
Wil april toch niet vertrouwen,
hij is en blijft de ouwe.
Nu lacht hij met zonnegloren,
dan smijt hij hagelstenen om de oren.

APRIL 2017www.rijkevorsel.be
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INHOUD

4
Onze gemeente maakt deel uit van regio LEADER MarKAante 
Kempen+. Loop je als rurale ondernemer of vereniging rond met 
het idee om een plattelandsproject op poten te zetten ? LEADER 
is een subsidieprogramma dat is opgericht om deze projecten te 
financieren.

24
Zondag 23 april 2017, Erfgoeddag met het thema ‘Zorg’. 
Interesse in een boeiende lezing of maak je liever je eigen 
zalfje ? Altijd al willen weten hoe je een AED-toestel moet 
gebruiken ? Of neem je graag zelfgebakken koekjes mee naar 
huis? Schrijf je dan snel in.

18
Heb je bouw- of verbouwplannen ? Wil je je bouw duurzaam 
en energievriendelijk maken ? Een expert van Kamp C komt 

op 9 mei 2017 langs in Rijkevorsel en geeft gratis bouwadvies. 
Je krijgt verbetertips over isolatie, materiaalgebruik, 

verwarmingssystemen, ...

8
Vanaf 21 maart 2017 communiceert het OCMW Rijkevorsel 

met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo 
illustreert de verbondenheid met de gemeente Rijkevorsel, 

maar het benadrukt ook de eigenheid van OCMW Rijkevorsel.

14
Binnen de wijkpost Rijkevorsel heeft elke politieagent zijn
eigen wijk. Onder de rubriek veiligheid en samenleving vind 
je een overzicht van de wijken met straten en bevoegde 
politieagent.



3

VOORWOORD

Beste inwoners,

Na de lange winter kijken we nu weer hoopvol uit naar een nieuwe lente met nieuw 
ontluikend leven in de natuur en andere bezigheden voor ons, mensen. Toerisme 
Rijkevorsel heeft weer heel wat activiteiten gepland in de komende maanden. Zo vindt op 
23 april Erfgoeddag plaats onder het thema ‘Zorg’ en op 30 april is er de inhuldiging van 
het project ‘Bijnamen’. Informatie over beide activiteiten vind je in deze 2310.

Dat wij, inwoners van Rijkevorsel, zeer goede afvalsorteerders zijn en weinig restafval 
afleveren is ondertussen algemeen geweten. Wij mogen daar terecht fier om zijn en
ik wil namens het gemeentebestuur iedereen daarvoor feliciteren en bedanken.
Een algemeen probleem blijft echter het zwerfvuil en het sluikstorten. Niettegenstaande 

alle pogingen tot sensibilisering dienaangaande moeten we vaststellen dat er nog steeds klein afval en ook groot 
afval gedumpt wordt. Het opruimen daarvan kost de gemeenschap veel geld en vraagt veel tijd en middelen. Afval 
hoort thuis op het recyclagepark of in de vuilniszak maar niet op straat of in de berm.

Zoals jullie weten heeft het gemeentebestuur zich samen met alle Kempense gemeenten geëngageerd om de
CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20 % te verminderen tegen 2020. De gemeente doet binnen haar werking 
al heel wat inspanningen hieromtrent. Maar daar dit slechts een klein deel van de gemeentelijke uitstoot betreft, 
wil het gemeentebestuur alle actoren binnen de gemeente betrekken om een steentje bij te dragen. Zo werden 
kortgeleden de verenigingen die beschikken over een eigen lokaal uitgenodigd om samen na te denken over hoe 
op energie kan bespaard worden en zo te komen tot meer energiezuinige gebouwen. Er wordt bekeken hoe de 
gemeente de verenigingen kan bijstaan en in de mate van het mogelijke ook kan ondersteunen.
 
Zijn jullie van plan jullie woning te bouwen of te verbouwen dan vinden jullie onder de rubriek ‘Bouwen en wonen’ 
in deze 2310 belangrijke en nuttige informatie.

Ik wens jullie veel mooie en zonnige lentedagen toe.

Lizette Keysers,

Schepen van Leefmilieu,
Energie, Toerisme en Tewerkstelling
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BESTUUR

Ben jij een rurale ondernemer of ben je lid van een vereniging en heb jij voor 
onze gemeente of onze regio een goed idee rond één van de onderstaande 
thema’s ? Dan kan LEADER jou daarbij helpen met een toelage tot maximaal 
€ 100 000 voor een periode van twee jaar (goed voor maximaal 65 % van de 
totale projectkost).

LEADER zoekt vernieuwende ideeën
voor het platteland

Thema’s
· landbouw- en natuureducatie
· vrijwaren en ontwikkelen van de open ruimte
· armoede en kwetsbaarheid op het platteland 

Wat is LEADER ?
LEADER is een subsidieprogramma dat speciaal is opgericht voor projecten op het platteland. 
Het wordt gefinancierd door Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Voorwaarde is dat 
het project past binnen de doelstellingen van het LEADER-gebied en dat je samenwerkt met 
meerdere lokale of regionale partners.

Onze gemeente maakt deel uit van regio LEADER MarKAante Kempen+. Alle informatie, een paar 
goede voorbeelden en alle documenten om een projectaanvraag in te dienen kun je online. Be-
langrijk is dat je je projectidee ten laatste op 2 mei 2017 inzendt om in aanmerking te kunnen 
komen voor deze projectoproep. 

Extra informatie
Op de website www.leaderprovincieantwerpen.
be vind je meer informatie over de drie LEADER-
gebieden in de provincie Antwerpen, de thema’s 
waarrond je projecten kunt indienen, een prak-
tische handleiding én alle nodige documenten. 
Met al je vragen over dit subsidieprogramma 
kun je terecht bij het LEADER-secretariaat.

LEADER provincie Antwerpen
Vzw RURANT
Hooibeeksedijk 1 - 2440 Geel
014 85 27 07
www.leaderprovincieantwerpen.be

 

Meer    
info
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Wat vind jij
van je gemeente ?

Het leven staat nooit stil, ook niet in Rij-
kevorsel. Voor de Vlaamse overheid en het 
gemeentebestuur is het belangrijk te weten 
hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. 
Is het prettig wonen in je buurt ? Is er ge-
noeg groen in je buurt ? Wat vind jij van je 
woning ? Ben jij tevreden over de diensten 
van de gemeente ? Maak jij gebruik van de 
voorzieningen in je gemeente ? 

Er bestaat heel wat cijfermateriaal van de 
gemeenten, maar die vertellen weinig over 
hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aan-
voelt. Daarom organiseert de Studiedienst 
van de Vlaamse Regering een rondvraag in 
de Vlaamse gemeenten. 

Eind maart 2017 ontvangen verschillende in-
woners een brief om deel te nemen aan de 
rondvraag “Wat vind jij van je gemeente?”. 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwo-
ners de vragenlijst invullen. De waarde van 
de resultaten hangt immers af van het aantal 
personen dat de vragenlijst invult.

De analyses gebeuren op gemeentelijk ni-
veau. Alle gegevens worden vertrouwelijk 
en anoniem behandeld. Niemand, behalve 
jijzelf, weet dus wat je antwoordt.

5 000 willekeurig gelote personen, die de 
vragenlijst volledig invullen, ontvangen een 
geschenkbon van € 6. De onderzoeksresul-
taten verwachten we in het voorjaar 2018. 

Wil je nu al meer weten over de gemeente-
monitor, dan kun je al een kijkje nemen op 
www.gemeentemonitor.vlaanderen.be.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun 
je terecht op het gratis nummer 1700 van de 
Vlaamse overheid. 

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
27 februari 2017

Volgende agendapunten werden behandeld:

· Opstart procedure tot aankoop van de wo-
ning Molenstraat 38.

 Er wordt niet ingegaan op het voorstel om 
aan het college het mandaat te geven om 
de procedure op te starten tot aankoop 
van de woning Molenstraat 38.

· Afschaffen van de belasting op drijfkracht
 Er wordt niet ingegaan op het voorstel 

waarbij de belasting op drijfkracht afge-
schaft wordt.

· Subsidiereglement nieuwe handelszaken
 De gemeenteraad gaat niet akkoord met 

het voorstel tot het uitkeren van een sub-
sidie aan nieuwe handelszaken in Rijke-
vorsel.

· Toekenning van het ereburgerschap aan 
Luk Van Soom en Leo Pleysier

 Aan Luk Van Soom en Leo Pleysier wordt 
de titel van Ereburger van Rijkevorsel toe-
gekend.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 24 april 2017 vanaf 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in het 
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aan-
kondigingsbord langs de Molenstraat en op de 
gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/ 
bestuur. De agenda wordt een achttal dagen 
voor de raadszitting bekendgemaakt. Ieder-
een kan de openbare zitting van de gemeen-
teraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal 
liggen een agenda en toelichting ter beschik-
king van het publiek.
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BESTUUR

Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Aanvrager - persoonlijke gegevens

Naam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Voornaam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: *  ..................................................................................................................................................................................................................

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

Info scholen en verenigingen

Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2017: *  ......................................................................................................................

Voor verenigingen: totaal aantal leden op 1 januari 2017: *  ......................................................................................................................

                   aantal leden -18 jaar op 1 januari 2017: *  ......................................................................................................................

Aanvraag Diftar-toelage

Aard van de aanvraag
Ondergetekende vraagt een toelage aan: **
n als onthaalouder of verantwoordelijke minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind 

en Gezin bijvoegen)
n omwille van medische redenen (medisch attest bijvoegen)
n als school, gelegen in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem
n als vereniging, met een eigen lokaal binnen de gemeente of met de permanente beschikking over een lokaal 

binnen de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attesten voor 1 november 2017 aan de dienst financiën in het 
gemeentehuis (Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel).

Handtekening en datum:

✁



Neem je pasfoto’s in het gemeentehuis

Sinds enkele weken kun je voor 
pasfoto’s in de fotocabine in de in-
komhal van het gemeentehuis te-
recht. Voor € 8 krijg je een set van 
6 pasfoto’s. Betalen kan met ge-
past cash geld of met bancontact.

De fotocabine is enkel toeganke-
lijk tijdens de openingsuren van de 
administratieve diensten.
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Toelagen Diftar-systeem
voor restafval en GFT

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT is 
ondertussen goed ingeburgerd in onze ge-
meente. Met het systeem wil de gemeente 
Rijkevorsel financieel tegemoetkomen aan 
volgende doelgroepen: gezinnen met jonge 
kinderen, personen met een medische re-
den, onthaalouders, scholen en verenigingen 
met een eigen lokaal binnen de gemeente. 
De financiële tegemoetkomingen worden via 
de Diftar-factuur verrekend.

De gemeente Rijkevorsel 
voorziet de volgende toelagen
· Het maximaal driemaal toekennen van 

een premie van € 15 per jaar aan ieder 
gezin ingeschreven in de gemeente voor 
elk kind jonger dan drie jaar in het jaar 
waarin de toelage wordt toegekend. Deze 
toelage wordt automatisch toegekend 
wanneer uit de bevolkingsgegevens blijkt 
dat het gezin in het subsidiejaar in de ge-
meente woont en aan de gestelde voor-
waarden voldoet.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan personen ingeschreven in de 
gemeente met een medische reden (vb. 
incontinentie, nierdialyse, stomapatiën-
ten) na voorlegging van een medisch at-
test.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan door Kind en Gezin erkende 
onthaalouders en minicrèches ingeschre-
ven in de gemeente na voorlegging van 
een attest van Kind en Gezin.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 1 per leerling die is ingeschreven in 
de betreffende school op 1 februari van 
het belastingjaar aan scholen gelegen in 
de gemeente en die ingestapt zijn in het 
Diftar-systeem.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 50 aan erkende verenigingen gele-

gen in de gemeente die voldoen aan vol-
gende voorwaarden: 

	 – De vereniging heeft een eigen lokaal bin-
  nen de gemeente of heeft de perma-
  nente beschikking over een lokaal bin-
  nen de gemeente.
	 – De leeftijd van 50 procent van de inge- 

 schreven leden bedraagt geen achttien
  jaar op 1 januari van het belastingjaar.
	 – De vereniging is ingestapt in het Diftar- 

 systeem.

De aanvragen en bijhorende attesten dienen 
jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 novem-
ber.

Meer info:
· Diftar-informatielijn
 0800 97 687 (gratis)

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

 

Meer    
info

Sluitingsdag gemeentelijke diensten

Op paasmaandag, 17 april 2017, zullen alle gemeentelijke en 
OCMW-diensten gesloten zijn.
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LEVEN EN WELZIJN

Vanaf 27 maart 2017 communiceert het OCMW Rijkevorsel met een nieuw logo 
en huisstijl. Het nieuwe logo illustreert de verbondenheid met de gemeente 
Rijkevorsel, maar het benadrukt ook de eigenheid van het OCMW.

Nieuw logo OCMW Rijkevorsel

Toekomstige samenwerking OCMW en gemeente
Het nieuwe OCMW-logo vertoont grote gelijkenissen met het gemeentelogo en dat is niet toe-
vallig. Vanaf 2019 zullen de gemeenten en OCMW’s geïntegreerd worden in één organisatie: het 
lokaal bestuur. In dit kader heeft de Vlaamse regering onlangs het voorontwerp van het decreet 
lokaal bestuur een eerste keer goedgekeurd. Het is de bedoeling dat het decreet uiterlijk eind 
dit jaar een feit is, zodat het in 2019 − het begin van de volgende gemeentelijke bestuursperi-
ode − in werking kan treden. Om deze toekomstige integratie van OCMW en gemeente te sym-
boliseren, werd gekozen voor een OCMW-logo dat nauw aansluit bij dat van de gemeente. Het 
bevestigt de intentie van het OCMW- en het gemeentebestuur van Rijkevorsel om nu al dichter 
naar elkaar toe te groeien. 

De eigenheid van het OCMW 
In het nieuwe logo van OCMW Rijkevorsel zit het nationale logo van het OCMW vervat, met name 
de groene bol op de plaats van de o in het woord Rijkevorsel. Hiermee wil het bestuur de ei-
genheid van het OCMW accentueren. Het OCMW richt zich immers tot een specifieke doelgroep 
met bijzondere noden en behoeften. De toevoeging van de groene bol moet zorgen voor een 
duidelijke herkenbaarheid voor de personen die beroep doen op de diensten van het OCMW. In 
de groene bol van het OCMW staat de grote cirkel symbool voor de grote, sterke gemeenschap 
rondom ons. De kleinere cirkel symboliseert een zwakkere, hulpbehoevende gemeenschap, 
welke het cliënteel vormt van de OCMW’s. In de grotere cirkel is een ruimte voorzien, die dient 
opgevuld te worden met de kleinere cirkel: de grote gemeenschap omarmt als het ware de 
kleinere. De kleinere cirkel is dan ook een deel van het grotere geheel, maar lijkt zich te on-
derscheiden en te verwijderen van de grotere gemeenschap door allerlei situaties in de levens 
van het cliënteel.

Een nieuwe huisstijl voor het OCMW
Naast het logo is een herkenbare en uniforme huisstijl een vanzelfsprekend ver-
lengstuk. Het logo wordt gebruikt op alle drukwerk dat vertrekt vanuit het OCMW. 
Ook elk initiatief dat georganiseerd wordt door 
het OCMW of haar steun geniet, krijgt het logo 
mee. Dit zorgt niet alleen voor een maximale 
herkenbaarheid, maar staat ook garant voor de 
kwaliteit van het evenement of initiatief.

OCMW Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Gezocht: jongeren
om mee te gaan op kamp
in WZC Prinsenhof

Tijdens de paasvakantie en de zomermaan-
den organiseert Joka kampen voor jonge-
ren in woonzorgcentra, voorzieningen voor 
personen met een beperking, psychiatrie 
en asielcentra. De jongeren (16+) leven een 
week in de voorziening, geven de bewoners 
extra aandacht en organiseren animatieac-
tiviteiten voor hen. Zo bezorgen ze de be-
woners − en zichzelf − een weekje andere 
en onvergetelijke vakantie. Een ervaring om 
nooit te vergeten !
WZC Prinsenhof in Rijkevorsel hecht veel be-
lang aan een warme en persoonlijke omge-
ving voor haar bewoners. Jongeren bieden 
een grote meerwaarde om de buitenwereld 
binnen te brengen in het woonzorgcentrum, 
dit op een positieve en speelse manier. 
Daarom besloot WZC Prinsenhof een Joka-
kamp te laten doorgaan van 2 tot 7 juli 2017. 
Er zijn nog steeds plaatsen om mee te gaan 
op dit unieke kamp.

Ben jij tijdens de zomer op zoek naar vrijwil-
ligerswerk in de zorgsector ? Doe je dit graag 
in groep samen met andere jongeren ? Dan is 
een Joka-kamp zeker iets voor jou !

Je vindt de volledige kampkalender en 
alle informatie terug op www.jokaweb.be. 
Schrijf je via de website in en dan kan het 
aftellen naar de zomer beginnen. Tot op 
kamp !

Joka
· Liefdadigheidstraat 39 - 1200 Brussel 
· 02 248 10 42
· www.jokaweb.be
· info@jokaweb.be

Woonzorgcentrum Prinsenhof
Helhoekweg 19 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 00

 

Meer    
info

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 20 april 2017.
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Anonieme Alcholisten (AA)

Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme.
Ook in Rijkevorsel is er een zelfhulpgroep die 
op regelmatige basis samenkomt. Heb je nood 
aan een luisterend oor en steun ? Neem con-
tact op met AA Rijkevorsel: 0496 16 02 05 of 
0477 77 98 45.

Meer info:
· info@aavlaanderen.org
· www.aavlaanderen.be   

Aanvullende zorg aan huis

Op deze ‘Aanvullende zorg aan huis’ kun je 
beroep doen in vele omstandigheden voor 
kleine en middelgrote activiteiten, zoals:
· Boodschappendienst: samen met jou (of 

alleen) doen wij je hoognodige bood-
schappen, waartoe je zelf niet meer zelf-
standig in staat bent.

· Transport: voor minder mobiele mensen 
binnen de gemeente en in de regio (dok-
tersbezoek, vriendenbezoek, deelname 
aan ontspanningsactiviteiten, ...)

· Ondersteunende hulp bij activiteiten in 
het dagelijkse leven: bij het eten (klaar-
zetten, doorsnijden, afruimen), bij het 
koken en de afwas (was), bij administra-
tieve zaken, bij wellness-activiteit (voet-, 
hand- en gelaatsmassages)

· Oppas hulp senioren: iemand nodig die bij 
je aanwezig is wanneer de kinderen even 
weg zijn of je begeleid bij een wandeling, 
een uitstap ?

Doorbreek je isolement met een regelmatig 
bezoekje.

LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

Januari 2017
· Notelaers Evelyne, kind van Notelaers Philippe en
 Janssens Sarah, 2 januari 2017
· Yavors’ky Egor, kind van Yavors’ky Valeriy en Yavors’ky Iryna,
 6 januari 2017
· Peeters Mila, kind van Peeters Hans en Woestenborghs Jill,
 20 januari 2017

Huwelijken

Februari 2017
· Zogaj Shqiprim en Krasniqi Gentjane, 17 februari 2017

Overlijdens

Februari 2017
· Bollansée Alphonsus, 2 februari 2017
· Zagers Alphonsus, 2 februari 2017
· Kempenaers Lodewijk, 3 februari 2017
· Geens Ludovica, 5 februari 2017
· Melis Angela, 6 februari 2017
· Renders Ludovica, 7 februari 2017
· Peeters Lodewijk, 16 februari 2017
· Boenders Cornelia, 17 februari 2017
· Van Opstal Jan, 17 februari 2017
· Braem Marion, 21 februari 2017
· Faes Matheus, 28 februari 2017



Feestjes in WZC Prinsenhof

Woensdag 5 april 2017: verjaardagsfeestje
· IJsroom met warme krieken en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Zondag 16 april 2017: paasmenu
· Bloemkoolsoepje met verse kruiden
· Lamsboutsnede met erwten, wortelen en gratinaardappelen
· Eivormig gebak met witte chocolademousse
· Prijs: € 15
Inschrijven voor 1 april 2017 bij het WZC Prinsenhof.
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Bezoek en oppas bij je thuis
Voor  wie:
· inwoners van Rijkevorsel
· senioren +55 jaar
· minder mobiele personen

Tarief:
· Per uur € 6,21
· Vervoerskosten € 0,42/km
· De factuur wordt nadien overgemaakt.

Wist je dat ?
Wij ook tot bij jou komen buiten de kantoor-
uren en wij hiervoor samenwerken met het 
PWA ?

Deze dienst ‘Aanvullende Thuiszorg’ is een 
project van de Lokale Diensten Economie en 
kwam tot stand met de steun van de Vlaamse 
Gemeenschap en de Federale Overheid.

Uiteraard kun je ook steeds voor de andere 
Thuisdiensten terecht bij het OCMW, zoals 
bedeling warme maaltijden, poetshulp aan 
huis met dienstencheques, Minder
Mobielen Centrale, ...

OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
tel. 03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Dienst warme maaltijden
aan huis

In de editie maart berichtten we reeds uit-
gebreid over de dienst warme maaltijden 
van het OCMW. Deze warme maaltijden wor-
den dagelijks vers bereid in de keuken van 
het Woonzorgcentrum Prinsenhof en kunnen 
elke werkdag aan huis geleverd worden.

Recentelijk werden de prijzen van de warme 
maaltijden aangepast:

· Er is een vast tarief voor iedereen ten be-
drage van € 7,20 per maaltijd

· Er is een verminderd tarief van € 6,70 
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 € 6,70 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    
info
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Wintersportdag
in De Wegwijzer

Dat sport of bewegen in 
het algemeen, belang-
rijk is voor onze kinde-
ren, is een open deur 
intrappen. Waarom ? Om- 
dat dit allemaal een erg 

positieve invloed heeft op de algemene ont-
wikkeling van onze kinderen.

LEVEN EN WELZIJN

Vrijwilligers OCMW
in de bloemetjes gezet

Ter gelegenheid van de week van de vrijwil-
liger, van 4 tot en met 12 maart 2017, wer-
den de vrijwilligers van OCMW Rijkevorsel in 
de bloemetjes gezet.

Op woensdag 8 maart 2017 gingen de raads-
leden van OCMW Rijkevorsel achter de kook-
potten staan voor een heuse maaltijd, als 
dank voor de vele uren die vrijwilligers van 
WZC Prinsenhof, Minder Mobiele Centrale en 
mensen van de gebedsdiensten presteerden 
het afgelopen jaar.

Al deze vrijwilligers samen presteerden in 
2016 een recordaantal uren, dit mede door 
het jubileumjaar dat gevierd werd in WZC 
Prinsenhof. Na het hoofdgerecht werd er dan 
ook even tijd gemaakt voor een woordje van 
dank. En om deze woorden van dank nog wat 
extra kracht bij te zetten, kregen de vrijwil-
ligers elk nog een geschenkbon van Toerisme 
Rijkevorsel cadeau.



13

Ouders en begeleiders leggen vaak de link 
tussen veel bewegen en een sportief kind. 
Natuurlijk leidt lichaamsbeweging ook tot 
een betere fysieke gezondheid, maar dat is 
niet het belangrijkste. Door te bewegen pik-
ken kinderen ontzettend veel vaardigheden 
op die later bij het leren belangrijk zijn. Het 
prikkelt hun hersenen, ze ontwikkelen er 
hun zintuigen en hun persoonlijkheid door. 
Hun motorische groei vormt de basis voor 
alle verdere ontwikkeling.

In GLS De Wegwijzer wordt veel belang ge-
hecht aan ‘bewegen’: One Mile a Day, woens-
dagnamiddagsport, veldloop, ... zijn hiervan 
enkele voorbeelden.

Ook worden jaarlijks een winter- en een 
zomersportdag georganiseerd. De kinderen 
van het vijfde en zesde leerjaar zijn in ja-
nuari gaan langlaufen in de Ardennen en de 
kinderen van 1, 2, 3 en 4 gingen in febru-
ari schaatsen in Herentals. Dat deze activi-
teiten voor velen (ook voor de meesters en 
juffen) een proces is van vallen en opstaan 
is zeker niet gelogen. En nog belangrijker: 
deze activiteiten zet ons in beweging. De 
snelste ? De traagste ? De beste ? De rustig-
ste ? ... Het maakt allemaal niet uit. Bewe-
gen... dat telt !

· 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

Rijkevorsel bestaat uit verschillende politiewijken, waarbij elke politiewijk 
beschikt over een eigen wijkagent.

Politiewijkpost Rijkevorsel

Samenstelling team
· coördinator: hoofdinspecteur Wouter De Dier
· wijkagent centrum: inspecteur Chris Verschueren
· wijkagent noord & oost (+ Breebos): inspecteur Johan Van Bogaert
· wijkagent Sint-Jozef (+ De Meiren): inspecteur Luc Vannuffelen
· wijkagent zuid & west: inspecteur Eddy Kerstens

Voor aangiften en klachten kun je tijdens de openingsuren terecht in de wijkpost in het ge-
meentehuis (zij-ingang):
· maandag:  9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
· dinsdag:  9.00 - 12.00 uur
· woensdag: 13.00 - 17.00 uur
· donderdag:  9.00 - 12.00 uur
· vrijdag:  9.00 - 12.00 uur

Hiernaast een overzicht van de straten van Rijkevorsel opgedeeld per wijkagent.
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Inspecteur Chris Verschueren: centrum
Akkerveken, Banmolenweg, Bavelstraat (tot Kasteelweg), Bochtenstraat, Borgerhoutstraat, 
Boshoevenweg, Bussels, Doelenpad, Donk, Dorp, Eksterstraat, Emiel Van Roeystraat, 
Gaston Lambrechtsstraat, Heibraak, Helhoekweg (tot Tulpstraat), Hellesteeg, Hoek, Hoge 
Akkers, Kardinaal Cardijnlaan, Kasteelweg, Korte Molenweg, Krokusweg, Leopoldstraat, 
Lijsterstraat, Looiweg (tot Boshoevenweg), Lozenhofstraat, Merelstraat, Molenakkers, 
Molenstraat, Nachtegaalweg, Oostmalsesteenweg (tot Lozenhofstraat), Potbergstraat, 
Prinsenpad, Salmmeirweg, Sint-Luciestraat, Sint-Willibrordusstraat, Tulpstraat, Turfweg, 
Varenvelden, Veldstraat, Vinkenpad en Vonderstraat.

Inspecteur Johan Van Bogaert: noord & oost + Breebos
Aardbolweg, Achtel, Achtelsestraat, Achterstede, Ambachtsweg, Angelicadreef, Appelstraat, 
Bavelstraat (vanaf Kasteelweg), Beemd, Berkenlaan, Beukendreef, Biekorfweg, Bieshoven, 
Bolk, Bolksedijk, Brandakkers, Brandgravenweg, Brechtsesdreef, Breebos, Bremstraat, De 
Sluis, Dijkbeemd, Drijhoek, Eekhofstraat, Gammel, Gildeweg, Haag, Hees, Heesbeekweg, 
Heesdijk, Heidebloemweg, Heilluizerweg, Hoogstraatsesteenweg, Houtelweg, Jagersweg, 
Keirschot, Keirschothoeveweg, Klaterstraat, Kleine Gammel, Kleine-Markweg, Kleiweg, 
Kluizenberg, Koekhoven, Koestraat, Kolonieweg, Koolbrandersweg, Korenblokweg, 
Kruisboogweg, Langenberg, Langevoort, Leemputten, Lindenweg, Markweg, Merenloopweg, 
Merksplassesteenweg, Middelstede, Nering, Oosteneind, Otterdaelstraat, Papenvoort, 
Perenstraat, Pruimenstraat, Reeweg, Rijtweg, Schommeweg, Streepakker, Waterdelt, 
Wilgenstraat, Wouwer, Zandweg en Zwartbossen.

Inspecteur Luc Vannuffelen: Sint-Jozef + De Meiren
Sint-Jozef + De Meiren Ambachtelijke Zone De Meiren, Beersebaan, Dellenweg, Denstraat, 
Duinenpad, Eikendreef, Elzenweg, Essenweg, Heuvelweg, Gemeentebos, Heidestraat, Hoge 
Heideweg, Hoogstraat, Kerkdreef, Kievitsheide, Klundert, Laer, Langedreef, Maanstraat, Meir, 
Opstal, Oude Goorstraat, Pastoor Lambrechtsstraat, Pastoorsvijverweg, Pioenstraat, Poelberg, 
Rouwleegd, Rozenstraat, Scherpengeertstraat, Sparrenweg, Sterstraat, Stevennekens, Sint-
Jozef, Uitbreidingsstraat, Venweg, Vijversweg, Vlimmersebaan, Vorselmoerweg, Vredesweg, 
Vuurdoorn, Wolfbergstraat, Zuiderdijk, Zonstraat en Zwartvenstraat.

Inspecteur Eddy Kerstens: zuid & west
Akkerstraat, Asterweg, Auwelijn, Binnengeleg, Bergsken, Berkenrijs, Brandgravenweg, 
De Parre, Gansheideweg, Gebuerstraat, Grote Driesen, Grensstraat, Heerbaan, Helhoek, 
Heggestraat, Helhoekweg (vanaf Tulpstraat), Hoeveweg, Hoge Putweg, Karreweg, Kerkakker, 
Krekelenberg, Kruispad, Lacyns, Langedreef, Langstraat, Leeuwerkseweg, Leliestraat, Looi, 
Looiweg (vanaf Boshoevenweg), Meerblok, Melhoven, Merret, Mielandweg, Mispelweg, 
Moerenweg, Mutsaardweg, Nieuwe Weg, Nijverheidsweg, Oostmalsesteenweg (vanaf 
Lozenhofstraat richting Oostmalle), Oude Baan, Oude Braak, Oud Lo, Pannenhuisweg, 
Plaggenweg, Populierenweg, Ringovenweg, Salviaweg, Senator Coolsdreef, Sint-
Lenaartsesteenweg, Smeel, Sonsheide, Torendries, Vaart, Verbindingsstraat, Vroente en 
Vrouwkensblok.
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Invoering enkelrichting
Kerkdreef en 
Uitbreidingsstraat

Vanaf maandag 3 april 2017 zullen de Uitbrei-
dingsstraat en de Kerkdreef enkelrichting- 
straten worden. Dit wil zeggen dat voertui-
gen in de Kerkdreef tot aan de Essenweg en-
kel nog in de richting van de kerk mogen rij-
den en in de Uitbreidingsstraat in de richting 
van de Hoge Heideweg. Fietsers en bromfiet-
sen klasse A mogen wel in beide richtingen 
blijven rijden.

Het korte weggedeelte van de Sparrenweg tot 
aan de Essenweg/Pioenstraat blijft ook dub-
belrichting, zodat je vandaar geen omweg 
moet maken, als je die richting uit moet. In 
de verbindingsstraatjes, Heidestraat, Den-
straat, Rozenstraat en Essenweg blijft het 
verkeer mogelijk in beide richtingen.

Vanaf 3 april 2017 zullen de parkeervakken 
in de Uitbreidingsstraat gemarkeerd worden 
met witte lijnen en zullen er bloembakken 
geplaatst worden om deze af te bakenen. 
De gele paaltjes van de Kerkdreef zullen ook 
uit het straatbeeld verdwijnen en vervangen 
worden door bloembakken.

DooRlopende straten

Op verschillende plaatsen in 
Rijkevorsel zijn er straten die 
doodlopend zijn voor voer-
tuigen, maar waar er wel een 
doorgang is voor fietsers en 
voetgangers. Sinds kort worden 

deze dooRlopende straten gesignaleerd door 
een nieuw verkeersbord.

Het nieuwe bord moet bijdragen tot een 
beter gebruik van onze straten, in het bij-

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Uitbreidingsstraat

Kerkdreef
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zonder om het stappen en fietsen als duur-
zaam vervoersmiddel te bevorderen als al-
ternatief voor het autogebruik. Fietsers en 
voetgangers die een buurt niet kennen en 
geneigd zijn om wegen die zijn aangeduid 
als doodlopend niet te gebruiken, zullen nu 
bovendien weten wanneer er voor hen een 
doorgang is.

Preventiemaatregelen 
metaaldiefstallen kerkhoven

De preventie- en veiligheidsaspecten van 
onze gemeentelijke begraafplaatsen wer-
den onder de loep genomen na de oproep 
tot waakzaamheid voor diefstallen op kerk-
hoven.

Zo zullen er kleine aanpassings-
werken uitgevoerd worden op 
het kerkhof van Sint-Jozef. Aan 
de toegangsweg naar de begraaf-

plaats via het gemeenschapscentrum worden 
er verwijderbare paaltjes geplaatst. Op die 
manier kan de begraafplaats enkel bereikt 
worden per fiets of te voet.

Overige maatregelen zijn voorlopig niet aan 
de orde, aangezien er overdag voldoende so-
ciale controle is door de aanwezigheid van 
bezoekers en gemeentepersoneel.

· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info
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Energiezuinig (ver)bouwen ?
Laat je adviseren !

BOUWEN EN WONEN

Heb je bouw- of verbouwplannen ? Dan kun je op 9 mei 2017 terecht in 
het gemeentehuis van Rijkevorsel voor gratis bouwadvies. Een adviserend 
architect van Kamp C, het Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen 
en Wonen, verschaft dan bouwadvies in onze gemeente. De architect is 
gespecialiseerd in duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen.

Heb je reeds concrete (ver)bouwplannen, maar vraag je jezelf af of je bouw ook duurzamer 
en energievriendelijker kan ? Maak dan een afspraak met deze expert voor gratis bouwadvies. 
Op een uurtje tijd worden je (ver)bouwplannen gescreend op de belangrijkste principes van 
duurzaam bouwen en wonen. Je krijgt verbetertips mee over onder meer compactheid, mate-
riaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, terugverdientijden, na-isoleren, ... En je kunt al 
je vragen stellen aan deze experts. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het exclusieve terrein 
van de architect. Het bouwadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de taak van de architect. 
Meer nog, ook je architect is welkom tijdens deze bespreking !

Als provinciaal overheidsbedrijf heeft Kamp C het voordeel onafhankelijk en niet-commercieel 
te kunnen werken. Omdat veel (ver)bouwers in de snel evoluerende bouwwereld dikwijls het 
bos door de bomen niet meer zien, wordt dit neutrale advies steeds meer geapprecieerd.
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Een kleine voorbereiding is handig
Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet noodzakelijk. Vaak kom je best al in een vroege 
fase advies inwinnen. Wel vragen we een beperkte voorbereiding of bespreekbaar document 
waarmee we aan de slag kunnen. Houd er wel rekening mee dat als de bouwaanvraag reeds is 
ingediend, veel aspecten definitief zijn.

Praktisch
Bouwadvies te Rijkevorsel:  9 mei 2017, eerste advies om 9.00 uur en laatste om 16.00 uur. 
Per advies wordt 1 uur voorzien. Inschrijven is noodzakelijk en dit kan tot 3 mei 2017. Je kunt 
hiervoor mailen of bellen naar de huisvestingsambtenaar.
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be
· 03 340 00 24 

Het gratis bouwadvies is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeenten Arendonk, Baarle-
Hertog, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. Om de twee maanden vindt in één van deze gemeen-
ten dit bouwadvies plaats. Als je niet vrij bent op de voorgestelde dag, kun je nog altijd twee 
maanden later in een naburige gemeente bouwadvies krijgen. Of je kunt steeds rechtstreeks 
een afspraak maken bij Kamp C, waar je elke werkdag terecht kunt voor gratis bouwadvies. 
Kamp C is gevestigd te Westerlo.

Meer dan 500 daken geïsoleerd via samenaankoop

Vorig jaar organiseerde IOK in samenwerking met de gemeente Rijkevorsel en 27 an-
dere Kempense gemeenten een samenaankoop dakisolatie. De bedoeling was om geza-
menlijk dakisolatie aan te kopen of te plaatsen aan interessante prijzen en voorwaar-
den. Maar liefst 517 Kempense gezinnen, waarvan 26 uit Rijkevorsel, gingen in het kader 
van deze actie over tot het isoleren van hun dak. Op die manier zal jaarlijks meer dan 
500 ton CO2-uitstoot voorkomen worden. Hiermee besparen deze gezinnen samen zo’n 
€ 120 000 per jaar of gemiddeld € 230 per gezin.

2017: Samenaankoop
condensatieketels
Ook in 2017 organiseert IOK samen met 27 
Kempense gemeenten een samenaankoop. 
Dit jaar kun je aan interessante prijzen en 
voorwaarden een condensatieketel laten 
plaatsen. 475 gezinnen meldden zich tot nu 
toe al aan.

Meer info:
· www.iok.be/verwarming
· 014 56 42 56
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BENOveren staat voor
Beter Renoveren

Gewoon renoveren ? Daar doe jij toch niet 
meer aan mee. Wie verstandig is, ‘BENO-
veert’: renoveert beter. Met hogere ambities 
op het vlak van energieprestaties en met de 
diverse renovatiestappen in de meest logi-
sche volgorde. Wie verstandig is, wacht ook 
niet langer om aan de BENOvatie van zijn 
woning te beginnen. Hoe sneller je BENO-
veert, hoe sneller je profiteert van de vele 
voordelen die een geBENOveerde woning te 
bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een 
lagere energiefactuur, een hoger wooncom-
fort en een hogere waarde voor je woning. 

Om de renovatiegraad van ons Vlaams wo-
ningpatrimonium op te drijven en om de 
energieprestaties van onze woningen sterk 
te verbeteren, hebben de Vlaamse overheid 
en diverse sectororganisaties uit de bouw-
wereld de handen in elkaar geslagen en een 
Renovatiepact afgesloten.

De uiteindelijke ambitie is om tegen 2050 
elk huis of elk appartement even energie-
zuinig te maken als een energetisch perfor-
mante nieuwbouwwoning van vandaag. Een 
ambitie die broodnodig is in de strijd tegen 
de klimaatverstoring en die tevens de enige 
garantie biedt op energieonafhankelijkheid 
en een betaalbare energiefactuur.

Wens je alles te weten over hoe je kunt 
BENOveren, surf naar www.energiesparen.
be/ikBENOveer en bestel de gratis brochure 
‘BENOveren: Wat, waarom en hoe ?’. Je vindt 
er ook een overzicht van aannemers die je 
nu al kunnen helpen bij je BENOvatietraject.

De totaalrenovatiebonus:
de nieuwe isolatiepremie
van 2017

Vlaanderen trekt volop de kaart van de to-
taalrenovaties. Sinds 1 januari 2017 is het 
mogelijk om, naast de bestaande premies 
van de netbeheerder, een extra premie te 
krijgen als je meerdere werken uitvoert in 
een bestaande woning.

Een premie
voor ‘totaalrenovatie’
Deze bonus moet mensen definitief over de 
streep trekken om hun woning grondig te 
renoveren. Als je je dak isoleert, kun je 30 
% op jouw energiefactuur besparen. Naast 
dakisolatie is het echter ook belangrijk om 
muren en ramen te isoleren.

Als je minstens drie energiebesparende 
maatregelen uitvoert in een periode van vijf 
jaar (vanaf de datum van de eerste factuur), 
kom je in aanmerking voor deze totaalreno-
vatiebonus. Voorwaarde is wel dat de wo-
ning uiterlijk op 31 december 2005 was aan-
gesloten op het elektriciteitsnet of dat de 
bouwvergunning uiterlijk op die datum werd 
aangevraagd.

Welke maatregelen/
investeringen ?
Wil je genieten van de totaalrenovatie- 
bonus, moet je minstens drie van onder-
staande energiebesparende maatregelen 
uitvoeren:
· Isolatie van het dak of de zoldervloer, met 

een minimumoppervlakte van 30 m²
· Buitenmuurisolatie, binnenmuurisolatie 

of spouwmuurisolatie, met een minimum-
oppervlakte van 30 m²

· Vloerisolatie, met een minimumopper-
vlakte van 30 m²

· Vervanging van glas door hoogrende-
mentsglas, met een minimum van vijf m²

BOUWEN EN WONEN
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Ook volgende energiebesparende maatrege-
len komen in aanmerking:
· Warmtepomp
· Zonneboiler
· Ventilatiesysteem

Hoogte van de bonus ?
Voor eengezinswoningen ontvang je een bo-
nus van € 1 250 bij drie investeringen. Bij 
meer investeringen stijgt de renovatiebonus:
· vier werken: totale bonus van € 1 750
· vijf werken: totale bonus van € 2 750
 (+ bewijs EPC dat de woning voldoet
 voor de eerste 5 investeringen)
· zes werken: totale bonus van € 3 250
· zeven werken: totale bonus van € 4 250

Voor appartementen wordt de bonus met de 
helft verminderd (dus een bonus van € 625 
bij drie investeringen).

De procedure
Zodra de netbeheerder vaststelt dat er voor 
een bepaalde woning/appartement drie in-
vesteringen werden uitgevoerd die in aan-
merking kunnen komen, met eindfactuur 
vanaf 2017, zal de netbeheerder de inves-
teerder contacteren met de melding dat 
er voor de betrokken woning/appartement 
een totaalrenovatiebonus wordt uitbetaald. 
In deze melding zullen de drie reeds uitge-
voerde investeringen worden opgesomd.

Meer info:
· www.energiesparen.be/
 totaalrenovatiebonus
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30 dagen minder afval...
wie doet mee ?

Vlaanderen heeft de laagste huisvuilcijfers 
in Europa. En de Kempenaren zijn de afval-
kampioenen in Vlaanderen. Elke Kempenaar 
zorgt voor 72 kilogram huisvuil per jaar. 72 
% van het Kempense afval wordt gesorteerd. 
Maar kunnen we nog beter ?
 
29 Kempense burgemeesters gaan de uit-
daging aan om 30 dagen lang 30 % minder 
restafval te hebben. Maar ze doen dit niet 
alleen. Elke burgemeester is op zoek naar 
een team van 30 gezinnen, om mee de uit-
daging aan te gaan.

Concreet is het dus de bedoeling om tijdens 
de campagneperiode, van 20 april tot 20 
mei, overbodig restafval te vermijden en het 
overige afval zo goed mogelijk te sorteren. 
Hierdoor verklein je niet alleen de afval-
berg, maar besparen we samen maar liefst 
2 ton CO2.

Aan de hand van tweewekelijkse metin-
gen, bekijken we of de groepsuitdaging is 
geslaagd. Voor DIFTAR-gemeenten gebeurt 
deze meting automatisch, voor deelnemers 
uit niet-DIFTAR gemeenten vragen we om 
restafval zelf te wegen en online in te geven.
 
Ga je mee de uitdaging aan ?
Schrijf je dan in via www.iok.be/303030 
voor 19 april 2017.
  
30-30-30 kadert binnen Kempen2020, het 
Kempens streekproject om 20 % CO2 te be-
sparen tegen 2020. Meer informatie over het 
project kun je terugvinden op www.kem-
pen2020.be.

Meer info:
· afvalbeheer@iok.be
· 014 56 27 75

Succesvolle verkoop 
van bouwgronden in de 
verkaveling Koekhoven
te Rijkevorsel

Begin maart is IOK in samenwerking met de 
gemeente Rijkevorsel van start gegaan met 
de verkoop van de verkaveling Koekhoven 6. 
Deze nieuwe woonbuurt vormt het sluitstuk 
van het woonproject Koekhoven en is ge-
legen tussen de eerder gerealiseerde fases 
aan de Kleine Markweg, Waterdelt en Dijk-
beemd.

De toegang tot deze verkaveling gebeurt via 
de nieuw aangelegde straat Bieshoven en via 
bestaande voetgangers- en fietsersverbin-
dingen. Ideaal voor jonge gezinnen of men-
sen die willen bouwen in een aangename en 
rustige buurt.

De verkaveling bestaat uit geschakelde een-
gezinswoningen op bouwgronden variërend 
tussen de 265 m² en 642 m² die worden aan-
geboden met een korting van minstens 20 % 
op de vrije marktwaarde.

De kopers hebben bovendien flexibele bouw-
mogelijkheden aangezien de woning kan 
uitgebreid worden in functie van de no-
den en behoeften. Zo kunnen de kopers de 
financieringskost in de beginsituatie beper-
ken en  kan men groeien op maat van het 
budget. 

De toewijzing van de bouwgronden was een 
groot succes. 15 van de 19 bouwgronden 
werden verkocht waardoor een verkoop van 
bijna 80 % werd gerealiseerd.

Voor de verkoop van de overige 4 kavels 
organiseert IOK midden juni opnieuw een 
toewijzing.  Kandidaat-kopers kunnen zich 
hiervoor vanaf 18 april bij IOK komen in-
schrijven.

BOUWEN EN WONEN
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Werken ophaalbrug Sint-Jozef

Er zullen werken uitgevoerd worden door De 
Vlaamse Waterweg (voorheen De Scheep-
vaart) aan de ophaalbrug (Sluis 1) aan het 
Sas te Sint-Jozef. Geschat wordt dat de brug 
hiervoor drie dagen zal onderbroken zijn, 
een groot deel daarvan vermoedelijk ook 
voor fietsers en voetgangers. De werken zul-
len onder voorbehoud doorgaan op 10, 11 en 
12 april.

Werken kaaimuur Zuiderdijk

De Vlaamse Waterweg (voorheen De Scheep-
vaart) zal vanaf half april starten met wer-
ken aan de kaaimuur aan de kant van de 
Zuiderdijk.

De werken zijn nodig om de stabiliteit van 
de oeververdediging te herstellen. Hiervoor 
wordt er een nieuwe kaaimuur aangelegd 
op de linkeroever vanaf de brug (Sluis) tot 
aan de voetgangersbrug (ca. 650 meter). De 
positie van deze nieuwe kaaimuur is enkele 
meters landinwaarts t.o.v. de bestaande oe-

· 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

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Isoleer de leidingen van je
verwarming en warm water !
Heel wat warmte van je verwarming en sanitair warm water 
gaat al verloren nog voor dat het aankomt op de plaats waar 
deze warmte nodig is. Dit kun je heel eenvoudig zelf voorkomen 
door deze leidingen te isoleren. Een eenvoudige en goedkope 
maatregel die meteen zijn nut bewijst !

ververdediging. Tussen de kaaimuur en de 
rijweg wordt een dolomietpad aangelegd en 
een ondiepe gracht.
De werkzone zal over de volledige lengte 
worden afgezet met bakens en oranje werf-
netten (langs de boordsteen van de weg). 
Tijdens de werkuren (van ca. 7.00 uur tot 
ca. 16.00 uur) zullen twee mobiele werkzo-
nes van 50 meter worden ingenomen voor 
het opstellen van kranen of betonmixers. In 
deze werkzone is dan slechts één helft van 
de rijbaan open voor doorgaand verkeer. De 
rijweg wordt in principe elke dag na het be-
eindigen van de werkzaamheden terug vol-
ledig opengesteld.

De voorlopige einddatum van de werken is 
december 2017.
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De medewerkers van de cultuurdienst, Toerisme Rijkevorsel, de Heemkundige Kring, de Ver-
enigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars, het Rode Kruis afdeling Rijkevorsel en het Woon-
zorgcentrum Den Brem sloegen de handen in elkaar en werkten een mooi programma uit voor 
Rijkevorsel. Tussen 10.00 en 17.00 uur rijdt een toeristisch treintje rond in het centrum. In- en 
uitstappen kan gratis aan de deelnemende locaties.

Heemkundig Museum, Molenstraat 5
Heeft de pest ook in Rijkevorsel gewoed? Wat weten we daarvan ? Waarom stierven een oude 
schoolmeester, zijn broer en twee van hun kinderen op één week tijd ? Deze en nog vele andere 
vragen krijgen een antwoord in een lezing doorspekt met verhalen rond ‘Zorg’ in Rijkevorsel 
in vroegere tijden. Laat je verbazen en meeslepen in verrassende verhalen van eigen bodem. 
Miel Bolckmans vertelt een uur over het onderwerp. Daarna leidt de conservator Paul Bemindt 
je persoonlijk rond in het museum met speciale aandacht voor het erfgoedthema van 2017.
Vooraf inschrijven is verplicht door een e-mail te richten aan hkrijkevorsel@outlook.be. De 
lezing start om 14.00 uur In het vergaderzaaltje van het museum in de kelderverdieping van het 
gemeentehuis. De plaatsen zijn beperkt en toegang is gratis.

Molen en bezoekerscentrum, Looiweg
In de molen zitten onroerend, roerend en immaterieel erfgoed verweven.
Zorg voor het dagelijks brood. De molen zorgde voor de onmisbare schakel tussen het graan 
dat hier geteeld werd en het dagelijks brood van onze voorouders. In de molen werd soms 
ook gemoute gerst gemalen voor de plaatselijke brouwerijen. Verschillende andere grondstof-

Erfgoeddag en ‘Zorg’ in Rijkevorsel
Op zondag 23 april 2017 staat Erfgoeddag in het teken van Zorg. Erfgoed en 
Zorg horen bij mekaar. Het is door te kijken naar hoe zorg georganiseerd 
werd dat we kunnen vooruitblikken naar de toekomst van de zorgverlening.
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fen zoals smoutolie (om te bakken en voor verlichting) en run (om leder te looien) werden in 
verdwenen Rijkevorselse molens geproduceerd. Te bezichtigen roerend erfgoed in de molen: 
van kweernen tot handgraanmolens, molenstenen, boerenmolen, graanmaat, koekenbrekers, 
wanmolen, diverse graansoorten en hun gebruik.

Zorg voor gezondheid, de molen in de volksgeneeskunde: figuurlijk en letterlijk, van de trans-
formatie in de ‘oude wijvenmolen’ tot ‘lijnzemeel en tarwepapjes’ als wondverzorging.

Zorg voor het onroerend en roerend molenerfgoed. Het staande en gaande werk van de mo-
len. De molen in goede toestand bewaren kan het best door hem op geregelde tijdstippen te 
laten werken. Gediplomeerde molenaars zorgen daarnaast ook voor regelmatige smering van 
assen en houten tandwielen. Monumentenwacht controleert de molen. Soms zijn molenbouwers 
nodig voor onderhoudswerken. Te bezichtigen in het bezoekerscentrum: inspectierapport Monu-
mentenwacht en foto’s restauratiewerken aan de molen.

De molenaar als immaterieel erfgoed, te bezichtigen in de molenbelt: overzicht van de Rijke-
vorselse molenaars van 1440 tot nu, meuldersfrans, bordje met daarop de eigen molenaarscij-
fers, de molenaarscursus. De molenaars aan het werk zien met het  losmaken, optuigen, naar 
de wind kruien, opzeilen, de vang lichten en de molen bemalen.

In het bezoekerscentrum organiseert Toerisme Rijkevorsel een workshop ‘koekjes bakken’ voor 
de kinderen. De leden van de bakkersgilde leren de kinderen hoe ze het deeg moeten kneden 
en de vormpjes uitsteken. De lekkere, verse, knapperige koekjes mogen nadien mee naar huis.
Doorlopend wordt er op het molenterrein brood gebakken in een houtoven. De workshops star-
ten om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Ook hier zijn de plaatsen beperkt en dient er vooraf inge-
schreven te worden via toerisme@rijkevorsel.be.

Rode Kruis, afdeling Rijkevorsel
Ter hoogte van de kerk in het centrum van Rijkevorsel wordt een Eerste Hulptent opgesteld. De 
bezoeker krijgt een overzicht van de zorgverlening van het Rode Kruis, vroeger en nu. Demon-
straties worden gegeven. Hoe werkt een AED-toestel ? Hoe leg je een verband ? Op een speelse 
manier worden kinderen betrokken.

Woonzorgcentrum Den Brem, Bremstraat
In Den Brem is iedereen uitgenodigd voor een workshop ‘goudsbloemzalf’ maken. Bieke Roovers 
komt op een eenvoudige manier uitleggen wat er in de zalf zit, hoe de zalf wordt gemaakt waarna 
je zelf aan de slag kunt. De workshop duurt ongeveer een uur (11.00 uur en 14.00 uur) en is toe-
gankelijk voor jong (vanaf 10 jaar) en oud. Deelnemen is gratis. Inschrijven is verplicht 
via cultuurdienst@rijkevorsel.be, ook hier zijn er een beperkt aantal plaatsen.

Geen interesse in de workshop maar toch be-
nieuwd naar de verhalen van de bewoners van 
Den Brem ? Geen probleem. De deuren van Den 
Brem staan die dag wagenwijd open voor ieder-
een. De bewoners zullen je graag ontvangen 
voor een babbel bij een tasje koffie.

· cultuurdienst@rijkevorsel.be
 03 340 00 52
· toerisme@rijkevorsel.be
 03 340 00 12
· www.rijkevorsel.be/erfgoeddag

 

Meer    
info
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Meer	fietsnetwerk,
meer	fietsplezier

Groter, veiliger en aantrekkelijker: dat is 
het fietsnetwerk Kempen anno 2017. Daar-
voor zorgen onder meer 100 kilometer 
nieuwe trajecten en 50 extra knooppunten. 
Gemeenten, wegbeheerders, fietspeters én 
fietsers hielpen Toerisme Provincie Antwer-
pen bij deze kwaliteitscontrole. Met be-
hulp van de nieuwe fietskaart stippel je een 
deugddoende trip of vakantie uit.

Bij de trajectverbeteringen stonden veilig-
heid en fietscomfort voorop. Toerisme Pro-
vincie Antwerpen werkte enkele gevaarlijke 
kruispunten weg en integreerde dorpskernen 
en nieuwe toeristische trekpleisters. Verder 
kwamen er vlottere verbindingen met de 
naburige netwerken in Scheldeland, Vlaams-
Brabant, Limburg en Noord-Brabant (NL). 
Fietsers zullen niet verloren rijden: op het 
terrein verduidelijken opvallende oranje 
borden met detailkaartjes de gewijzigde si-
tuatie.

De nieuwe fietskaart Kempen geeft een up-
to-date overzicht van alle knooppunten en 
trajecten. Ook de langeafstandsroutes en 
doorsteken via de fietsostrades staan erop.
De twintig inrijpunten vormen evenveel 
prima vertrekplaatsen. De talloze attracties 
langs het netwerk - van bezoekerscentra tot 
uitkijktorens - maken van je tocht een bele-
vingsvolle trip.

Honger of dorst onderweg ? De kaart ver-
meldt heel wat ‘lekkere’ haltes. De 180 
‘Fietsers Welkom’ horecazaken vergasten 
je op een streekbiertje en veel Kempense 
gezelligheid. Fietsen de kinderen mee ? Trak-
teer ze op een fruitsapje uit de automaat of 
een ijsje op de boerderij.
De fietskaart Kempen is te koop (€ 9,95) aan 
de onthaalbalie in het gemeentehuis. Online 
bestellen kan op www.kempen.be.
Op www.routedokter.be staan handige 
kaartjes met de belangrijkste wijzigingen, 
geordend per gemeente.

Skate- en sportpark Sonsheide
open april t.e.m. september

Het gemeentebestuur wil nogmaals een aan-
tal punten onder de aandacht brengen, dit 
zowel naar de jongeren als de ouders toe. 
Van de gebruikers wordt het nodige respect 
voor de omgeving gevraagd. Dit wil zeggen 
het afval deponeren in de daarvoor voor-
ziene afvalbakken en de aanwezige infra-
structuur gebruiken op de juiste manier. Res-
pect hebben voor de natuur en de bestaande 
omheining, ook die van de buurtbewoners. 
Dus niet wildplassen, niet op de aardewal 
lopen, ...

Tot slot willen we er nog eens op wijzen dat 
er wel degelijk openingsuren gelden op het 
skate- en sportterrein en dat met aandrang 
gevraagd wordt om deze te respecteren. 
Vanaf april is het skate- en sportpark terug 
open tot 30 september van 9.00 tot 21.00 uur. 
Dit betekent dat er voor 9.00 uur ’s morgens 
en na 21.00 uur ’s avonds niemand meer mag 
gebruik maken van het skate- en sportpark.
Aan de ouders vragen we om de kinderen en 
jongeren hierop attent te maken, zodat het 
skate- en sportpark een aangename plaats 
blijft om als jongere je sport te kunnen be-
oefenen, maar dat ook de buurt kan genie-
ten van mooie zomerse avonden !© Toerisme Provincie Antwerpen
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De Cementzakken

De officiële spotnaam voor de inwoners van 
Rijkevorsel is ‘Papboeren’. En ook het woord 
‘hooivreters’ wordt wel eens in de mond ge-
nomen. Eén ding is zeker, die van Sint-Jozef, 
dat zijn de ‘cementzakken’. Dit heeft onge-
twijfeld alles te maken met de steenbakke-
rijgeschiedenis aldaar.

Dat Rijkevorsel ook een rijk verleden aan 
bijnamen heeft, is algemeen geweten.  Wie 
kent er niet Stany van den Tjoek, Willy van 
den Tres, ... De verhalen achter bijnamen 
zijn heel uiteenlopend. In sommige bijna-
men herken je een deel van de voor- of ach-
ternaam. Andere bijnamen verwijzen naar 
een beroep, naar een uiterlijk kenmerk of 
verwijzen naar een typisch gedrag of een 
grappige anekdote. Bijnamen zijn een stukje 

erfgoed die niet verloren mogen gaan voor 
onze eigen jeugd.  

Toerisme Rijkevorsel wil de passerende toe-
risten in contact brengen met de authenti-
citeit en eigenheid van onze bevolking. Een 
werkgroep binnen Toerisme Rijkevorsel se-
lecteerde een aantal namen. In samenwer-
king met Wienerberger te Beerse werden 
deze namen ingebakken in handstenen.

Benieuwd of jouw bijnaam
er tussen staat ? 
Op zondag 30 april 2017 wordt het project 
rond de bijnamen in Sint-Jozef Rijkevorsel 
voorgesteld aan het grote publiek. Iedereen 
is van harte welkom om 14 uur aan het ka-
naal ter hoogte van het kruispunt Sint-Jo-
zef met de Essenweg. Toerisme Rijkevorsel 
trakteert de aanwezigen op een toepasselijk 
streekproduct.



28

VRIJE TIJD

Op vrijdag 17 februari 2017 werden de Rij-
kevorselse laureaten van het sportjaar 2016 
bekendgemaakt tijdens het jaarlijks Sport-
gala Rijkevorsel. Alle Rijkevorselse sporters 
die op een of andere manier uitblonken in 
hun sport werden op het gala in de kijker ge-
zet. Nadien werd er nog gezellig nagekaart 
bij een natje en een droogje.

Lifetime Achievement 2016:
Jan Tax
Als 64-jarige heeft Jan al een hele sportcar-
rière achter de rug. Begonnen als doelman, 
stapte hij later over naar lopen om uiteinde-
lijk zijn passie te vinden in het wielrennen. 
De laatste 25 jaar heeft Jan in totaal on-
geveer 600 000 km gereden. Enkele straffe 
prestaties zijn deelname aan Parijs-Brest, 
een wedstrijd van 1 250 km en Londen-Edin-
burgh-London, 1 400 km.

Sportploeg 2016:
Rijko U10
De U10 korfballers van Rijko wonnen in 2016 
op een schitterende manier de beker van 
België. We kunnen zeggen dat ze specialisten 
waren in de doelspelletjes. Van de ¼-finale 
eindigden hun reguliere wedstrijden telkens 
op een gelijkspel, doch in de doelspelletjes 

bleken ze telkens beter te kunnen omgaan 
met de spanning dan hun tegenstanders.
In een zeer spannende finale, waarbij de 
supporters met bussen hun team kwamen 
steunen, haalden ze een 3-1 achterstand op, 
waarna de wedstrijd na verlengingen ein-
digde op 3-3. Penalties moesten dus beslis-
sen wie bekerwinnaar zou worden. De U10-
spelers bleven uiterst cool en wonnen deze 
thriller met 5–4. De beker van België U10 
was dus voor Rijko, de eerste trofee op het 
hoogste niveau voor de korfbalvereniging.

Sportman 2016: Toon Aerts
Als professioneel sportman kunnen we Toon 
wel omschrijven als topambassadeur voor de 
Rijkevorselse sport. Met een aantal overwin-
ningen en een resem ereplaatsen in 2016, 
bewees Toon dat hij zijn mannetje wel kan 
staan in het profcircuit. Intussen is hij dan 
ook uitgegroeid tot een vaste waarde in de 
cyclocross.

Zijn hoogtepunt in 2016 was natuurlijk het 
behalen van de Europese titel Cyclocross 
2016 in Pontchâteau (Fra). Toon is ook de 
enige renner die kan zeggen dat hij dit jaar 
op het hoogste schavotje stond, geflankeerd 
door Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert.

Sportgala Rijkevorsel 2016
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Heb je hem al gezien ?
Het eerste Rijkevorselse 
prentenboek

Enkele jaren geleden lag Toerisme Rijkevor-
sel mee aan de basis van de opstart van het 
Schapentheater. Een succesformule ! Onder-
tussen werden de avonturen van Sjokoo en 
Piztolet, de twee toprammen van het Scha-
penhof, ook op papier vastgelegd.

Als de kat van huis is...
Terwijl boer Boer en juffrouw Porcelein voor 
een welverdiende rust naar de Canarische ei-
landen zijn, passen de twee rammen op het 
Schapenhof. Zorgen dat alle brave schaapjes 
mooi in de wei grazen, hokken poetsen en 
kleine klusjes doen. Maar wel geen farm-
games en rondleidingen. “Dat wordt dus een 
saaie maand”, volgens Sjokoo. Tot er ineens 
uit de grond een trol komt gekropen, samen 
met twee fretten, Marsjello en Marsjella. En 
vanaf dan begint het echte avontuur. De hele 
ploeg rolt en bolt van het ene gekke verhaal 
in het andere. Met racende auto ‘s, draken, 
ridders en prinsessen, maar vooral met de 
nodige humor.

Ruth Govaerts maakte wonderlijke teke-
ningen in één van haar aparte tekenstijlen. 
Gert Boeckx, het creatieve brein achter het 
Schapentheater maakte mee het verhaal en 
zorgde ook voor de aparte schrijfstijl in het 
boek.

Cadeautip: slechts € 10. Het boek kun je 
kopen aan de Toerisme infobalie in het ge-
meentehuis of in het Schapenhof.

Sportverdienste 2016:
Willy Lauryssen
Lid van tafeltennisclub vanaf 1981, d.w.z. 
36 jaar ononderbroken lid. Al 30 jaar ac-
tief achter de schermen van TTK Rijkevor-
sel, waarvan een gedeelte als bestuurslid 
en daarnaast als verantwoordelijke van de 
dagdagelijkse lopende zaken in de club. Zijn 
grootste verdienste is dat hij de grondlegger 
geweest is van het huidige tafeltennislokaal, 
recht tegenover KFC Zwarte Leeuw, en de 
nodige financiële middelen inzamelde om dit 
project tot een goed einde te brengen.

Sportjongere 2016:
Kjenta Verpoorten
Kjenta begon op 7-jarige leeftijd als kleine 
spruit te trainen bij De Tijgers en dat het 
een echte ‘Tijger’ was bleek al direct op de 
trainingen. Ze wilde kost wat kost deelne-
men aan Sparringswedstrijden, de Olympi-
sche full-contact discipline van Taekwondo. 
Vanaf haar start bij de Tijgers tot heden ging 
er geen enkele wedstrijd voorbij of Kjenta 
was er bij.

In 2016 behaalde ze haar 2de Dan. Haar 
hoogtepunt was zeker het behalen van de 
Belgische titel in de categorie junioren, 
meisjes, − 49 kg − zwarte banden. Haar 
droom is om ooit te kunnen deelnemen aan 
de Olympische Spelen.

Voor meer foto’s kun je terecht op de face-
bookpagina van de sportdienst of via de 
website van fotograaf Bart Huysmans. We 
danken Bart dan ook voor deze mooie foto’s! 

Meer info:
· www.facebook.com/sportdienstrijkevorsel
· barthuysmans.smugmug.com

Sportgala Rijkevorsel 2016
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Zichtbaar bewegen:
fluovestjes	voor	volwassenen

Het is lente. De dagen worden langer, de 
nachten korter. De temperaturen zijn ook 
aangenamer om ’s avonds nog buiten te be-
wegen en te sporten. Toch is het belangrijk 
om goed ‘zichtbaar’ te ‘bewegen’. De sport-
raad van Rijkevorsel zorgt hiervoor.

De sportraad heeft oranje fluovestjes laten 
maken die sportieve volwassenen, individu-
eel, in groep of met hun ploeg kunnen dra-
gen. Vooraan staat het logo van de sportraad 
en het wapenschild van de gemeente Rijke-
vorsel en achteraan de slogan ‘Zichtbaar be-
wegen’. Door het dragen van een fluovestje 
vallen mensen op in het verkeer en kunnen 
ze op een veiligere en meer zichtbare ma-
nier aan sport doen. Je kunt een fluovestje 
bekomen tegen de democratische prijs van 
€ 2,00 per stuk bij de vrijetijdsdiensten van 
de gemeente in het Klooster.

Volg het goede voorbeeld van de fietsgroep 
Okra, die wekelijks ‘Zichtbaar beweegt’ !

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 vmkzoom, 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:
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info

Toontaggetkunt 13 en 14 mei:
gratis pret en cultuur
voor iedereen

Op zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 or-
ganiseert de jeugdraad van Rijkevorsel, in 
samenwerking met de Rijkevorselse jeugd-
verenigingen, het jeugdhuis en het gemeen-
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tebestuur Rijkevorsel, voor de zesde keer 
het culturele evenement ‘Toontaggetkunt’ 
in het Klooster, aan de Kiosk en in jeugdhuis 
De Wauwel. 
Op zaterdag 13 mei kan iedereen terecht in 
jeugdhuis De Wauwel om er te genieten van 
geweldige optredens op het vrij podium ! 
Ken je circuskunstjes of kun je zomaar ie-
mand laten verdwijnen ? Speel je in een kei-
goed bandje of kun je springtouwen als de 
beste ? Schrijf je dan als de bliksem in door 
te mailen naar jhdewauwel@hotmail.com !  
Op zondag 14 mei zijn alle Rijkevorselse 
kinderen en jongeren welkom aan de Kiosk 
en het Klooster om er te genieten van gratis 
culturele workshops en vele spelletjes ! 

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

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info

Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat ook omtoveren tot een 
Speelstraat ? Nog tot 17 april 2017 kun je de 
formulieren invullen en terugbezorgen aan 
de jeugddienst. De formulieren kunnen opge-
haald worden bij de jeugddienst of kijk eens 
op de website www.jeugdrijkevorsel.be.

De voorwaarden tot deelname vind je terug 
op www.rijkevorsel.be/
speelstraten.

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info

Week van de Amateurkunsten

De Week van de Amateurkunsten is een 
kunstweek voor en door iedereen die gepas-
sioneerd is door kunst in de vrije tijd. Ze 
loopt dit jaar van 28 april t.e.m. 7 mei 2017 
en zet overal in Vlaanderen en Brussel de 
pracht van amateurkunst in de kijker. 

In het kader van de Week van de Amateur-
kunsten organiseert De Singer vzw in samen-
werking met Poppunt en het gemeentebe-
stuur van Rijkevorsel op vrijdag 28 april een 
gratis concert met twee Rijkevorselse groe-
pen. ‘Lokale helden’ Mountains To Move en 
Expected Julianna zullen er vanaf 20.30 uur 
van jetje geven.

Mountains To Move
Mountains To Move wisselt rustige en emo-
tioneel geladen stukken af met forse, over-
donderende uithalen in de refreinen, waar-
bij stilstaan geen optie is. De oprechte 
teksten illustreren de persoonlijke gevech-
ten en angsten van een individu die verloren 
loopt in een wereld die steeds sneller (door)
draait. De emo/punk van Mountains to Move 
scheurt, rockt en gaat steeds tot het diepst 
van het hart.

Expected Julianna
Opgroeiend in een muzikaal gezin, was het 
grijpen naar instrumenten een evidentie. 
Ondertussen enorm genietend van het stu-
dentenleven in Leuven, is het luisteren, 
spelen en schrijven van muziek onmisbaar 
geworden. Dat is door enkelen opgemerkt, 
en daardoor is Expected Julianna rond begin 
september spontaan ontstaan. Tot nu toe is 
het een solo-project en ligt de focus op ei-
gen nummers, gebracht op gitaar.

Meer info:
· www.desinger.be
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
‘Bij Starbucks heet ik Amy’ van schrijfster 
Els Quaegebeur. Zij is een Nederlandse jour-
naliste die in New York woont. Het boek gaat 
over haar dagelijks leven in New York en over 
bijzondere New Yorkers die ze ontmoet.

Lees je wel eens digitaal ?
Nee nooit. Ik vind een boek veel prettiger 
lezen. Fijner voor de ogen.

Leen je soms iets anders 
dan een boek ? Wat kun je 
aanraden ? 
Ik heb wel eens een 50 PLUS tijdschrift ge-
leend, wel interessante info voor de 50-plus-
ser.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 en 2 ?
1. ‘Orgelman’ van Mark Schaevers
Een aangrijpend boek over de Jodenvervol-
ging. Het is een reconstructie van het leven 
van de vergeten Joodse kunstschilder Felix 
Nussbaum. Hij vluchtte weg  uit Duitsland en 
leefde daarna ook in Oostende en in Brussel.
Het verhaal brengt je midden in de afschrik-
wekkende Jodenvervolging. In het boek zijn 
ook een aantal van zijn schilderijen afge-
drukt. Door de schilderijen kom je helemaal 
in de koude sfeer van de oorlog. Het boek 
laat je niet los.

2. ‘Dit is mijn hof’ van Chris de Stoop
Het is een schrijnend, persoonlijk verhaal 

over de verdwijning van een oude familie-
boerderij in de polder, nabij de Antwerpse 
haven. De belangenstrijd om de natuurge-
bieden, de Antwerpse haven, de landbouw-
gebieden en de havendorpen wordt er raak 
in beschreven. Het is kritisch geschreven 
met veel gevoel voor detail over de mens en 
de natuur.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ? 
Eens in de 3 weken.

Welk boek of verhaal
heeft je ooit echt geholpen ?
‘Helpen bij verlies en verdriet’ van Manu 
Keirse. Het is een gids voor het gezin en de 
hulpverlener. Manu Keirse is psycholoog en is 
gespecialiseerd in rouwverwerking. Het boek 
is toegankelijk voor iedereen en het helpt je 
echt vooruit als je iemand hebt verloren.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
‘Tonio’ van A.F.Th van der Heijden is een 
boek waar ik heel droevig van werd. Het is 
een waargebeurd verhaal en beschrijft op 
intieme wijze het hartverscheurend verdriet 
van de ouders over hun enige zoon, de 21-ja-
rige Tonio die gestorven is bij een verkeers-
ongeluk. De ouders vinden elkaar uiteinde-
lijk terug door de liefde.

In Vlaanderen legde eens een familierechter 
een snelheidsduivel in het verkeer als straf 
op: het boek Tonio lezen. Het boek geeft een 

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 Loes van den 
Ouweland, die op 
vakantie tot rust 
kan komen bij een 
goed boek.
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Peuterspeelpunt:
vrijwilligers gezocht

Vanaf april 2017 zal er elke donderdagvoor-
middag (uitgezonderd tijdens de school-
vakanties) van 9.30 uur tot 11.30 uur een 
Peuterspeelpunt doorgaan, afwisselend in 
de Kinderclub centrum en de Kinderclub 
Sint-Jozef. Een Peuterspeelpunt is een ont-
moetingsplaats voor peuters van 0 tot 3 jaar 
en hun groot- of onthaalouders waar peuters 
samen kunnen (leren) spelen en waar groot- 
of onthaalouders kunnen praten en opvoe-
dingsvragen kunnen uitwisselen. Deelname 
aan het Peuterspeelpunt is volledig gratis. Je 
krijgt er zelfs een tasje koffie en een stuk 
gezond fruit bovenop ! 

Om ons Peuterspeelpunt in goede banen te 
leiden, zijn wij nog op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers die willen helpen met o.a. 
mensen ontvangen, koffiezetten, vragen be-
antwoorden, ...

Heb jij interesse om hieraan mee te werken ? 
Neem dan als de bliksem contact op met de 
jeugddienst of de kinderclub !

03 340 00 35 - 03 340 00 56
jeugddienst@rijkevorsel.be
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

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

 

Meer    
info

ragfijn beeld over de wanhoop van de ouders 
en het daarop volgend verwerkingsproces.

Het verhaal Otje van Annie M.G.Schmidt heb 
ik vroeger voorgelezen voor de kinderen, 
het verhaal over vader Tos en dochter Otje 
is grappig en maakte ons altijd blij.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Leo Pleysier, Jan Siebelink en Walter van den 
Broeck.

Waar lees je het liefst ?
Op de bank in de huiskamer, buiten in de tuin 
of in bed. Ik ben vooral een vakantielezer.

Heb je ooit − dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek − 
een bijzonder iemand leren 
kennen ?
Soms kom ik weleens buurvrouwen van de 
Oostmalsesteenweg tegen in de BIB. Dat 
wordt dan een gezellige buurtmeeting.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Greet van der Steen. Zij geeft mij steeds 
goede leestips.
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Stel jezelf eens voor ?
Ik ben Jan Tax, 64 jaar, een wielertoerist in hart en nieren. Samen met de rest van de Gammelse 
Wielervrienden maken we in het weekend de baan onveilig.

Wanneer ben je begonnen met sporten ? 
Het is in eerste instantie niet meteen bij fietsen begonnen. In de eerste jaren van mijn sport-
carrière speelde ik bij Zwarte Leeuw, waar ik het tot keeper bij de eerste ploeg wist te schop-
pen. Dit was bij gebrek aan andere goalbewakers denk ik, aangezien het maar één jaar duurde. 
Daarna heb ik nog enkele jaren bij de reserven gespeeld. Hierna ben ik beginnen met lopen, 
veel lopen. Vaak met een gemiddelde loopafstand van 1 000 km per jaar. Ook heb ik nog een 
paar halve marathons gelopen. Maar toen kreeg ik de fietsmicrobe te pakken. En deze zit er 
nog steeds goed in.
Het begon met dagelijks met de fiets naar mijn werk in Antwerpen te rijden, zo’n 70 km elke 
dag, en tijdens het weekend met de club mee te fietsen.

Jan Tax wist in februari de titel ‘Lifetime Achievement’ in de wacht te slepen 
op het jaarlijkse sportgala. De andere genomineerden waren Gert Dockx 
(wielrenner) en Jan Nees (kleiduifschieten). Jan is een fervent wielrenner en 
heeft al zo’n 600 000 km bij elkaar gefietst. En dit ook buiten de grenzen van 
ons kleine land.

Volk van Veussel: Jan Tax

#2310
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Vertel eens over je langeafstandsritten
Sinds ik begonnen ben met fietsen heb ik al vele langeafstandsritten afgelegd. Vaak is Rijkevor-
sel het vertrekpunt. Zo ben ik al vanuit mijn eigen dorp naar Praag en Reims gereden. Maar de 
langste rit was Rijkevorsel–Hongarije, samen met mijn zoon. Verder heb ik ook nog verschil-
lende wedstrijden meegereden, waaronder één keer Londen-Edinburgh-Londen (1 400 km in 80 
uren) en driemaal Parijs-Brest-Parijs.

Wat was je eerste langeafstandswedstrijd ?
De eerste was Parijs-Brest-Parijs samen met Patrick Ooms, 1 250 km in 72 uren. Dit was ten 
voordele van Hartekinderen. Met onze sponsortocht hadden we zo’n € 7 500 opgehaald. 
De volgende editie, vier jaren later, probeerde ik m’n tijd te verbreken. Iets waar elk ambiti-
eus wielrenner naar zou streven. Dus de tweede wedstrijd had ik een strakke planning. Op dag 
één reed ik 525 km, een korte nacht van twee uren slaap en daarna weer op het zadel voor de 
laatste 725 km. En het resultaat (in 55 uren) mocht er wezen.
Nog vier jaren later klokte ik af op 56 uren.

Welke ritten waren speciaal voor jou ?
Zoals ik al zei ben ik naar Hongarije gereden met m’n zoon, 1 400 km in 3,5 dagen. Verder ben 
ik ook al naar Praag gereden. Maar ik heb ook al minder vlakke terreinen bereden, voorbeelden 
hiervan zijn de Alpen, de Dolomieten en de Vogezen. En ik heb ook al een paar keren in Spanje 
en Engeland gereden.

En in de eigen streek ?
Natuurlijk de klassieker, De Ronde van Vlaanderen. Maar ook andere grote wedstrijden zoals 
Luik-Bastenaken-Luik en De Waalse Pijl. Ook wat minder ver over de grens heb ik met De Amstel 
Gold Race meegedaan. Dus ja, ik heb alles al wel zo wat gereden. 

Welke dromen zou jij nog graag verwezenlijkt zien ?
Vooral gezond blijven staat bovenaan het lijstje. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Daar-
naast zou ik ook nog graag twee keren Parijs-Brest rijden. En misschien het uurrecord van de 
103-jarige Fransman verbreken. Om daarop te oefenen heb ik nog 39 jaar.
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Meer en meer Rijkevorselse verenigingen en organisaties vinden de weg naar 
de UiTdatabank. Iets dat we alleen maar kunnen toejuichen ! We mogen 
stellen dat op cultureel, sociaal en sportief vlak Rijkevorsel een meer dan 
levendige gemeente is. Onlangs kregen we hiervan bevestiging toen we de 
jaarrapporten van UiT in Vlaanderen mochten ontvangen.

Voer je activiteit in de UiTdatabank in!

Waar Rijkevorsel in 2014 met 89 UiT-activiteiten nog op een 258ste plaats stond van alle 308 
Vlaamse gemeenten, stegen we in 2015 met 363 evenementen spectaculair naar 71 in de rang-
schikking. Vorig jaar deden we nog beter: met 401 activiteiten in 2016 bekleedt Rijkevorsel 
ondertussen de 60ste plaats. Goed voor 3,5 activiteit op 100 inwoners !

Invoeren in UiT betekent gratis promotie via verschillende kanalen 
Blijf zeker jullie activiteiten invoeren in UiT, want wie invoert op www.uitdatabank.be, haalt er 
enorm veel uit! Je hoeft immers maar één keer in te voeren om je aanbod te zien verschijnen 
in honderden agenda's. Jouw activiteit verschijnt (onder bepaalde voorwaarden) in UiT in Rij-
kevorsel, zowel online als in de 2310. Maar ook kranten, regionale bladen en websites nemen 
deze info graag over.
Voer je activiteit daarom zo snel mogelijk in. Op die manier ben je zeker om ze te zien verschij-
nen en te genieten van een zo breed mogelijke promotie. Zo zetten we in de 2310 steevast de 
vijf eerstvolgende activiteiten van de volgende maand in de kijker door ze te publiceren in een 
rood kader. Tijdig ingevoerde activiteiten worden op die manier beloond.

Een vernieuwde UiTdatabank
Sinds kort zit de UiTdatabank in een nieuw jasje. In deze versie kun je:
· vlotter activiteiten invoeren en publiceren 
· eenvoudiger locaties toevoegen en hergebruiken 
· gemakkelijker bekijken hoe je activiteit verschijnt

Op www.rijkevorsel.be/uitinrijkevorsel vind je 
een handleiding terug zodat je jouw activitei-
ten vlot kunt invoeren in de UiTdatabank. Voor 
vragen kun je steeds terecht bij de dienst com-
municatie.

Dienst communicatie
03 340 00 16
communicatie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/uitinrijkevorsel
www.uitdatabank.be

 

Meer    
info
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Geflitst...

11 en 12 februari 2017: Concertavond- &-middag

‘Something about Love’ Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

25 februari 2017: Wielerwedstrijden Sint-Jozef

Carnaval in Het Kompas

21 februari 2017: Bezoek ere-gemeentesecretarissen 

aan het gemeentelijk heemkundig museum

25 februari 2017:

Jef Neve in De Singer

1 maart 2017:

Grabbelpas carnavalsmaskers

28 februari 2017:
Grabbelpas Plopsa Indoor

27 februari 2017:
Grabbelpas handboogschieten

© Dirk Geets

© Bart Huysmans

© Heemkundige Kring

© Guy Henderieckx
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1 april 2017
Om 20.30 uur
Wallace Roney Quintet
Concert

De trompettist en jazzlegende Wallace 
Roney is één van de grootste Afro-Ame-
rikaanse post-boppers. Zijn leermees-
ter en protegé was niemand minder 
dan Miles Davis. In 1991 mocht Wallace 
Roney zelfs het podium delen met Miles 
op diens legendarische concert tijdens 
Montreux Jazz Festival. De muziek van 
het Wallace Roney Quintet zit diep ge-
worteld in de rijke jazzgeschiedenis en 
neemt je mee naar de hoogdagen van 
eind jaren '50 en begin jaren 60.
€ 23
voorverkoop: € 23
inkomprijs: € 25
voorverkoop studenten: € 14
inkomprijs studenten: € 18

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 april 2017
Van 9.00 tot 12.00 uur
Wandelen in de Abtsheide
en de Poelberg
Wandeling

Natuurpunt Markvallei organiseert een 
gegidste wandeling in het natuurgebied 
De Abtsheide en de Poelberg in Rijke-
vorsel. Deelnemers verzamelen om 9 
uur aan de kerk van Sint-Jozef. Stevige 

en waterdichte schoenen zijn, vooral in 
natte periodes, sterk aan te raden. De 
wandeling is gratis. 
Gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66b
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 03 383 02 08
 bc.deklapekster@natuurpunt.be
 www.natuurpuntmarkvallei.be

6 april 2017
Om 20.30 uur
Janez Detd. ‘Punk Rock High School’ 
(try-out)
Concert

Met het project ‘Punk Rock High School’ 
zal Janez Detd. deze zomer de festi-
vals platwalsen met nummers die hen 
beïnvloed hebben in de loop van hun 
carrière. Er worden geen Janez Detd.-
nummers gespeeld. Wat dan wel ? Bad 
Religion, Green Day, No Fun At All, The 
Ramones, Descendents, The Offspring, 
Lagwagon, Alkaline Trio en nog vele an-
dere punkrocklegendes.
Voorprogramma: Pulled Aside, melodi-
sche poppunk uit Hoogstraten/Rijke-
vorsel.
€ 15
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

12 april 2017
Om 21.00 uur
Meuris (try-out)
Concert

Monza- en Noordkaapopperhoofd Stijn 
Meuris zit niet stil. Nadat hij de staat 
van de wereld ongenadig fileerde tij-
dens de succesvolle eindejaarsconfe-
rence Tirade krijgen we nu met Vigi-
lant opnieuw de muzikale Meuris op de 
planken. Eerste single Bimbo Van Het 
Jaar draait al weken in hoogste rotatie 
mee op de radio en Vigilant heeft nog 
een hoop andere muzikale uppercuts in 
petto. Vigilant aait en bijt, bekijkt en 
becommentarieert, amuseert en doet 
ongemakkelijk schuifelen. Durft u het 
aan ?
€ 17
voorverkoop: € 17
inkomprijs: € 19
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

14 april 2017
Om 20.30 uur
Verbruggen/Fernandes Quintet
Concert

 © Antonio Porcar

Teun Verbruggen behoort tot het 
kransje van Belgische topmuzikanten 
die niet meer weg te denken zijn uit 
het Europese jazzlandschap. Het brede 
publiek kent hem vooral als drummer 
bij het Jef Neve Trio en Flat Earth So-
ciety. Dit voorjaar stelt hij zijn nieuwe 
project met de Portugese topgitarist 
Andre Fernandes voor. Het Verbruggen/
Fernandes Quintet heeft met saxofonist 



39

Steven Dellanoye, pianist Bram Delooze 
en met bassist Nathan Wouters een 
ware droombezetting.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

15 april 2017
Van 14.00 tot 23.00 uur
Streekbierendag
Eten en drinken

@Veussel wil graag mensen bij elkaar 
brengen in hun vrije tijd en wil daarbij 
streekgebonden producten promoten. 
De beste combinatie dus voor een gezel-
lige streekbierendag ! Op 15 april 2017 
is jong en oud welkom vanaf 14 uur in 
de Oude Pastorij (lokaal Sint-Jorisgilde) 
in het centrum van Rijkevorsel. Lek-
kere streekbieren, frisdranken, koffies 
en thee’s zullen uw dorst lessen. Ook 
smakelijke hapjes zijn er om uw kleine 
hongerkes te stillen. We gaan door tot 
23 uur en de inkom is gratis !
Gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 @Veussel
 info@atveussel.be

17 april 2017
Van 13.00 tot 18.00 uur
Paaseierentocht
Spel
Haal de mandjes maar boven, want de 
klokken hebben hun eitjes uitgestrooid 
boven het gemeentebos. Dé familieac-
tiviteit bij uitstek ! Lekkere eitjes voor 
ieder kind. Gelegenheid om gezellig 
iets te drinken.

€ 3
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel

 www.kwbsintjozef.be

19 april 2017
Van 10.45 tot 11.45 uur
Peuters in Actie
Workshop

De peuterperiode is een niet te onder-
schatte mijlpaal in de ontwikkeling van 
elk kind. Tussen 1,5 en 3 jaar is spelen, 
lopen, springen, dansen hun belangrijk-
ste bezigheid. Want, een sterk motori-
sche ontwikkeling legt de basis voor de 
latere complexe vaardigheden. Peuter-
bewegen geeft je een brede waaier aan 
spelimpulsen en beweegtips waarmee 
je thuis makkelijk aan de slag kan. In-
schrijven is verplicht op naam van je 
kindje (1,5 tot 3 jaar oud). Meenemen: 
een grote handdoek.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Christelijke Mutualiteit
 014 40 35 45

Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag Rijkevorsel
Spel
Kom op 19 april allemaal mee buiten 
spelen ! Naast een springkasteel en 
grote spelen kun je ook nog deelnemen 
aan onze pleinspelletjes, klimmen in 
bomen en nog zoveel meer. Kortom, het 
wordt weer een dag vol Buitenspeelple-
zier !

Gratis
 Park Doelenpad - parking Pastorij

 2310 Rijkevorsel
 Gemeentebestuur Rijkevorsel

 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be

20 april 2017
Om 21.00 uur
Stef Kamil Carlens (try-out)
UITVERKOCHT
Concert
Stef Kamil Carlens brengt in 2017 zijn 
eerste soloplaat uit. ‘Stuck in the Sta-
tus Quo’ is een prachtige plaat waarop 
al zijn sterktes volop worden uitge-
speeld. Dit materiaal komt hij uittesten 
in De Singer met een intieme try-out. 
Voorprogramma: Matt Watts.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 april 2017
Om 20.00 uur
April-Kwis 2017
Quiz

Algemene kwis (4 tot 6 pers. per ploeg)
€ 20

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 B-reserven FC Sint-Jozef SK
 april-kwis@breservensintjozef.be
 www.breservensintjozef.be
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23 april 2017
Van 10.00 tot 17.00 uur
Erfgoeddag en ‘Zorg’ in Rijkevorsel
Opendeurdag

Tussen 10.00 en 17.00 uur rijdt een 
toeristisch treintje langs de verschil-
lende ‘Zorg’locaties. In het Heemkun-
dig Museum kun je een lezing volgen 
met aansluitend een rondleiding in het 
museum. In de Stenen Bergmolen ne-
men de molenaars je mee terug naar 
de tijd van toen en kaderen het thema 
‘Zorg’ en molen. In het bezoekerscen-
trum op het molenterrein kunnen de 
kinderen koekjes komen bakken. Het 
Rode Kruis, afdeling Rijkevorsel, staat 
in het Dorp opgesteld. Hier krijg je een 
overzicht van de zorgverlening vroeger 
en nu. Tot slot nodigen het personeel 
en de bewoners van het Woonzorgcen-
trum Den Brem iedereen uit om naar 
hun verhalen te komen luisteren. Bieke 
Roovers organiseert hier enkele work-
shops ‘goudsbloemzalf’ maken.
Gratis

 2310 Rijkevorsel
 Gemeentebestuur Rijkevorsel

 03 340 00 12
 03 340 00 00
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/erfgoeddag

Van 13.30 tot 17.30 uur
Evaluatieconcerten voor
jeugd- en opleidingsorkesten
Concert

In samenwerking met VLAMO Antwer-

pen − Vlaamse Amateurmuziekorganisa-
tie − organiseert JeuFa, het jeugd- en 
instaporkest van de Koninklijke Fanfare 
Vermaak na Arbeid, evaluatieconcerten 
voor hafabra-jeugd- en opleidingsor-
kesten.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 JeuFa, jeugd- en instaporkest
 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 0495 85 54 01
 0476 72 56 90
 www.facebook.com/jeufarijkevorsel

26 april 2017
Van 19.30 tot 22.00 uur
Info-avond	‘Elektrisch	fietsen’
Lezing

In 2016 veranderde de wetgeving rond 
elektrisch fietsen. Heb je een verze-
kering nodig ? En wat met een rijbe-
wijs, nummerplaat en helm ? Moet je 
je e-bike inschrijven ? … Ludo Kluppels 
(medewerkers BIVV) geeft hierop graag 
antwoord. Welke fiets past er bij mij ? 
Waar zit de batterij aan de elektrische 
fiets ? Wat is hiervan de prijs ? ... en zo-
veel meer. Peter Brosens van Fietsen 
Brosens staat je bij met raad en daad.
Gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.kwbsintjozef.be

Om 20.00 uur
De cinema komt naar je toe !
El Olivo
Film

De opstandige Alma is begin 20 en 
heeft voortdurend ruzie met haar fami-
lie, behalve met haar opa waarmee ze 
een nauwe band heeft. Al twaalf jaar 
heeft de oude man geen woord meer 
gesproken uit protest, omdat zijn nako-
melingen tegen zijn wil in een 2000 jaar 
oude olijfboom verkochten. Een prach-
tig familiedrama over een letterlijke 
en figuurlijke olijfboom, geworteld in 
cinematografisch vruchtbare potgrond. 
Schitterende landschappen, een melan-
cholische muziekscore, geweldige ac-
teurs, ... deze film heeft het allemaal. 
Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen.
€ 1

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
 Mooov en Oxfam Wereldwinkel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Gayle / Barcella / Cabras
Concert
Charles Gayle is een icoon van de Ame-
rikaanse free jazz. De 77-jarige saxofo-
nist en pianist speelde twintig jaar als 
dakloze in de straten en metro-
stations van New York.

Aankondigingen van activiteiten in mei dien je uiterlijk op
donderdag 6 april 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.

 



5 mei 2017
Swishing, een ruilmarkt voor 
modeaccessoires

 KVLV gewest Hoogstraten

Brugquiz 2017
Inschrijven: 0486 83 08 78 of
debrug.rijkevorsel@telenet.be

 Culturele Vereniging De Brug

7 mei 2017
Faloswandeling 

 KWB Sint-Jozef

8 mei 2017
The Necks 

 De Singer vzw

12 mei 2017
Wally, gitarist van Tourist LeMC 

 De Singer vzw
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Pas in 1988 kreeg Gayle erkenning en 
begon hij aan een lange reeks cd’s met 
onder meer Henry Rollins en Cecil Tay-
lor. Dit voorjaar verschijnt een nieuw 
album met drummer Giovanni Barcella 
en bassist Manolo Cabras. Het Belgische 
release-concert in de Singer belooft een 
wervelende gebeurtenis te worden !

€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

27 april 2017
Om 20.30 uur
Johan Petit (try-out)
‘Ne merel op nen tak’
Theatervoorstelling

In mei 2017 gaat Johan Petit in pre- 
mière met een nieuwe voorstelling 
samen met David Bovée, Roel Po-
riau, Tomas Desmet en het gehele 
MartHa!tentatief. Vorig jaar besliste 
David om te verhuizen. Hij stapte het 
vliegtuig op en vloog naar Sao Paolo. 
Voor altijd. Johan Petit reisde hem 
achterna en kwam terug met een ver-
haal. Over struggelen en gaan lopen. 
Over alles totaal anders willen. Over 
beseffen dat ge ne niet meer zijt dan 
een zandkorrel in een oneindige woes-
tijn. Over licht in de duisternis. Over 
hoe een klein vlammeke toch heel 

warm kan zijn. En over ne merel. Op 
nen tak.
€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

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

28 april 2017
Om 20.30 uur
Lokale Helden: Mountains To Move + 
Expected Julianna
Concert

De Singer vzw trekt op 28 april de kaart 
van het Veussels talent ! ‘Lokale Hel-
den’ Expected Julianna en Mountains 
To Move mogen hun kunnen bewijzen 
op het podium van De Singer. Het gratis 
optreden wordt ondersteund door Pop-
punt, WAK en het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel.
Gratis

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

29 april 2017
Om 20.00 uur
Brass Band Condor Jaarconcert 2017
‘Brass meets Sax’
Concert
Op zaterdag 29 april 2017 heeft Brass 
Band Condor haar jaarconcert met als 
thema ‘Brass meets Sax’. Bjorn Ver-
schoore een bekende saxofonist in Bel-
gië zal optreden als gastsolist.
€ 5

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 – 2310 Rijkevorsel

 Brass Band Condor
 brassbandcondor@telenet.be

30 april 2017
Van 14.00 tot 15.00 uur
De Cementzakken
Feestelijkheid

Rijkevorsel heeft een rijk verleden aan 
bijnamen. Wie kent er Bolleke Spek, de 
Sik, ... ? Het ontstaan van de vaart en 
het steenbakkerijverleden liggen mee 
aan de basis van het project rond bijna-
men in Sint-Jozef Rijkevorsel. Toerisme 
Rijkevorsel stelt het project voor aan 
het grote publiek.
Gratis

 Sint-Jozef, t.h.v. kruispunt Essenweg
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
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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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