van het 
publiek.

© Ton Wiggenraad

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Op 19 januari verwelkomden de leerlingen van De Wegwijzer hun 
grootouders. In de voor- en namiddag werden de opa’s, oma’s, moekes, vakes, 
vava’s, moemoe’s, opi’s, omi’s... verwacht in de klassen. Een spreidingsplan 
(voor- en namiddag) was echt wel nodig om de grote toeloop in goede banen 
te leiden. Een 600-tal opa’s en oma’s wandelden door de gangen de klassen 
binnen.

Grootouderdag in De Wegwijzer

De juffen en meesters zorgden voor activiteiten waarbij ze actief konden deelnemen: hoeken-
werk, leerspelletjes in een doorschuifsysteem, ja, zelfs liedjes meezingen of versjes opzeggen. 
Na een uur in de klas werden ze dan verwacht in de turnzaal voor een kopje koffie met een 
stukje cake.

Grootouders vinden het echt wel leuk om hun kleinkinderen in de school bezig te zien. Aan de 
koffietafel komen de verhalen dan ook los: 
· “In onze tijd schreven ze nog met krijt” (binnenkort is dit inderdaad iets voor het museum).
· “Wij hadden zelfs geen schriften.”
· “De meester durfde wel eens een klets geven.”
· “Onze juffen en meesters van vroeger moesten eens eventjes terugkomen om te zien dat het 

anders kan.”

Op deze dag gingen de meeste kindjes dan ook naar huis met hun opa of oma. Leuke dag voor 
onze kinderen, juffen, meesters en grootouders.
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Stel je kandidaat voor de 
schoolraad van De Wegwijzer

Tijdens de voorbije maand is de hernieuwing 
van de schoolraad van de gemeenteschool 
gestart. Deze schoolraad bestaat momen-
teel uit drie vertegenwoordigers van de leer-
krachten en drie vertegenwoordigers van de 
ouders. Deze afgevaardigden werden in de 
voorbije maand gekozen.
 
Vanuit de lokale gemeenschap mogen nog 
drie vertegenwoordigers gekozen worden. 
Daarom deze oproep aan de meerderjarige 
burgers met belangstelling voor het onder-
wijs om via de lokale vereniging waarbij zij 
zijn aangesloten, zich kandidaat te stellen 
voor de schoolraad. Uit de ingestuurde kan-
didaturen zullen drie vertegenwoordigers 
van de lokale gemeenschap gecoöpteerd 
worden.

Deze vertegenwoordigers mogen echter niet 
vallen onder de wettelijke onverenigbaarhe-
den. Zij mogen o.a. geen lid zijn van een 
schoolraad, schoolbestuur of oudervereni-
ging van een ander schoolnet en dienen het 

pedagogisch project van de school formeel 
te onderschrijven.
 
De schriftelijke kandidaturen worden ui-
terlijk op 14 maart 2017 verwacht t.a.v. de 
voorzitter van de schoolraad, Gemeentebe-
stuur, Molenstraat 5 te 2310 Rijkevorsel.

Capaciteitsbepaling
GLS De Wegwijzer: 2017-2018

De gemeenteraad nam op 30 januari 2017 
een beslissing inzake de capaciteitsbepa-
ling van de school en de inschrijvingsperiode 
voor het schooljaar 2017-2018.

Capaciteitsbepaling
De totale capaciteit van GLS De Wegwijzer 
is sinds 27 januari 2014 vastgesteld op 322 
leerlingen. Voor het schooljaar 2017-2018 is 
de capaciteit per leerjaar als volgt bepaald:
· het eerste leerjaar: 46 leerlingen
· het tweede leerjaar: 69 leerlingen 
· het derde leerjaar: 46 leerlingen
· het vierde leerjaar: 46 leerlingen
· het vijfde leerjaar: 46 leerlingen
· het zesde leerjaar: 69 leerlingen
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Er is een gemiddelde van 23 leerlingen per 
klas gehanteerd om zowel de totale als de 
capaciteit per leerjaar te bepalen. Dit be-
tekent dat er in het vijfde en zesde leerjaar 
geen leerlingen bij kunnen ingeschreven wor-
den. Daar is de capaciteit bereikt. De capaci-
teit per leerjaar wordt jaarlijks herbekeken.

Inschrijvingsperiode en 
voorrangsperiode
De inschrijvingsperiode voor de broers en zus-
sen van leerlingen die in De Wegwijzer zit-
ten en voor de kinderen van personeelsleden 
loopt vanaf maandag 6 maart 2017 tot en met 
vrijdag 17 maart 2017. De inschrijvingsperi-
ode voor de andere leerlingen start de eerste 
zaterdag na de paasvakantie, dus op zaterdag 
22 april 2017. De capaciteitsbepaling en de 
inschrijvingsperiodes worden bekendgemaakt 
via de gemeentelijke communicatiekanalen.

Eén van de voorwaarden om ingeschreven 
te worden is dat je akkoord bent met het 
pedagogisch project en het schoolreglement 
van de school. Dit kun je terugvinden op de 
website www.glsdewegwijzer.be.

Dienst warme maaltijden
aan huis

Reeds vele jaren levert het OCMW warme 
maaltijden bij gebruikers aan huis of aan 
de bewoners van een assistentiewoning 
(serviceflat) van het OCMW. Deze warme 
maaltijden worden dagelijks vers bereid in 
de keuken van het Woonzorgcentrum Prin-
senhof en kunnen elke werkdag aan huis 
geleverd worden. Uiteraard is de gebruiker 
niet verplicht om elke dag een maaltijd af 
te nemen, maar kan men al naargelang de 
eigen behoefte bepalen wanneer een maal-
tijd gewenst is.

Iedere inwoner van Rijkevorsel die dit 
wenst, kan warme maaltijden aan huis be-

LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

Juni 2016
· Andrioaia Maria, kind van Andrioaia Florin en Andrioaia Maria, 

2 juni 2016

December 2016
· Aughuet Elise, kind van Aughuet Stéfan en Schelkens Sofie,
 4 december 2016
· Vervloet Esmee, kind van Vervloet Tom en Ousguanou Karima, 

8 december 2016
· Van den Langenbergh Emil, kind van Van den Langenbergh Ken 

en Paepen Anke, 13 december 2016
· Lauryssen Marcel, kind van Lauryssen Steven en Maes Leen,
 18 december 2016
· Swaegers Loe, kind van Swaegers Thomas en Van Bergen Bea, 

20 december 2016

Overlijdens

December 2016
· Scheynen Jozef, 1 december 2016
· Van Dun Jozef, 1 december 2016
· Nuyts Joannes, 3 december 2016
· Faes Joanna, 15 december 2016
· Schenck Yvonne, 19 december 2016
· Van Boxel Maria, 25 december 2016
· De Herdt Georges, 25 december 2016
· Schellekens Alma, 30 december 2016

Januari 2017
· Janssens Maria, 8 januari 2017
· Herthogs Franciscus, 9 januari 2017
· Meersman Ludovicus, 10 januari 2017
· Stabel Alain, 10 januari 2017
· Van Roey Herman, 13 januari 2017
· De Houwer Robert, 16 januari 2017
· Mostmans Maria, 18 januari 2017
· Cleymans Maria, 20 januari 2017
· Neefs Marcel, 27 januari 2017
· Cleymans Tilly, 28 januari 2017
· Van Gansen Maria, 28 januari 2017
· Marynissen Theresia, 31 januari 2017



OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 23 maart 2017.

Feestjes in WZC Prinsenhof

Woensdag 1 maart 2017: verjaardagsfeestje
· chocoladebiscuit, koffie
· prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Zondag 19 maart 2017: vaderdagmenu
· wortel-tomaatsoep met bieslook
· gevulde kalfsborst met eigen jus, gestoofde savooi en kroketten
· citroentaart met bosvruchten
· prijs: € 12
Inschrijven voor 5 maart bij het secretariaat
van het woonzorgcentrum.
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komen. Uiteraard is het vooral de bedoeling 
om mensen met een beperking, bejaarden, 
kortom, mensen die omwille van ziekte, 
leeftijd, sociale of familiale reden niet 
meer of slechts moeilijk in staat zijn zelf 
hun maaltijd te bereiden, de kans te geven 
toch dagelijks een warme maaltijd te kun-
nen eten. Een maaltijd bestaat uit een tas 
soep, een hoofdgerecht en een dessert.

Belangrijk om weten is wel dat er ook dieet-
maaltijden mogelijk zijn indien dit om medi-
sche redenen nodig is. De prijs voor de maal-
tijden die de gebruiker dient te betalen, is 
afhankelijk van het feit of de gebruiker al 
dan niet van de verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit kan genieten. Het OCMW 
kan dit nagaan aan de hand van de mutua-
liteitsklever die bij aanvraag dient bezorgd 
te worden.

Prijzen warme maaltijden
· Er is een vast tarief voor iedereen ten be-

drage van € 7,00 per maaltijd.
· Er is een verminderd tarief van € 6,50 

voor gebruikers die vallen onder het sys-
teem van de verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit.

· Voor de bewoners van de serviceflats is 
er een verminderd tarief van € 6,50 voor 
diegenen die hun maaltijdbox zelf komen 
ophalen, in de refter van het rusthuis ko-
men eten of in de toekomst in het lokaal 
dienstencentrum komen eten.

· Er kunnen door het Bijzonder Comité voor 
de Sociale Dienst afwijkingen op deze 
prijzen worden toegestaan op vraag van 
de gebruiker en na een sociaal

 en financieel onderzoek.

Sociale dienst van het OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
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Te huur: woning voor
personen met een handicap
(Oostmalsesteenweg 21)

Deze woning is volledig uitgerust voor een per-
soon met een handicap d.m.v. het wegwerken 
van alle niveauverschillen, aangepaste deu-
ren, plaatsing stopcontacten en lichtschake-
laars op vereiste hoogte, aangepast sanitair 
en een uniek in de hoogte verstel-
baar werkblad in de keuken.

OCMW Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

· 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
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

De gemeente Rijkevorsel ontving op maandag 30 januari het SAVE-label 
uit handen van de vzw OVK − Ouders van Verongelukte kinderen − voor het 
succesvol afronden van het SAVE-actieplan. Rijkevorsel is de 31ste Belgische 
gemeente en de vierde gemeente in de provincie Antwerpen die het
SAVE-label in ontvangst mag nemen.

Gemeente Rijkevorsel ontvangt
SAVE-label voor verkeersveiligheid

Op 29 september 2014 ondertekende de gemeente Rijkevorsel het SAVE-charter. Hiermee gin-
gen we het engagement aan om te werken aan een ‘SAVE-actieplan verkeersveiligheid’ gestoeld 
op de zeven SAVE-doelstellingen. Het SAVE-actiejaar werd ondertussen succesvol afgerond. De 
resultaten werden neergepend in het ‘Eindrapport SAVE-charter Rijkevorsel’.

De uitreiking van het SAVE-label vond plaats in het bijzijn van de gemeenteraad van Rijkevorsel, 
een afvaardiging van de vzw OVK, de korpschef van de lokale politie Noorderkem-
pen, verkeersouders en betrokken inwoners. Tijdens het uitreikingsmoment werd 
een pakkend filmpje getoond van 'Kijk Uit' over 
vluchtmisdrijf. Na de toespraken van de burge-
meester, de schepen van mobiliteit, de korpschef 
en van OVK werd het SAVE-label overhandigd.

© Ronny van den Ackerveken

www.rijkevorsel.be/savecharter
save.ovk.be
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Halfvastenstoet

Op zondag 26 maart 2017 trekt de Halfvas-
tenstoet, een organisatie van de Rijkevor-
selse Rederijkers, weer door de straten van 
Rijkevorsel. De 43ste editie van de stoet start 
dit jaar om 13.30 uur (één uur vroeger dan 
vorige edities!) en loopt via volgende route: 
Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijster-
straat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalse-
steenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat.

In de omloop van de stoet zijn confettivrije 
zones voorzien. Dit zijn alle straten behalve 
Dorp, Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en 
Hoek.

Mogelijke verkeershinder
Om dit evenement zo vlot mogelijk te laten 
verlopen wordt de omloop en het centrum 
van Rijkevorsel verkeersvrij gemaakt tussen 
12 en 18 uur. Het betreft volgende straten:
· Bavelstraat tot aan Bolksedijk
· Dorp
· Bochtenstraat tot aan de Merelstraat
· Merelstraat tussen Bochtenstraat en
 Lijsterstraat
· Lijsterstraat vanaf Merelstraat tot aan de
 Looiweg
· Looiweg tussen Hoek en Boshoevenweg
· Boshoevenweg
· Oostmalsesteenweg tussen Hoek en
 Lozenhofstraat
· Hoek

Na 18 uur kan het verkeer terug over de 
omloop rijden, behalve het gedeelte Dorp, 
Bochtenstraat tot aan het kruispunt met de 
Kasteelweg en Hoek-Oostmalsesteenweg tot 
kruispunt Lozenhofstraat-Boshoevenweg.

Het Doelenpad zal vanaf 23 maart tot en 
met 27 maart volledig worden afgesloten. Er 
wordt een permanent parkeerverbod inge-
steld gedurende het evenement.

Op de Hoogstraatsesteenweg, tussen het ge-
deelte rotonde en de Leopoldstraat, en in de 
Bavelstraat wordt een tijdelijk parkeerver-
bod ingesteld op zondag 26 maart, uitgezon-
derd voor bussen.

Er worden diverse omleidingswegen voorzien 
voor het verkeer komende vanuit Hoogstra-
ten, Sint-Lenaarts, Merksplas, Sint-Jozef 
Rijkevorsel en Malle. Na het einde van de 
stoet zal de omleiding gedeeltelijk worden 
aangepast.

De dienstregeling van De Lijn wordt tijde-
lijk aangepast. Hiervoor kun je terecht op 
www.delijn.be.
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Samen werken aan een
veilige Halfvastenstoet
Het gemeentebestuur gaat samen met De 
Rijkevorselse Rederijkers, politie, brand-
weer en andere hulpdiensten voluit voor een 
veilig verloop van de Halfvastenstoet. Alleen 
wanneer de veiligheid gegarandeerd is, kan 
de Halfvastenstoet voor iedereen een feest 
worden. 
Enkele van de veiligheidsmaatregelen die 
worden genomen:
· bij de bestuurders van de carnavalswa-

gens worden voor en na de stoet adem-
tests afgenomen en is er de afspraak dat 
slechts één persoon in de cabine mag 
plaatsnemen. 

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

· Sterke drank (boven 6%) is niet toege-
staan.

· De boxen op de wagens moeten naar bin-
nen gericht worden en mogen niet luider 
staan dan 95 db.

· Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti 
en snoepgoed uitgeworpen worden in de 
daarvoor voorziene zones. 

Aan de inwoners die naar de stoet afzak-
ken, vragen we om geen rugzakken, glas of 
scherpe voorwerpen mee te nemen. In het 
kader van de veiligheid kan de lokale politie 
fouilleren of identiteitscontroles uitvoeren. 
Ook de security kan aan de inkom van de tent 
fouilleren en rugzakken controleren. Indien 
de security aan de inkom drank, glas, scherpe 
voorwerpen, varkensstiften of allerhande 
verven aantreft, kan zij deze afnemen.
De glasbollen aan de kerk worden tijdelijk 
verplaatst naar de Pastorij in het Doelen-
pad. Na de festiviteiten worden deze terug-
geplaatst. Tenslotte zal de lokale politie op 
deze zondag opnieuw alcoholcontroles uit-
voeren in en rond Rijkevorsel. Drinken én 
rijden gaan nu éénmaal niet samen. Reken 
daarom op een BOB of maak gebruik van 
het openbaar vervoer. Het gemeentebestuur 
wenst tenslotte alle deelnemers en toe-
schouwers een fijne Halfvastenstoet. Dat het 
één groot volksfeest mag worden !

Meer info:
· info@halfvastenstoet.be
· www.halfvastenstoet.be
· www.facebook.com/
 DeRijkevorselseRederijkers

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

© www.halfvastenstoet.be © www.halfvastenstoet.be© www.halfvastenstoet.be
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Metaaldiefstallen
op kerkhoven

Het aantal metaaldiefstallen op kerkhoven 
is de afgelopen tijd toegenomen. Daarom 
roept de Federale Overheidsdienst Binnen-
landse Zaken op tot waakzaamheid. Hier 
volgen dan ook enkele preventiemaatrege-
len:
· Neem zo veel mogelijk foto’s van waarde-

volle voorwerpen op en rond de graven. 
Dit vergemakkelijkt de identificatie van 
gestolen voorwerpen.

· Geef elke diefstal aan bij de 
politie.

· Markeer bronzen en koperen 
voorwerpen om politiecontro-
les te vergemakkelijken.

· Neem contact op met de lokale politie 
wanneer je een verdachte situatie op-
merkt op het kerkhof.

Met deze preventietips kun je alvast de no-
dige maatregelen nemen. In toepassing van 
artikel 28 van het huishoudelijk reglement 
op de begraafplaatsen kan het gemeentebe-
stuur niet aansprakelijk gesteld worden voor 
diefstallen of beschadigingen, gepleegd ten 
nadele van de nabestaanden aan graven, 
erop aangebrachte gedenktekens, beplan-
tingen, enz...

· 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

zoekt een (m/v)

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING
(STEDENBOUWKUNDIGE) (A1A-A3A)

TWEEDE OPROEP
in voltijds statutair dienstverband (38/38 uur)

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening 
(stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en 
ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake 
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt 
de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige 
aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een 
aantal activiteiten van het besluitvormingsproces.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving 
(ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid). Je 
leidt, coördineert en organiseert de werking van deze dienst 
met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.  

PROFIEL

Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden 
voor deze functie en hebt een grondige kennis van de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
planning. Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een 
sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote 
betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je 
contacten met burgers, mandatarissen en collega’s.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 

selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee 
jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden 
gevaloriseerd. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk 
op 9 maart 2017. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen bij de
personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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Overzicht premies in 2017

BOUWEN EN WONEN

De laatste maanden was er veel te doen omtrent het terugschroeven en al 
dan niet afschaffen van energiepremies. Voorlopig werd echter nog maar een 
beperkt aantal tegemoetkomingen geschrapt. Wel zijn een aantal premies 
verlaagd en werden sommige premies gekoppeld aan strengere eisen.

Zowel bij de overheid als bij je netbeheerder kun je nog een aantal premies en tegemoet-
komingen aanvragen. Aangezien het voor veel burgers niet evident is om door de bomen het 
premiebos nog te zien, krijg je hieronder een globaal overzicht gepresenteerd. Meer informatie 
over de premies vind je op de vermelde websites.

Federale overheid
Werken aan een woning ouder dan tien jaar kunnen worden uitgevoerd aan 6 % BTW in plaats 
van de gebruikelijke 21 %.

Meer info: www.belgium.be

Vlaamse overheid
Premies
De Vlaamse overheid voorziet nog steeds in volgende premies:
· Vlaamse renovatiepremie
· Vlaamse verbeteringspremie
· Vlaamse aanpassingspremie
Bovenstaande premies kunnen nuttig zijn als je je woning energiezuiniger wil maken en/of wil 
renoveren. De aanpassingspremie is er voor wie een woning meer toegankelijk wil maken.

Meer info: www.wonenvlaanderen.be
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Tegemoetkomingen
Vlaanderen voorziet ook in een aantal tegemoetkomingen voor nieuwbouw en grondige renovatie:
· Korting op de onroerende voorheffing bij een verlaagd E-peil bij nieuwbouw
· Korting op de onroerende voorheffing bij een laag E-peil bij ingrijpende
 energetische renovaties
· Warmtekrachtcertificaten bij de plaatsing van een micro-warmtekrachtkoppeling
· Verlaging van de schenkingsrechten bij energetische renovatie

Meer info: www.energiesparen.be

Netbeheerder (Eandis)
Bestaande woningen (aangesloten op elektriciteitsnet voor 1 januari 2006)
· Premies voor het aanbrengen van dakisolatie door een erkende aannemer of door jezelf.
 De premie ligt hoger als je dit door een aannemer laat doen. Ook als je beter isoleert
 (hogere R-waarde) ligt de premie hoger
· Premie voor het laten aanbrengen van vloerisolatie (ook keldervloer) door een aannemer
· Diversie premies voor het na-isoleren van bestaande buitenmuren door een aannemer:
 spouwmuurisolatie, isolatie langs de buitenzijde en sinds 2017 ook isolatie langs de
 binnenzijde
· Premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing
· Combipremie voor gezamenlijk voorzien van raam- en muurisolatie. Deze combipremie kan 

wel enkel worden aangevraagd indien de eerste investering al gefactureerd werd in 2016 en 
de tweede investering maximaal 12 maanden later volgt. Want vanaf 2017 is de combipremie 
afgeschaft en wordt zij vervangen door de totaalrenovatiebonus (zie verder in dit artikel)

· Premie voor het laten installeren van een warmtepomp door een aannemer
· Premie voor het laten installeren van een zonneboiler door een aannemer
· Premie voor een condensatieketel. Deze premie kan enkel worden aangevraagd door
 beschermde afnemers (personen met een sociaal tarief voor elektriciteit of gas)
· De nieuwe totaalrenovatiebonus

Vanaf 1 januari 2017 kun je een totaalrenovatiebonus ontvangen als je in een periode van vijf 
jaar tijd minstens drie nieuwe investeringen doet. Het betreft investeringen in dak-, muur- of 
vloerisolatie, in hoogrendementsglas, in een warmtepomp, een zonneboiler en in een ventila-
tiesysteem). Als je in plaats van drie investeringen gaat voor vier tot zeven investeringen wordt 
per bijkomende investering het premiebedrag nog aanzienlijk verhoogd.

Sociale isolatieprojecten
Daarnaast voorzien de netbeheerders extra hoge premies voor huurwoningen bewoond door 
mensen met een beperkt inkomen. Het betreft hier sociale dakisolatieprojecten, sociale be-
glazingsprojecten en sociale spouwmuurisolatieprojecten. Daarenboven begeleidt een project-
promotor in dit geval ook de huurder en de verhuurder bij de voorbereiding en de uitvoering 
van de werken.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot 31 december 2013)
· Premie voor het laten installeren van een warmtepomp door een aannemer
· Premie voor het laten installeren van een zonneboiler door een aannemer



18

BOUWEN EN WONEN

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag tot 31 december 2016)
· Deze nieuwbouwwoningen komen in aanmerking voor een premie als ze gebouwd werden aan 

een lager E-peil dan het op het moment van bouwaanvraag voorgeschreven E-peil. Deze E-
peilpremie verschilt per bouwaanvraagjaar. Je vindt deze informatie nog terug op de website 
van Eandis.

Nieuwbouwwoningen (bouwaanvraag vanaf 1 januari 2017)
· De E-peilpremie valt weg. Wel is er nog de korting op de onroerende voorheffing  voor nieuw-

bouw- woningen met een verlaagd E-peil (zie hoger onder Vlaamse overheid).

Meer info: www.eandis.be

Financiering
· Wie energiezuinig bouwt of renoveert kan aanspraak maken op goedkopere financiering
· Vlaamse Energielening: een goedkope tot zelfs renteloze lening voor energiebesparende
 maatregelen
· BEN-lening:  deze lening is nieuw vanaf 2017 en is bedoeld voor wie een woning 

bouwt of koopt met een E-peil gelijk aan of lager dan 30. Een aantal banken 
voorzien dan een korting op de rente van om 
en bij de 0,25 %.

Meer info: www.energiesparen.be

Verlichting schouw SAS

De werken aan de schouw van het SAS 
zijn beëindigd. Dit is slechts een eerste 
fase in het project rond de verwezenlij-
king van een hernieuwde bestemming van 
de site van de voormalige steenfabriek.

Om de schouw een prominenter beeld in 
het straatbeeld te geven, werd er boven-
aan een witte afdekplaat geplaatst die 
aan de onderkant een gekleurd Led-licht 
weerkaatst. Dit zorgt voor een sierlijke 
lichtkrans bovenaan de schouw. Deze ver-
lichting werkt met een tijdsklok en zal 
dus niet de hele nacht branden. Gedu-
rende de sloopwerken zal het licht even-
wel voor een tijdje gedoofd blijven.

© Jan Jonckers

www.rijkevorsel.be/
premieswonen

 

Meer    
info
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Duurzaam hout
in de tuin

We hebben de winter weer bijna achter ons 
gelaten en kijken reikhalzend uit naar de 
lente. Tijd om beetje bij beetje de tuin op 
orde te zetten en na te denken over de in-
richting ervan. Wie wil genieten van de na-
tuur, houdt natuurlijk ook rekening met de 
impact die zijn/haar handelingen hebben op 
ons leefmilieu. Daarom is het belangrijk om 
bij het inrichten van de tuin te opteren voor 
PEFC-gelabelde houtproducten.

Deze producten geven de garantie van duur-
zaam bosbeheer. Het hout werd dus gewon-
nen in een bos waarbij duurzame criteria 
voor het beheer in acht genomen werden. 
Geen illegale houtkap en geen schending van 
de mensenrechten, maar wel het verbeteren 
van de biodiversiteit, het geven van een eer-
lijk loon voor de bosarbeiders, het openstel-
len van het bos voor recreatie, ...

Zet dus je duurzaamste beentje voor en 
geef onze bossen en kinderen een mooie 
toekomst. Kinderen beleven plezier in een 
zandbak, op een schommel of zelfs in een 
zwembad vervaardigd uit PEFC-gelabeld 
hout. Je bloemen en planten zullen schitte-
ren in een PEFC-gelabelde bloembak of met 
hun wortels tussen houtschors afkomstig uit 
duurzaam beheerde bossen. En je hele tuin 
krijgt een mooie, duurzame uitstraling dank-
zij een omheining, terras of tuinhuisje met 
PEFC-label.

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

Meer info:
· www.pefc.be

Earth Hour 2017

Op zaterdag 25 maart 2017 organiseert het 
Wereld Natuur Fonds voor de twaalfde maal 
Earth Hour, de wereldwijde actie voor onze 
aarde. Met Earth Hour laten miljoenen men-
sen en duizenden organisaties met één sim-
pel gebaar zien dat zij de toekomst van de 
aarde belangrijk vinden. Om 20.30 uur wordt 
gedurende één uur het licht gedoofd.

Onze leefwijze heeft grote impact op de na-
tuur. Grootschalige ontbossing en ons ener-
gieverbruik zijn van negatieve invloed op het 
klimaat. Klimaatverandering is één van de 
grootste bedreigingen van de natuur. Door-
dat de aarde opwarmt, worden leefgebieden 
van dieren aangetast. Zo smelt de Noordpool 
en verliezen koraalriffen hun kleur.

De gemeente wil mee de aandacht vestigen 
op de energieproblematiek en de klimaat-
verandering en doet daarom een oproep om 
op 25 maart 2017 één uur lang, tussen 20.30 
uur en 21.30 uur, zoveel mogelijk lichten te 
doven. De gemeente geeft zelf het goede 
voorbeeld door de verlichting van enkele 
monumenten tijdelijk te doven.

Meer info:
· www.earthhour.org

© Luc Gordts
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De implementatie
van de omgevingsvergunning
wordt uitgesteld

De omgevingsvergunning verenigt en ver-
vangt de stedenbouwkundige vergunning en 
de milieuvergunning. Ook voor het verkave-
len van gronden moet voortaan een omge-
vingsvergunning worden aangevraagd. Deze 
hervorming leidt tot een vereenvoudiging 
van de aanvraagprocedures. De inhoudelijke 
regels veranderen nagenoeg niet.

Uitstel
Aanvankelijk had Vlaanderen vooropgesteld 
om te starten met de omgevingsvergunning 
vanaf 23 februari 2017. Nu blijkt evenwel 
dat de software voor de afhandeling van 
de omgevingsvergunning niet klaar is op 23 
februari 2017. Het Vlaams Parlement heeft 
daarom op 25 januari 2017 een decreet aan-
genomen dat mogelijk maakt dat gemeenten 
individueel kunnen beslissen tot uitstel. 
Verschillende betrokken organisaties, zoals 
de softwareleveranciers, Vlaamse Vereni-
ging voor Steden en Gemeenten, Boeren-
bond en Netwerk Architecten Vlaanderen, 

sporen alle gemeenten aan om de imple-
mentatie van de omgevingsvergunning maxi-
maal uit te stellen. Uitstel kan uiterlijk tot 
1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten 
van start gaan met de omgevingsvergun- 
ning.

Het college van burgemeester en schepenen 
heeft dan ook beslist om de invoering van 
de omgevingsvergunning uit te stellen en zal 
nog tot en met 1 juni 2017 de bestaande re-
gels toepassen. 

Overgangsperiode
Bij uitstel van de start met de omgevingsver-
gunning gelden vanaf 23 februari 2017 wel 
enkele overgangsmaatregelen:
· Aanvragen voor een stedenbouwkundige 

vergunning voor projecten waarvoor de 
medewerking van een architect vereist 
zijn en aanvragen die de bijzondere pro-
cedure volgen, moeten digitaal worden 
ingediend via het loket Digitale Bouwaan-
vraag. 

· De milieuvergunningen die worden ver-
leend na een aanvraag vanaf 23 februari, 
gelden voor onbepaalde duur. Er zijn wel 
enkele uitzonderingen op deze regel.

BOUWEN EN WONEN



21

· De nieuwe indelingslijst, die de bevoegd-
heidsverdeling bevat en aangeeft of een 
vergunning vereist is, geldt al vanaf 23 
februari 2017.

Meer informatie vind je op de gemeentelijke 
website en op www.omgevingsloket.be. Je 
kunt ook steeds contact opnemen met de 
dienst ruimtelijke ordening en de milieu-
dienst.

Rijkevorsel beste 
afvalsorteerder van België !

Uit ‘Het Grote Afvalonderzoek’ van Radio 2 
en afvalmaatschappij OVAM bleek dat Rij-
kevorsel kampioen is wat betreft het aantal 
kilogram restafval dat geproduceerd wordt 
per inwoner. 

Waar de Vlaming gemiddeld 141 kilogram 
restafval per persoon produceert, is dit cij-
fer voor Rijkevorsel slechts 76,34 kg/inw. 
Een pluim voor alle inwoners!
Opvallend in het onderzoek is dat de cijfers 
van de Kempense gemeenten uitstekend 
zijn, in het bijzonder bij de gemeenten die 
beroep doen op het DIFTAR-systeem.   

Aanleg parkeerplaatsen
in de voortuin

Het gemeentebestuur krijgt vaak de vraag 
of het toegelaten is om een autostaanplaats 
aan te leggen voor de voorgevel. Dit kan, 
maar wel onder strikte voorwaarden.

Zo mogen er, om hier toelating voor te krij-
gen, allereerst geen parkeerplaatsen voor-
zien worden in de achtertuin. Bovendien 
moet er, om het uitzicht van het straatbeeld 
niet te zeer te beïnvloeden, een groene buf-
fer voorzien worden. Aan de inritbreedte 
wordt niets gewijzigd. Er wordt in principe 

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Zuinig wassen
op lage temperatuur !

Was weinig bevuild wasgoed op een lagere temperatuur. Met het 
wassen op 40°C i.p.v. op 60°C bespaar je op jaarbasis € 20. Was 
zelfs zoveel mogelijk op 30°C. De huidige wasmiddelen krijgen 
ook op lagere temperaturen je kleren perfect schoon. 

geen verbreding van de oprit of aanleg van 
een nieuwe oprit toegestaan. Daarnaast 
moeten de parkeerplaatsen omzoomd wor-
den met hagen van minimum een meter 
hoog, zodat het voertuig aan het zicht wordt 
onttrokken. Een vierde van de oppervlakte 
van de voortuin dient echter groenzone te 
blijven en mag niet als parkeerruimte ge-
bruikt worden.

Belangrijk is wel dat voor de aanleg van een 
autostandplaats een stedenbouwkundige 
vergunning moet worden aangevraagd. Hier-
voor kun je terecht bij de dienst Ruimtelijke 
Ordening.

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

 

Meer    
info
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Belangrijk hierbij is dat we hiervoor beschikken over de juiste adres- en communicatiegegevens 
van onze ondernemers. Heb je in het verleden dus nog geen handelsfiche bij ons binnenge-
bracht, gelieve dit dan zo snel mogelijk in orde te brengen. Ook wanneer er zich wijzigingen 
voordoen in de gevraagde gegevens, vragen wij je om ons hiervan op de hoogte te brengen. De 
ingevulde fiches kun je afgeven aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of per post verzenden 
t.a.v. Gemeentebestuur Rijkevorsel, dienst lokale economie, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel. 
Werk je liever digitaal, kan dit via www.rijkevorsel.be/handelsfiche of via het e-mailadres 
economie@rijkevorsel.be. 

Aan de hand van deze databank kunnen we je niet alleen gericht informeren over belangrijke 
wijzigingen in de wetgeving, relevante informatie- of netwerksessies, subsidies, toe-
gelaten afwijking op de openingsuren, ... maar zal deze ons ook in staat stellen 
om via online bevragingen rekening te houden 
met je mening en inbreng bij het uitwerken van 
ons economisch beleid. Mis deze kans dus niet 
en registreer je nu via de handelsfiche.

WERKEN EN ONDERNEMEN

Ondernemers en handelaars
van Rijkevorsel: registreer je nu !

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel is volop bezig met de verdere 
uitbouw van de dienst lokale economie. Eén van de focuspunten hierbij is 
het aanleggen van een database van handelszaken en ondernemingen die 
opereren binnen of vanuit Rijkevorsel.

www.rijkevorsel.be/handelsfiche

 

Meer    
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Neem voor bijkomende info contact op met de dienst lokale economie: economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Info
Met dit formulier kun je de gegevens van jouw onderneming toevoegen of wijzigen.

Afhandeling
Bezorg dit formulier aan de dienst 
onthaal van het gemeentehuis of 
verstuur het per e-mail naar econo-
mie@rijkevorsel.be.

Neemt VVV-bonnen aan:**  n ja   n neen

Geïnteresseerd in het aanvaarden van VVV-bonnen:** n ja   n neen

Handelsfiche

✁
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58
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Gegevens
Naam onderneming:*   .............................................................................................................................................................................................

Adres onderneming:*   .............................................................................................................................................................................................

Telefoon onderneming:*   .............................................................................................................................................................................................

Contactpersoon:*   .............................................................................................................................................................................................

Telefoon/gsm contactpersoon:*   .............................................................................................................................................................................................

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

Website:*   .............................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnummer:*   .............................................................................................................................................................................................

Oprichtingsjaar:*   .............................................................................................................................................................................................

Handelsactiviteit:*   .............................................................................................................................................................................................

Openingsuren:*   .............................................................................................................................................................................................  

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

Stel je onderneming kort voor:   .............................................................................................................................................................................................

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

Aanvullende inlichtingen:   .............................................................................................................................................................................................

  .............................................................................................................................................................................................
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De genomineerde sportlaureaten ontmoetten elkaar reeds op 2 februari 2017 tijdens een speed-
date in het gemeentehuis. Zo leerden ze elkaars sport en prestaties beter kennen. Hieronder 
vind je een overzicht van de winnaars en de genomineerde sportlaureaten per categorie terug. 
De laureaten werden verkozen door de algemene vergadering van de Sportraad van Rijkevorsel.

Sportgala 2016
Op vrijdag 17 februari 2017 vond de huldiging van de sportlaureaten, 
kampioenen en sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties van 2016 
plaats tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2016. Bij deze wensen wij hen 
nogmaals een dikke proficiat en hopen dat 2017 voor hen sportief even 
hoogstaand mag zijn als 2016 !

Sportjongere 2016
· Kjenta Verpoorten – taekwondo (winnaar)
Overige genomineerden:
· Aaron Dockx - wielrennen
· Arthur Mertens – wielrennen
· Anton Mertens - wielrennen
· Yara Kleeren – ponyrijden

Sportploeg 2016
· U10 Rijko - korfbal (winnaar)
Overige genomineerde:
· 4-tal – ponyrijden

Sportverdienste 2016
· Willy Lauryssen - tafeltennis (winnaar)

Lifetime Achievement 2016
· Jan Tax - wielrennen (winnaar)
Overige genomineerden:
· Gert Dockx – wielrennen
· Jan Nees - Kleiduifschieten

Sportman 2016
· Toon Aerts – wielrennen (winnaar)
Overige genomineerde: 
· Thijs Aerts – wielrennen

De foto’s van het sportgala zelf kun je te-
rugvinden op de Facebookpagina van Sport-
dienst Rijkevorsel.
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Toelage buitengemeentelijk zwembadgebruik

Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwem-
bad hebben, wil het gemeentebestuur via 
het reglement betoelaging buitengemeen-
telijk zwembadgebruik voor inwoners van 
Rijkevorsel het zwemmen promoten. De kor-
ting die de inwoners van Rijkevorsel kunnen 
bekomen, bedraagt 30 % van de prijs van het 
abonnement, de beurtenkaart of de zwem-
lessenreeks.

Welke zwemformules komen in 
aanmerking voor een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen 
en zwemlessen kan men een betoelaging 
krijgen. Dit is niet het geval voor losse zwem-
beurten of groepslessen zoals bijv. aquagym. 
Ook de aansluiting bij een zwemclub komt 
niet in aanmerking voor een toelage. Uitzon-
dering op deze regel is dat ook specifieke 
groepslessen voor senioren in aanmerking 
komen voor betoelaging.
Meer info over de specifieke abonnementen 
en beurtenkaarten vind je terug in het regle-
ment.

Welke zwembaden zijn 
opgenomen in het reglement ?
Je kunt een korting bekomen voor bepaalde 
beurtenkaarten, abonnementen en zwem-
lessen van de zwembaden in Beerse, Bras-
schaat, Herentals, Hoogstraten en Zundert. 
Terug opgenomen in de lijst van zwembaden 
is het zwembad van Turnhout.

Personen met een handicap die in het Giels-
bos gaan zwemmen, kunnen ook een aan-
vraag indienen. Dit zowel voor de persoon 
met een handicap als voor één begeleider. 
Aangezien er in het Gielsbos niet met abon-
nementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, 
tellen hier wel losse zwembeurten.

Hoe krijg je een zwemtoelage ?
Bezorg een kopie van je abonnement of 
beurtenkaart, je identiteitskaart en je beta-
lingsbewijs aan de sportdienst. Dit kan door 
deze tijdens de openingsuren af te geven in 
het Klooster naast het gemeentehuis of via 
het e-loket van de gemeentelijke website. 
Het aanvraagformulier en het reglement kun 
je bekomen bij de sportdienst of downloa-
den op de webpagina www.rijkevorsel.be/
toelage-zwemmen.

Aanvragen tot terugbetaling kunnen inge-
diend worden tijdens het lopende kwartaal 
waarin de aankoop van de beurtenkaart of 
het abonnement plaatsvond, of in het kwar-
taal dat daarop volgt.

De betaling van de toelage gebeurt na elk 
kwartaal. Dit wil zeggen in de maand april 
voor aanvragen ingediend in januari tot 
maart, in juli voor aanvragen ingediend in 
april tot juni, in oktober voor aanvragen in-
gediend in juli tot september en in januari 
voor aanvragen ingediend in
oktober tot december.

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen

 

Meer    
info

© Zwembad Stadspark
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
‘Zomer van de waarheid’ van Nele Löwen-
berg. Ik heb bijna alle boeken gelezen die 
ze onder haar ander pseudoniem, Nele Neu-
haus, geschreven heeft. Alle boeken van Nele 
Neuhaus vond ik zeer goed, maar je moet ze 
best in de juiste volgorde lezen. De ‘Zomer 
van de waarheid’ vond ik goed geschreven 
maar het verhaal sprak me minder aan.

Lees je wel eens digitaal ?
We hebben thuis twee e-readers. Ik lees ei-
genlijk liever digitaal als op papier. De voor-
delen zijn dat het boek gemakkelijker vast 
te houden is, je op de kaft een klein lees-
lampje hebt, je ziet welke boeken je gele-
zen hebt, dat je zonder boekenwijzer weet 
waar je gebleven bent in je boek, dat je veel 
boeken mee kan nemen als je op reis gaat en 
dat ik niet meer met mijn vrouw moet dis-
cussieren welk boek wel en welk boek niet 
meekan. Als je meer boeken digitaal zou 
kunnen uitlenen, zou ik waarschijnlijk niet 
anders meer doen.

Leen je soms iets anders 
dan een boek ? Wat kun je 
aanraden ? 
Heel af en toe een muziek-cd.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 ?
Er zijn veel boeken die ik graag gelezen heb. 
Het boek ‘De as van mijn moeder’ van Frank 
McCourt is me lang bijgebleven. Het boek 

gaat over een kind uit een straatarm gezin 
en zou eigenlijk zeer triest moest zijn maar 
werd op een vrolijke manier geschreven. Ik 
werd er soms triest en soms heel blij van.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Een van de eerste boeken die ik gelezen heb, 
is Tarzan. Toen zal ik wel graag als Tarzan 
geleefd hebben. Nu identificeer ik me niet 
meer in die mate met een personage.

Welke dvd kun je iedereen 
aanbevelen ?
Vooral de series uit Scandinavie vind ik goed 
zoals The Bridge, The Killing, Those who kill, 
Varg Veum, Borgen.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
R.J. Ellory, Tess Gerritsen en Mo Hayder.

Heb je ooit − dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek − 
een bijzonder iemand leren 
kennen ?
John Vervoort heeft ooit een lijst met zijn 
favoriete boeken besproken en gegeven. Ik 
heb daar veel aan gehad als leidraad in mijn 
boekenkeuze.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Loes Van Den Ouweland.

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 Jan Willems, 
een Rijkevorselse 
levensgenieter 
die regelmatig 
de bibliotheek 
bezoekt en kan 
genieten van 
een boek in zijn 
relaxzetel.
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Zonder Inspanning ZOeken
in de bib !

Dit voorjaar zullen de boeken in de infor-
matieve volwassenencollectie in de biblio-
theek een nieuw jasje krijgen. Van de SISO 
(Schema voor de Indeling van de Systema-
tische Catalogus in Openbare Bibliotheken) 
wordt er overgestapt naar de ZIZO (Zonder 
Inspanning Zoeken) classificatie.
ZIZO volwassenen is een thematisch clas-
sificatieschema waarmee je de volwassen 
non-fictie-collectie van een openbare biblio-
theek kunt indelen. ZIZO probeert de gebrui-
ker trapsgewijs en intuïtief bij het gezochte 
onderwerp te brengen. Het classificatiesys-
teem is voorzien van duidelijke pictogram-
men in kleur en een standaard-etiket.

Fit-in-openlucht !

Reeds verschillende jaren heeft het gemeen-
tebestuur aan het gemeentelijk sportveld 
Bavelstraat naast de atletiekpiste en de 
Finse piste een aantal fit-o-meteroefeningen 
voorzien zodat sporters niet enkel hun uit-
houdingsvermogen maar ook hun algemene 
lichaamsfitheid kunnen verbeteren.

Men stelt echter vast dat de fit-o-meter-
oefeningen niet vaak gebruikt worden. Om 
sporters kenbaar te maken wat ze met deze 
oefeningen allemaal kunnen doen, richt het 
gemeentebestuur een fit-in-openlucht-les-
senreeks in gedurende acht weken. We star-
ten begin maart tot eind april.

Onder begeleiding van een student 
Sport&Bewegen zal je kennis kunnen maken 
met de verschillende fit-o-meteroefeningen 
en hoe je deze kunt inpassen in een trai-
ningsprogramma, naast conditionele oefe-
ningen op en rond de verschillende pistes.

Afhankelijk van de interesse kunnen er les-
senreeksen worden ingericht tijdens de dag 
of ’s avonds.

Heb je interesse om in 2017 zowel je condi-
tionele als lichamelijke fitheid te verbeteren 
of te verhogen, schrijf je dan snel in bij de 
sportdienst via sportdienst@rijkevorsel.be !
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Lezing Annelies Verbeke

Op maandag 27 maart organiseert de bi-
bliotheek in samenwerking met de leesclub 
een lezing door Annelies Verbeke. Annelies 
spreekt o.a. over haar nieuwste roman‘Hal-
leluja’. 

In 'Halleluja' buigt Annelies Verbeke zich 
over begin en einde. Fitnessverslaafden, be-
woners van een aankomstwijk, overspeligen, 
enz. Allemaal hopen ze op een nieuwe kans, 
een nieuwe start. Maar er is ook het besef 
dat iedereen terminaal is. En de indruk dat 
de Apocalyps nadert. Om nog maar te zwij-
gen over het persoonlijke tekort.

In vijftien korte verhalen ontdekken de 
personages dat elk begin een einde in zich 
draagt en dat een einde vaak een nieuw be-
gin inluidt. Een koortsige, niet van humor 
gespeende bundel over onvermijdelijk ver-
lies en de lastige lokroep van de schone lei.

De lezing gaat door in de Kapel in het Kloos-
ter, Molenstraat 5 en start om 20.30 uur. In-
kom is gratis, drankjes worden voorzien door 
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel.

Grabbelpas paasvakantie 
2017: vooruitblik

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

Grabbelpas
· Maandag 3 april:
 Natuurhulpcentrum + speeltuin Bokrijk
 (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)
· Maandag 3 april:
 Vissen bij de Aalscholvers
 (geboortejaar 2006 t.e.m. 2000)
· Dinsdag 4 april:
 Skiën en snowboarden in Landgraaf
 (geboortejaar 2010 t.e.m. 2000)
· Woensdag 5 april:
 Freerunning
 (geboortejaar 2006 t.e.m. 2000)
· Woensdag 5 april: Voorstelling
 ‘Het Luchtschip’ in GC Hoogstraten
 (geboortejaar 2011 t.e.m. 2008)
· Donderdag 6 april:
 Spelnamiddag Vlaamse Dienst Speelplein-

werking (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)
· Vrijdag 7 april:
 Bezoek aan bijencentrum De Raam
 (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)
· Maandag 10 april:
 Juwelenatelier
 (geboortejaar 2008 t.e.m. 2000)
· Dinsdag 11 tot donderdag 13 april:
 Speeldriedaagse in Kasterlee
 (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)

VRIJE TIJD
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· Donderdag 13 en vrijdag 14 april:
 12 G Noord: Adventure II
 (geboortejaar 2006 t.e.m. 2000)
· Vrijdag 14 april:
 Paradag in Tielen
 (geboortejaar 2010 t.e.m. 2005)

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

Folders met alle info over de paasvakantie 
worden bedeeld via de Rijkevorselse scho-
len vanaf 20 februari. Voor de activiteiten 
van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je 
inschrijven vanaf maandag 13 maart om 19 
uur tot en met zondag 26 maart.
Er moet online worden ingeschreven. Meer 
informatie hierover kun je terugvinden op 
de website www.rijkevorsel.be/grabbelpas 
of www.rijkevorsel.be/kinderclub.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 98 
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-
gen worden. Na de uiterste inschrijvingsda-
tum van 23 maart 2017 zullen er hoe dan ook 
geen inschrijvingen meer worden aangeno-
men voor de paasvakantie. Deze maatregel 
hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang 
aan jullie kinderen te
garanderen.

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
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Buitenspeeldag: 19 april 2017

Op woensdag 19 april 2017 is het in heel 
Vlaanderen weer Buitenspeeldag en ook de 
gemeente Rijkevorsel werkt hier graag aan 
mee !

Op deze dag zetten vtmkzoom, Ketnet en 
Nickelodeon hun schermen op zwart zodat 
alle kinderen worden gestimuleerd om bui-
ten te spelen. In onze gemeente kunnen alle 
kinderen vanaf 6 jaar tussen 14 uur en 16 uur 
terecht aan de parking van het Doelenpad 
(naast de kerk) om er te spelen met o.a. de 
volksspelen en de grote gezelschapsspelen 
of te springen op ons springkasteel !

Om er zeker van te zijn dat we genoeg bege-
leiding voorzien, vragen we om
voor 14 april in te schrijven.

Inschrijvingen:
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat ook omtoveren tot een 
Speelstraat ? Vul dan de nodige formulieren 
in die je terugvindt op www.rijkevorsel.be/
speelstraten of bij de jeugddienst en bezorg 
ze voor 17 april 2017 aan de jeugddienst! 
Om in aanmerking te komen voor een speel-
straat moet je wel aan enkele voorwaarden 
voldoen.

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

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

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

· Er rijdt geen openbaar vervoer door de 
straat.

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

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

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

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

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

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door

 de bewoners.

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Lokaal overleg
vrijetijdsparticipatie

Sinds 1 januari 2017 beschikt het gemeente-
bestuur over een door de Vlaamse overheid 
erkend lokaal overleg vrijetijdsparticipatie.

Doel van dit overleg is om het vrijetijdsge-
beuren in Rijkevorsel toegankelijker te ma-
ken voor maatschappelijk kwetsbaren. Dit 
kan enerzijds door het rechtstreeks onder-
steunen van maatschappelijk kwetsbaren. 
Anderzijds is het ook de bedoeling dat we 
lokale verenigingen zullen ondersteunen om 
hun aanbod open te stellen en toegankelij-
ker te maken voor deze doelgroep.
Het lokaal overleg vrijetijdsparticipatie is 
een samenwerkingsverband tussen het ge-

Acts gezocht voor Toontaggetkunt !

Iedereen heeft talent ! En daar gaat ook de jeugdraad van Rij-
kevorsel van uit. Daarom willen we iedereen de kans geven om 
op zaterdag 13 mei 2017 zijn talent te tonen op ons Toontagget-
kunt-vrij podium in jeugdhuis De Wauwel !

Kan je circuskunstjes of kan je zomaar iemand laten verdwij-
nen ? Speel je in een keigoed bandje of kan je springtouwen als 
de beste? Schrijf je dan als de bliksem in door te mailen naar 
jhdewauwel@hotmail.com !



Aanvraag seizoensreservatie
gemeentelijke lokalen

Intussen zijn we reeds een aantal weken ver in 2017 en zijn 
vele verenigingen bezig met de opmaak van hun kalender voor 
het seizoen 2017-2018. Vaak maken verenigingen gebruik van 
gemeentelijke lokalen voor het inrichten van hun activiteiten. 
Indien je een lokaal wil reserveren voor het seizoen 2017-2018, 
kun je hiervoor een aanvraag doen via verhuur@rijkevorsel.be 
voor 15 april 2017. Het is ook steeds mogelijk om de aanvragen 
binnen te brengen bij de diensten jeugd en sport in het Klooster.

De nodige formulieren en documenten met betrekking tot loka-
lenverhuur kun je terugvinden op
www.rijkevorsel.be/lokalenverhuur.
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meentebestuur van Rijkevorsel, OCMW van 
Rijkevorsel en lokale partners De Welzijns-
schakel en Arktos, die zich inzetten voor 
maatschappelijk kwetsbaren. Wens je meer 
informatie omtrent dit lokaal overleg vrije-
tijdsparticipatie, dan kun je terecht bij de 
vrijetijdsdiensten van de gemeente, de so-
ciale dienst van het OCMW of iemand van De 
Welzijnsschakel of Arktos.

Vlaanderen Feest !

Met jouw straat, buurt of vereniging mee-
doen aan Vlaanderen Feest ! in 2017 ? Een op-
tie op een feestcheque tot € 170 is mogelijk ! 

Spreekt het idee je aan om een feest voor 
jouw straat of buurt in de steigers te zetten ? 
Dan is de aanloop naar de Vlaamse feestdag 
(weekend van 30 juni tot 2 juli plus Vlaamse 
feestweek van 4 tot 10 juli) en uiteraard 11 
juli zelf  een uitgelezen moment om dat in 
de praktijk om te zetten. Vanuit ‘Vlaande-
ren Feest ! ter gelegenheid van 11 juli’ komt 
dergelijk initiatief in die 11-daagseperiode 
immers in aanmerking voor een optie op een 
feestcheque tot € 170. Datzelfde geldt trou-
wens ook voor een activiteit van een vereni-
ging die zich wil inpassen in deze jaarlijkse 
campagne naar aanleiding van de Vlaamse 
feestdag.

Buurtinitiatieven komen in aanmerking in-
dien alle bewoners van de straat, de straten 
of de wijk waarop ze zich richten, welkom 
zijn. Van andere activiteiten door lokale or-
ganisaties wordt verwacht dat ze geen be-
sloten karakter hebben voor bijvoorbeeld. 
alleen leden, maar een algemeen publiek 
uitnodigen. Het moet ook gaan om initia-
tieven en activiteiten zonder competitief, 
partijpolitiek of commercieel karakter. Maar 
verder krijgt de creativiteit van de organisa-
toren volop vrij baan voor de concrete invul-
ling.

De mogelijke feestcheque bestaat dan uit 
een tussenkomst tot maximaal € 170 in een 
aantal gemaakte realisatiekosten na afloop. 
Kosten voor bijvoorbeeld infrastructuur en 
materiaal om de activiteit mogelijk te maken 
of prestatievergoedingen voor een optreden 
en dergelijke, komen via de feestcheque in 
aanmerking voor recuperatie. Uitgaven voor 
een natje en een droogje blijven wel voor 
eigen rekening van de organisator.
Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard 
worden zolang de voorraad feestcheques 
binnen het beschikbare budget strekt. De 
opties op een feestcheque worden daarom 
toegekend volgens het principe ‘wie eerst 
komt, eerst oogst’. Elk jaar overtreft de 
vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij 
zijn is dus de boodschap ! 

Meer info:
· www.vlaanderenfeest.eu

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12
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Vrijwilligersdatabank
Sinds vorig jaar is er een vrijwilligersdatabank beschikbaar op de gemeentelijke website. Alle 
Rijkevorselse organisaties en verenigingen die beroep willen doen op vrijwilligers kunnen hier-
voor een oproep insturen, die vervolgens gepubliceerd wordt op www.rijkevorsel.be/vrijwilliger.

Wil jij je als vrijwilliger inzetten? Wil je weten waar je vrijwilligerswerk kan doen ? Ontdek 
hieronder welke vacatures er allemaal beschikbaar zijn voor vrijwilligers in Rijkevorsel. Mis-
schien staat er wel iets tussen waar je al jaren naar op zoek bent! Surf naar www.rijkevorsel.
be/vrijwilliger voor een uitgebreidere omschrijving van de vacatures met de vereiste profielen, 
eventuele voorwaarden en contactgegevens.

Verenigingen of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun oproep overigens nog 
steeds bekendmaken via www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank. 

11.11.11 Rijkevorsel
Vrijwilliger 11.11.11
· Meedenken en werken rond bestaande acties (soepverkoop, muziekbenefiet..) alsook nieuwe 

acties voorstellen.
· Actief meewerken en vergaderen.
· Bij voldoende vrijwilligers een subgroepje opstarten en verdelen van de taken.

Digidak Rijkevorsel
Vrijwilliger Digidak
Digidak is steeds op zoek naar vrijwilligers om les te geven of te begeleiden in kleine groepjes. 
Zoek je een aangename tijdsbesteding, en wil je jouw digitale kennis doorgeven aan anderen ? 
En wil je je eigen kennis op peil houden ? Dan ben jij de geschikte persoon !

Gemeentebestuur Rijkevorsel
Vrijwilliger kinderclub
Ondersteuning begeleid(st)ers bij opvang van schoolgaande kinderen (2,5 tot 12 jaar) voor- of 
naschools, op woensdagnamiddag of op vakantiedagen.

Gezinsbond Rijkevorsel
Vrijwilliger Gezinsbond
Wij zijn steeds op zoek naar helpende handen bij de organisatie van onze activiteiten: ontbijt, 
tweedehandsbeurs, garageverkoop, attractiedag, sinterklaasfeest, ...

Ook in Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers actief. Onbezoldigd en uit vrije wil 
zetten zij zich in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen 
of in een organisatie. Zij zorgen voor het spreekwoordelijke cement in onze 
gemeente en we kunnen ze daarvoor niet genoeg bedanken! Van 4 maart tot 
en met 12 maart 2017 worden alle vrijwilligers terecht in de kijker gezet 
tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Week van de vrijwilliger

#2310
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GLS De Wegwijzer
Leesouders, grootouders en vrienden
· Begeleiden van kinderen bij het lezen (één of twee keer in de week).
· Individuele huiswerkbegeleiding.

Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
Gids in het gemeentelijk heemkundig museum
· Groepen rondleiden in het museum. Dit kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn (scholen).
· Bestuderen van de verschillende voorwerpen, weten voor wat ze dienen en dit kunnen door-

geven.

Medewerker conservator heemkundig museum
· Onderhoud van de verschillende standen in het museum.
· Helpen opbouwen en uitwerken van een tentoonstelling.
· Opzoekingen naar de naam en het gebruik van binnengebrachte en/of geschonken voorwer-

pen.

Medewerker 'archief' documentatiecentrum
Inventariseren, opschonen, herschikken, opbergen in zuurvrije mappen, ... van ons uitgebreid 
archief, dit in nauwe samenwerking met de archivaris. Eventueel breng je per onderdeel een 
aantal gegevens in in een Microsoft Access databank.

Medewerker 'bibliotheek' documentatiecentrum
Inventariseren van onze uitgebreide bibliotheek en per boek een voorgedrukt formulier invul-
len. Eventueel verwerk je nadien deze formulieren in een Microsoft Access databank

Medewerker 'fotocollectie' documentatiecentrum
Inventariseren van onze fotocollectie en per foto een voorgedrukt formulier invullen. Eventueel 
verwerk je nadien deze formulieren in een Microsoft Access databank.

Tekenaar met computer
Met de muis van je computer teken je de eerste kadasterplannen van rond 1830 op het scherm. 
Je werkt met plannen uit Rijkevorsel.

JH De Wauwel
JH De Wauwel-crew
Heb jij goesting om ons jeugdhuis om te vormen tot net dat ietsje meer, zelf eens een toffe 
fuif of thema-avond te organiseren, of gewoon pinten te tappen achter de graafste toog van 
heel Veussel ? Meld je dan aan en maak deel uit van de grootste vriendenhoop der Lage Landen !

KFC Zwarte Leeuw
Onderhoud accommodatie
Dagelijks onderhoud van kantine, tribunes, loges, parking, ... 

Helpers onderhoud terreinen
Dagelijks onderhoud van de voetbalvelden: besproeien, gras afrijden, lijnen trekken, ...
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KVG Rijkevorsel (Katholieke Vereniging Gehandicapten)
Vrijwilliger KVG Rijkevorsel
Bestuurslid of losse medewerkers.

Natuurpunt Markvallei
Werken in de natuur
Natuurpunt Markvallei organiseert elke maandag, en elke tweede zaterdag van de maand, 
beheerswerken in haar natuurgebieden. Er wordt telkens gewerkt van 9 tot 12 uur. Het 
werkaanbod is gevarieerd en de klemtoon ligt op het beheer van natuurgebieden: hout, hooi, 
plagsel, ...

Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
Vrijwilliger (m/v)
Winkelier, klusjesman, poetshulp, standjesmedewerker, administratieve taken etc.

Rijkevorsel Swingt
Bestuurslid Rijkevorsel Swingt
Het mede organiseren van onze jaarlijkse optredens alsook het opstellen en afbreken van het 
hele gebeuren op de dagen van de optredens.

Toerisme Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel zoekt versterking
Wil je graag meehelpen aan de promotie van onze gemeente ? Toerisme Rijkevorsel is een ploeg 
van enthousiaste medewerkers die samen met het gemeentebestuur werkt aan de uitbouw van 
het toeristisch beleid. Bij de uitwerking van projecten, de organisatie van evenementen komt 
veel kijken. Misschien ben je organisatorisch sterk of ben je praktisch aangelegd, misschien ben 
je niet bang om de handen uit de mouwen te steken ? We zijn op zoek naar medewerkers die 
bereid zijn om op een creatieve en flexibele manier samen te werken.

Woonzorgcentrum Den Brem
Werken als vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Den Brem 
Dag in dag uit zetten een 500-tal vrijwilligers van alle leeftijden zich in voor Armonea-residen-
ten en jij kunt één van hen worden. Bij ons kun je heel veel verschillende dingen doen. We 
kunnen dus iedere vrijwilliger goed gebruiken. Bij Armonea vindt iedereen een manier om het 
beste van zichzelf te geven.

Woonzorgcentrum Prinsenhof
WZC Prinsenhof zoekt jongeren
Sinds reeds enkele jaren stelt WZC Prinsenhof zich in de zomer één week open voor jongeren 
om op kamp te komen in onze voorziening. Dit doen ze in samenwerking met JOKA. Het steeds 
een heel fijne week waarin jongeren leren van ouderen en andersom!

WZC Prinsenhof zoekt muziek
Onze bewoners genieten enorm van muziek! Dit brengt vreugde, zang, dans, herinneringen, 
e.d. los bij hen. Daarom zou het fijn zijn om een muzikant te vinden die op een vast moment 
(bv. maandelijks, maar is bespreekbaar) een muzieknamiddag komt voorzien op onze afdeling.

#2310
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WZC Prinsenhof zoekt vrijwilligers
WZC Prinsenhof is steeds op zoek naar enthousiaste personen, 'zorgende handen', met een hart 
voor ouderen. We hopen mensen te vinden die onze bewoners een warm hart toedragen en hen 
willen helpen bij een aangenaam verblijf in het Woonzorgcentrum. We zoeken vooral 'zorgende 
handen' voor het begeleiden van maandelijkse uitstappen of bezoek aan de markt, begeleiden 
van bewoners bij bingo, openhouden van cafetaria op zondagmiddag, helpen voorbereiden van 
feestjes, optreden, modeshow, ... Misschien heb je nog bepaalde hobby’s of interesses waar-
mee je onze bewoners wat te bieden hebt.

VZW De Schakel
VZW De Schakel zoekt winkeldames/-heren, hulp bij activiteiten (m/v)
· Op regelmatige basis meehelpen in de tweedehandswinkel in Sint-Jozef op 

woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag
· Sorteren van de kleding en op orde houden 

van de winkel
· Hulp bij activiteiten voor de kansarmen

www.rijkevorsel.be/vrijwilliger

 

Meer    
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Volk van Veussel:
Jan Van Den Kieboom

Jan Van Den Kieboom uit Achtel ontving in 
november de Cultuurprijs Rijkevorsel in de 
categorie ‘individuen’. Jan is actief in ver-
schillende Rijkevorselse verenigingen en 
draagt zijn medemensen een wam hart toe. 
N.a.v. de Week van de Vrijwilliger van 4 tot 
en met 12 maart 2017 nodigden we Jan uit 
voor een interview.

Stel jezelf eens voor ? 
Ik ben tijdens het oorlogsjaar 1942, op 23 
november, geboren in Beerse als tweeling-
broer van Jos. In 1966 trouwde ik met Maria 
Brughmans en kregen samen vier dochters 
en later elf kleinkinderen. Na het pensioen 
van Maria en tot zij burgemeester van Rijke-
vorsel werd verkozen, deed zij aan vrijwil-
ligerswerk door één- of tweemaal per jaar 
een week met Ziekenzorg mee te gaan. In 
2008 overleed mijn vrouw echter en ben ik 
zelf als vrijwilliger/vakantiemedewerker bij 
Ziekenzorg aan de slag gegaan tot mijn ze-
ventigste verjaardag.

Voor welke zaken zet je je in 
als vrijwilliger ?
Ik ga met Ziekenwerk Antwerpse Kempen in 
juni al voor de vierde keer gedurende vijf 
dagen mee naar Banneux om daar zieken en 
ouderen te ondersteunen. Daar leerde ik ook 
mijn vriendin Agnes kennen. In Rijkevorsel 
ben ik ook nu nog altijd vrijwilliger bij Sa-
mana (vroeger Ziekenzorg). Na mijn eigen 
pensioen, nu al meer dan tien jaar geleden, 
werd ik vrijwilliger bij de Minder Mobielen 
Centrale.
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Hoe ben je gestart als 
vrijwilliger ?
Na het wegvallen van het laatste café in 
Achtel, zo rond 1955, waren alle activiteiten 
stilgevallen in het gehucht. In 1972 hebben 
we met enkele mensen de koppen bij elkaar 
gestoken om jaarlijks een geburenfeest te 
houden. Later werd dat uitgebreid met de 
Sint-Antoniusviering, een jaarlijkse uitstap, 
een zomerfeest, Sinterklaasbezoek, de ha-
nenkap enz. ... Toen in 1997 Remi Snels over-
leed, ben ik als misdienaar begonnen in de 
kapel. Nadat Jef Janssens als koster gestopt 
is, heb ik die taken ook op mij genomen. Bij 
de Landelijke Gilde in Rijkevorsel heb ik de 
onderlinge bedrijfshulp helpen oprichten.

Wat is de belangrijkste 
motivatie om aan 
vrijwilligerswerk te doen ?
De christelijke opvoeding van thuis uit en de 
jeugdjaren bij de BJB, en alle levenservaring 
bovenop zijn wel de basis om dit allemaal te 
blijven doen.

Waar haal(de) jij zelf veel 
voldoening uit ?
Ik had veel voldoening als mensen na een 
week ziekenzorgvakantie weer opgewekt 
naar huis konden. Of zoals nu na een triduüm 
(driedaagse van gebed en bezinning) in Ban-
neux, wanneer we moe maar heel voldaan 
weer naar huis gaan. Bij een huisbezoek aan 
zieken voelt het ook allemaal heel goed aan 
dat je wat tijd en aandacht kunt geven aan 
hen die niet zoveel meer buiten kunnen ko-
men. Ook bij de Minder Mobielen Centrale 
ben ik een luisterend oor als mensen tijdens 
hun vervoer een praatje willen maken of bij 
het soms lange wachten.

Op welke verwezenlijking
ben je trots ?
Een beetje fier ben ik wel dat ik de Cultuur-
groep Achtel en de Werkgroep van de kapel 
in gang heb gezet en gedurende vele jaren 
heb meegewerkt daaraan.

Wat ervaar je als minder 
aangenaam in het 
vrijwilligerswerk ? 
Minder leuke ervaringen zijn als mensen hun 
eigen belangen verkiezen boven vrijwillige 
inzet voor anderen en hun omgeving.

Welk advies kun je de lezers 
nog meegeven ?
Mijn voorstel: dat iedereen een beetje tijd 
wil vrijmaken om toch iets te doen voor zijn 
medemensen, oud, hulpbehoevend of een-
zaam. Het geeft je een goed gevoel en een 
klein gebaar kan zoveel betekenen voor die 
ander. Af en toe krijg je wel eens een min-
dere ervaring, maar het is en blijft alleszins 
meer dan de moeite waard om de uitdaging 
aan te gaan !
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Geflitst...

17 januari 2017: Hugo Matthysen en Bart Peeters

Doen Iets... in De Singer

22 januari 2017: Toast Literair met John Vervoort

28 januari 2017: 4de veldloop AC Rijkevorsel

27 januari 2017: 11de familiequiz Ouderraad

Het Moleke en de Sint-Luciaschool

22 januari 2017:

Sint-Antoniusfeesten Achtel

1 februari 2017:

Schoolvrije dag in de kinderclub

9 januari 2017: Dekenwissel bij de 

Koninklijke Sint-Jorisgilde

op Verloren Maandag

6 februari 2017:
TV-uitzending vtm-programma 

‘Blind Getrouwd’ opgenomen

in het gemeentehuis van

Rijkevorsel
© VTM

© Bart Huysmans

© Mia Uydens

© Ronny van den Ackerveken

© Martine Goetschalckx

© Davidsfonds Rijkevorsel
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1 maart 2017
Om 20.30 uur
Rodrigo Amado, Joe McPhee,
Kent Kessler & Chris Corsano
(i.s.m. Oorstof)
Concert

De Portugese saxofonist Rodrigo Amado 
verraste eerder al in de Singer met het 
Motion Trio. Voor deze gelegenheid 
brengt hij met Joe McPhee (altsax, 
zaktrompet), Kent Kessler (contrabas) 
en Chris Corsano (drums & percussie) 
een bijzonder gezelschap muzikanten 
naar Rijkevorsel dat verschillende ge-
neraties en werelddelen verenigt.
€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 maart 2017
Om 20.30 uur
William Boeva - try-out ‘Reset’
UITVERKOCHT
Stand-up comedy

Na zijn eerste succesvoorstelling ‘Me-
galomaan’ werd het leven van William 
Boeva één grote rollercoaster: Alles is 
veranderd, maar is hij zelf veranderd? 
Tijd om de knop in zijn hoofd om te 
draaien, de boel te resetten en opnieuw 
op te starten. Nog sneller, nog scherper 

én nog verrassender. Want er is nog zo 
veel te vertellen. Voorprogramma: Tom 
Cools

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 maart 2017
Om 20.00 uur
Infoavond eerste communie 2018
Sint-Willibrordus
Infovergadering
Op 7 maart 2017 is er een infoavond 
voor ouders die hun kind graag zijn 
of haar eerste communie willen laten 
doen op 6 mei 2018. De kinderen die 
nu in het eerste leerjaar in De Wegwij-
zer of in de Sint-Luciaschool les volgen, 
kregen reeds de kans om hun kind via 
de school in te schrijven. Volgt uw kind 
geen les in één van beide scholen of is 
de inschrijving nog niet gebeurd, dan 
kan u uw kind nog steeds inschrijven op 
de avond zelf. Op deze infoavond krijgt 
u meer informatie over de activiteiten 
en voorbereiding van de eerste com-
munie.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Werkgroep Eerste Communie

11 maart 2017
Van 20.30 tot 3.00 uur
Kompasfuif
Fuif

Muziek uit de jaren 80 - 90 - 2000 met 
DJ Duo. Happy hour van 21.00 tot 22.00 
uur
€ 3
voorverkoop: € 3
kassa: € 4

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be

Om 20.30 uur
Bruno Vansina Orchestra
Concert

Saxofonist Bruno Vansina kennen we 
van bands als Rebirth Collective en Flat 
Earth Society en uiteraard van zijn ei-
gen Bruno Vansina Quintet. Deze groep 
breidde hij uit met extra houtblazers. 
De grote bezetting van de band herin-
nert aan Gil Evans tijdens de opname 
van ‘Porgy & Bess’ van Miles Davis en 
aan Charles Mingus met het album ‘Min-
gus Mingus Mingus’. Vansina komt met 
een tentet naar de Singer. De top van 
de Belgische jazz !
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

12 maart 2017
Van 11.30 tot 20.00 uur
Spaghettidag Volleybalclub Rijkevoc
Eten en drinken
VC Rijkevoc presenteert voor de der-
tiende keer een spaghettidag in Sport-
centrum De Valk. Jullie zijn welkom 
tussen 11.30 en 20.00 uur. Er wordt ook 
gezorgd voor een dessertje ten voor-
dele van onze jeugd. Jullie zijn allen 
van harte welkom om onze overheer-
lijke spaghetti te komen eten en dit 
voor de democratische prijs van slechts 
€ 9.
€ 9
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 Sportcentrum De Valk
 Kruispad 6 - 2310 Rijkevorsel

 Volleybalclub Rijkevoc
 www.vcrijkevoc.be

Van 13.00 tot 17.00 uur 
Hanekap
Feestelijkheid

13.30 uur: vertrek stoet aan de kapel 
van Achtel naar koning 2016 met fan-
fare Vermaak na Arbeid. 14.15 uur: 
titelstrijd koning 2017 op de Achtelse 
kapelberg. 15.30 uur: viering nieuwe 
koning met een hapje en een drankje 
op de Achtelse kapelberg. Alle Achtelse 
jongeren geboren in 2003 en ouder op 
post evenals supporters en sympathi-
santen. Iedereen is van harte welkom.
Gratis

 Kapel Achtel
 Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 Achtel@telenet.be

14 maart 2017
Om 19.30 uur
Infomoment voor nieuwe kleuters 
Opendeurdag
Op ons infomoment willen wij de nodige 
informatie geven omtrent inschrijving 
en schoolwerking. Uw kleuter wordt 
binnen dit en enkele maanden 2,5 jaar 
en daarom nodigen wij u graag uit op 
ons infomoment van de ‘Kleuterschool 
Het Moleke en Het Kleine Moleke’. In-
stapdagen: 18 april 2017 - 29 mei 2017 - 
1 september 2017. Om organisatorische 
redenen vragen wij u om in te schrijven 
voor 6 maart. Graag bij inschrijving de 
Kids-ID of ISI+-kaart meebrengen.
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

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

17 maart 2017
 9.00 -10.00 u. in Het Kleine Moleke
10.30 -11.30 u. in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters in
Het (Kleine) Moleke 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 18 april 2017 2,5 
jaar ? Dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes).
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 www.het-moleke.be

18 maart 2017
Van 9.00 tot 15.00 uur
Duitse Herderwedstrijd
speuren, gehoorzaamheid
en pakwerk
Sportactiviteit
Op 18 maart gaan tien Duitse Herders 
weer de uitdaging aan om het beste van 
zichzelf te geven op gebied van speu-
ren, gehoorzaamheid en pakwerk. Kom 
kijken naar de veelzijdigheid van de 
Duitse Herder en snuif de ontspannen 
sfeer van het verenigingsleven. Ieder-
een welkom !
Gratis

 VVDH Kringgroep 60 Het Looi
 Senator Coolsdreef 3a
 2310 Rijkevorsel

 VVDH Kringgroep 60 Het Looi
 kringgroep60@outlook.com

Om 19.30 uur
Kliefhamers Quiz
Quiz
Algemene kennisquiz. Niveau: niet te 
moeilijk. Ploegen: min. 3, max. 6 per-
sonen. Welkom vanaf 19.00 uur. Eerste 
vraag om 19.30 uur.
€ 20

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 FC De Kliefhamers
 quizkliefhamers@gmail.com
 0476 40 60 06

Om 20.30 uur
Raw Tonk Festival
Concert

Raw Tonk Records is een label uit Lon-
den gespecialiseerd in free jazz en 
improvisatie, geleid door saxofonist 
Colin Webster. Dit jaar viert het label 
zijn vijfde verjaardag met een reeks 
van concerten. Voor het ‘festival’ in 
de Singer, wordt dit een bloemlezing 
uit de catalogus van het label. 3 duo’s: 
KODIAN Trio's Colin Webster op sax en 
drummer Andrew Lisle spelen samen, 
gitarist Dirk Serries wordt verzocht 
voor de eerste maal samen te spelen 
met geluidskunstenaar Graham Dun-
ning en vervolgens speelt Ripsaw Cat-
fish, een duo bestaande uit bariton 
saxofoniste Cath Roberts en gitarist 
Anton Hunter.
€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be
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19 maart 2017
Van 7.30 tot 10.30 uur
Ontbijt op Bed -
Oudercomité De Wegwijzer
Eten en drinken
Heb jij zin in een lekker ontbijtje ? 
Aarzel dan niet om er eentje te bestel-
len op 19 maart. Je hoeft zelfs niet uit 
je bed te komen, want in Rijkevorsel 
wordt je ontbijt aan huis geleverd. Een 
ontbijtpakket bestaat o.a. uit verse 
charcuterie, kaas, choco, confituur, 
cornflakes, sinaasappelsap, een hard-
gekookt eitje, een appel, koffie, thee, 
wafeltje,... Je kunt het ontbijt op 
school afhalen tussen 7.30 en 10.30 uur 
of thuis laten leveren (in Rijkevorsel) 
tussen 8.30 en 9.30 uur of tussen 9.30 
en 10.30 uur.
€ 7

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

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

Van 8.00 tot 15.00 uur
Pensentocht
Sportactiviteit

Wandelen in de driehoek Rijkevorsel-
Beerse-Merksplas met onder andere 
Het Blak, Ekstergoor, Luysterbos, 
Meergoren en Kievitsheide. Afstanden 
zijn 4 - 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 km. 
Start bereikbaar via openbaar vervoer 
De Lijn 431.
€ 2

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

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

21 maart 2017
Om 20.30 uur
Nacht van de Geschiedenis:
‘70 jaar muziek in Rijkevorsel’
Concert

Het thema van de 15e Nacht van de Ge-
schiedenis is ‘Muziek’! De welbekende 
SmarTones zijn in de muziekgeschiede-
nis gedoken en brengen een mix van 
liedjes afgewisseld met ludieke anek-
dotes uit de rijke geschiedenis van ons 
dorp. Dit alles wordt aangevuld met 
een projectie van foto’s uit de wereld-
geschiedenis over een periode van 70 
jaar. Kaarten zijn te verkrijgen in voor-
verkoop bij de bestuursleden van het 
Davidsfonds Rijkevorsel en bij de Smar-
Tones of door storting op bankrekening-
nummer BE30 7390 1381 3811 van Da-
vidsfonds Rijkevorsel. De kaarten liggen 
dan op naam klaar aan de kassa.
€ 6
voorverkoop: € 6
inkomprijs: € 8

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 03 314 39 01
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

Van 14.30 tot 21.30 uur
Turnkring Lenig en Gezwind
zet zijn deuren open !
Opendeurdag
Gratis

 Turnzaal GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Turnkring Lenig en Gezwind
 03 314 61 48

23 maart 2017
Om 20.30 uur
Pascale Platel - try-out ‘TET Talk’
Comedy & theater

TET Talk over ‘Hoe overleef ik mijn 
omgeving’. Pascale Platel confereert 
over haar ontgroening in de manhaf-
tige grootstad Gent en draait tussen-
door een plaatje uit de soundtrack van 
haar jeugd Dit is een simpel verhaal en 
het begint niet hier. Het begint bij een 
meisje dat droomde van haar prins. En 
anders ? Geen spanders ! Ela ! Heeft ze 
goud gevraagd, misschien ? Nee, dat 
niet, maar niets zo kwetsbaar als een 
meisje met dromen... '‘Puttana, mi 
mostra il tettos!’, speekelde hij in mijn 
gezicht.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

24 maart 2017
Om 20.30 uur
Noord-Zuidquiz ten voordele van 
Broederlijk Delen
Quiz
Algemene quiz met een leuk
zuiders tintje. Vorm samen

Aankondigingen van activiteiten in april dien je uiterlijk op
donderdag 2 maart 2017 in te voeren in www.uitdatabank.be

Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Het schepencollege 
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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met maximaal 6 mensen een ploeg en 
toon je kennis van de wereld, maar 
steun tegelijk ook een goed doel. In-
schrijven doe je voor 12 maart door je 
gegevens en ploegnaam door te geven 
via noordzuidquiz@sintfranciscus.com.

€ 15
 PZ Sint-Jozef

 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Pastorale eenheid Sint-Franciscus
 noordzuidquiz@sintfranciscus.com
 www.sintfranciscus.com

25 maart 2017
Om 20.00 uur
Jaarconcert K.H. Broederband
Concert

Jaarconcert Harmonie Broederband 
o.l.v. Joris Renders. Inkomkaarten te 
koop via onze leden en café ’t Centrum. 
Deuren om 19.00 uur. Aanvang concert 
20.00 uur.
€ 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 www.khbroederband.be

Quiz ouderraad Het Kompas
Quiz
Maximum 10 personen per groep. Prij-
zen voor top-10. Actualiteitsvragen 
vanaf 11 maart 2017.
€ 10

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 k.vangompel@telenet.be

26 maart 2017
Om 13.30 uur
Halfvastenstoet Rijkevorsel
Feestelijkheid

Carnaval in Rijkevorsel. Opgelet! Dit 
jaar een uur vroeger, dus vanaf 13.30 
uur. Na de optocht kindercarnaval in 
zaal 't Centrum en groot bal in de tent 
(dorp Rijkevorsel, naast de kerk). Voor 
verdere info en foto's vorige edities 
check: www.halfvastenstoet.be. Alaaf 
en tot dan. 
Gratis

 Dorpsplein
 Dorp
 2310 Rijkevorsel

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

27 maart 2017
Om 20.30 uur
Lezing Annelies Verbeke
Lezing
In ‘Halleluja’ buigt Annelies Verbeke 
zich over begin en einde. Fitnessver-
slaafden, bewoners van een aankomst-
wijk, overspeligen: allemaal hopen ze 
op een nieuwe kans, een nieuwe start. 
Maar er is ook het besef dat iedereen 
terminaal is. En de indruk dat de Apo-
calyps nadert. Om nog maar te zwijgen 
over het persoonlijke tekort. Annelies 
Verbeke gaat in gesprek met John Ver-
voort over haar nieuwe boek ‘Halleluja’.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel i.s.m.
 gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/bibliotheek

29 maart 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 18 april 2017 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom op onze drempeldag. Kom samen 
met mama en/of papa kennismaken 
met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

1 april 2017
Wallace Roney Quintet

 De Singer vzw

2 april 2017
Wandelen in de Abtsheide en de 
Poelberg

 Natuurpunt Markvallei

12 april 2017
Meuris - try-out 

 De Singer vzw

14 april 2017
Verbruggen/Fernandes Quintet 

 De Singer vzw

17 april 2017
Paaseierentocht 

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdens de openingsuren van de Aster Berkhofbibliotheek
Op afspraak: cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Tentoonstelling
Gratis                              

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam
 info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
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  -  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 - 12.00 uur en 13.00 - 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

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
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