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In Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers actief. Onbezoldigd en
uit vrije wil zetten zij zich in. We kunnen ze daarvoor niet
genoeg bedanken! Van 3 tot en met 11 maart 2018 zetten we
daarom alle vrijwilligers in de kijker tijdens de ‘Week van de
Vrijwilliger’.
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Dankzij de digitale stempel moet je voor bepaalde attesten
niet langer naar het gemeentehuis. Via het e-loket kun je
thuis een aantal documenten opvragen, die vervolgens worden
voorzien van een digitale stempel die de klassieke stempel en
handtekeningen vervangt.
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Op donderdag 18 januari 2018 raasde een stevige storm
door België. Ook Rijkevorsel werd hierbij niet gespaard.
De hulpdiensten hadden hun handen vol met het verwijderen
van omgevallen bomen, afgewaaide dakpannen, enz.
© Brandweer Rijkevorsel
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Strijd samen met Rijkevorsel voor de titel van ‘Gemeente
met de Kleinste Voetafdruk’. Hoe ? Door de komende maanden
beetje bij beetje je ecologische voetafdruk te verkleinen.
Op www.deklimaatstrijd.be vind je een superhandige app om
je daarbij te helpen.
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De ballon van Camil Hillen, die hij tijdens de Attractiedag
van 2016 in de lucht liet, is bijna 800 km van Rijkevorsel
teruggevonden. Een nieuw afstandsrecord en dat verdient dan
ook een mooie beloning !
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Maart, alweer de derde maand van het jaar. Je hoort het vaak: ‘Amai, de tijd vliegt.’ Het
is een cliché maar het cliché blijkt waar. De tijd gaat razendsnel, de snelheid van de tijd
wordt bepaald door allerhande activiteiten die wij prompt in onze agenda’s zetten. Als
je straks de UiT-kalender er bijneemt dan kun je zien dat er enorm graag geleefd wordt
in Rijkevorsel. Er valt weer veel te beleven dus noteer alvast die leuke activiteiten in je
agenda ! Graag zou ik even willen terugblikken naar 18 januari 2018. Het jaar was nog
maar net begonnen, iedereen net bekomen van de feestdrukte, toen een hevige storm in
ons mooie dorpje heel wat ravage aanrichtte. Her en der lagen mastodonten van bomen
over de straten. De telefoon stond roodgloeiend en het nieuw ingevoerde nummer 1722
werd al snel overbelast. Op hoger niveau zoekt men hiervoor naar een oplossing. Op niveau
van de gemeente wordt er eveneens een piste onderzocht om dit probleem in de toekomst op te vangen. Meer over
de storm lees je verder in dit informatieblad.
Dit brengt mij naadloos bij het volgende item dat wordt aangehaald in deze editie van de 2310: ‘De week van de
vrijwilliger’. Een maatschappij, een samenleving, een organisatie staat nergens zonder de enthousiaste inzet van
talloze vrijwilligers. Vandaar dat ik iedereen die zich op de één of de andere manier belangeloos inzet voor de
Rijkevorselse samenleving − een samenleving waar we terecht fier op mogen, kunnen en zelfs moeten zijn − in de
spreekwoordelijke bloemetjes wil zetten onder de vorm van een gedicht:
“Vrijwilliger bedankt, voor wie je bent, voor alles wat je doet. Altijd uit je hart, nooit omdat het moet”.
Het bestuur is terecht trots op ons Rijkevorsel maar vooral trots op alle inwoners die deelnemen aan, zorg dragen
voor onze gemeente, elk op zijn of haar manier.
De vastentijd, die dient ter voorbereiding van Pasen, is ondertussen ook weer aangebroken. De vastenperiode kent
ondertussen reeds meerdere varianten en ieder vult dit in naar eigen believen. Denk maar aan tournée minerale
of de 40 dagen zonder vlees. Waar ik toe wil komen is dat we, nu maart is aangebroken, stilaan in de helft zitten
van de vastentijd en het al tijd is voor een ‘klein’ feestje, eerder groot in onze dorp. Jawel, ik heb het over de
Halfvastenstoet. Deze trekt op 11 maart weer door de Rijkevorselse straten. Dus haast je naar de verkleedkoffer,
zoek snel dat gekke masker, carnavalskostuum of gewoon een feestneus en kom mee de straat op en vier mee met
de menigte ! Veel feest- en leesplezier.
Dorien Cuylaerts,
Burgemeester
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BESTUUR
Week van de vrijwilliger
Ook in Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers actief. Onbezoldigd en uit vrije wil
zetten zij zich in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen
of in een organisatie. Zij zorgen voor het spreekwoordelijke cement in onze
gemeente en we kunnen ze daarvoor niet genoeg bedanken ! Van 3 maart tot
en met 11 maart 2018 worden alle vrijwilligers terecht in de kijker gezet
tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Vrijwilligersdatabank
Op de gemeentelijke website is er een online vrijwilligersdatabank beschikbaar. Alle Rijkevorselse organisaties en verenigingen die beroep willen doen op vrijwilligers kunnen hiervoor een
oproep insturen, die vervolgens gepubliceerd wordt op www.rijkevorsel.be/vrijwilliger.
Wil jij je als vrijwilliger inzetten ? Wil je weten waar je vrijwilligerswerk kan doen ? Ontdek hieronder welke vacatures er allemaal beschikbaar zijn voor vrijwilligers in Rijkevorsel. Misschien
staat er wel iets tussen waar je al jaren naar op zoek bent !
Surf naar www.rijkevorsel.be/vrijwilliger voor een uitgebreidere omschrijving van de vacatures met de vereiste profielen, eventuele voorwaarden en contactgegevens. Verenigingen of
organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun oproep bekendmaken via de website
www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank.

@Veussel
Vrijwilliger @Veussel vzw
@Veussel vzw is steeds op zoek naar helpende handen bij het organiseren, bedenken en uitvoeren van onze activiteiten.

11.11.11 Rijkevorsel
Vrijwilliger 11.11.11
· Meedenken en werken rond bestaande acties (soepverkoop, muziekbenefiet...) alsook nieuwe
acties voorstellen.
· Actief meewerken en vergaderen.
· Bij voldoende vrijwilligers een subgroepje opstarten en verdelen van de taken.

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

Gemeentebestuur Rijkevorsel
Vrijwilliger Grabbelpas
Begeleiding van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Rijkevorsel wonen of hier naar school gaan tijdens de korte schoolvakanties (krokusvakantie, paasvakantie,
herfstvakantie).
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Vrijwilliger kinderclub
Ondersteuning begeleid(st)ers bij opvang van schoolgaande kinderen (2,5 tot 12 jaar) voor- of
naschools, op woensdagnamiddag of op vakantiedagen.
Vrijwilliger peuterspeelpunt
Ontvangst van de peuters en hun (groot)ouders, koffie en thee voorzien, spelen met de peutertjes. Peuterspeelpunt vindt afwisselend plaats in de Kinderclub centrum en Kinderclub SintJozef op donderdagvoormiddag tussen 9.30 uur en 11.30 uur.

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

GLS De Wegwijzer
Leesouders, grootouders en vrienden
· Begeleiden van kinderen bij het lezen, één of twee keer in de week.
· Vrijwillligers individuele huiswerkbegeleiding van kinderen.

Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
Gids in het gemeentelijk heemkundig museum
· Groepen rondleiden in het museum. Dit kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn (scholen).
· Bestuderen van de verschillende voorwerpen, weten voor wat ze dienen en dit kunnen doorgeven.
Medewerker conservator heemkundig museum
· Onderhoud van de verschillende standen in het museum.
· Helpen opbouwen en uitwerken van een tentoonstelling.
· Opzoekingen naar de naam en het gebruik van binnengebrachte en/of geschonken voorwerpen.
Medewerker ‘archief’ documentatiecentrum
Inventariseren, opschonen, herschikken, opbergen in zuurvrije mappen, ... van ons uitgebreid
archief, dit in nauwe samenwerking met de archivaris. Eventueel breng je per onderdeel een
aantal gegevens in een Microsoft Access databank in.
Medewerker ‘bibliotheek’ documentatiecentrum
Inventariseren van onze uitgebreide bibliotheek en per boek een voorgedrukt formulier invullen. Eventueel verwerk je nadien deze formulieren in een Microsoft Access databank.
Medewerker ‘fotocollectie’ documentatiecentrum
Inventariseren van onze fotocollectie en per foto een voorgedrukt formulier invullen. Eventueel
verwerk je nadien deze formulieren in een Microsoft Access databank.
Tekenaar met computer
Met de muis van je computer teken je de eerste kadasterplannen van rond 1830 op het scherm.
Je werkt met plannen uit Rijkevorsel.
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BESTUUR
JH De Wauwel
JH De Wauwel-crew
Heb jij goesting om ons jeugdhuis om te vormen tot net dat ietsje meer, zelf eens een toffe
fuif of thema-avond te organiseren, of gewoon pinten te tappen achter de graafste toog
van heel Veussel ? Meld je dan aan en maak deel uit van de grootste vriendenhoop der Lage
Landen !

KFC Zwarte Leeuw
Onderhoud accommodatie
Dagelijks onderhoud van kantine, tribunes, loges, parking, ...
Helpers onderhoud terreinen
Dagelijks onderhoud van de voetbalvelden: besproeien, gras afrijden, lijnen trekken, ...

KVG Rijkevorsel: Katholieke Vereniging Gehandicapten
Vrijwilliger KVG Rijkevorsel
Bestuurslid of losse medewerkers.

KWB Centrum
Wijkmeesters KWB
· Rondbrengen Raak (maandelijks tijdschrift KWB).
· Organiseren van activiteiten in groepsverband.

Natuurpunt Markvallei
Werken in de natuur
Natuurpunt Markvallei organiseert elke maandagmorgen − als het weer het toelaat − en ook
om de drie maanden op een zaterdag beheerswerken in haar natuurgebieden. Er wordt telkens
gewerkt van 9 tot 12 uur.
Het werkaanbod is gevarieerd en de klemtoon ligt op het beheer van natuurgebieden: hout,
hooi, plagsel, ...

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

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

Korfbalvereniging Rijko
Op zoek naar helpende handen
Als sportvereniging met bijna 300 leden kunnen we elke helpende hand meer dan gebruiken.
We hebben een uitgebreide takenlijst waar je je ding wel in kan vinden. Aarzel niet om contact
op te nemen, je komt terecht in een bruisende verenging met zeer veel geëngageerde mensen.
Een vriendenkring is bij deze direct opgebouwd of uitgebreid !
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Sport4Fun
Lesgever voor damesteam omnisport
Begeleiding geven aan onze dames die wekelijks een uurtje wensen te sporten (omnisport).

FC Sint-Jozef SK
Medewerkers FC Sint-Jozef SK
Voor de dagelijkse werking van onze club zijn wij op zoek naar vrijwilligers. Die kunnen zowel
tijdens de week (wassen en opvouwen sportkledij, onderhoud installaties), als in het weekend
(kantine, begeleiding teams) worden ingezet.

VZW De Schakel
VZW De Schakel zoekt winkeldames/-heren, hulp bij activiteiten (m/v)
· Op regelmatige basis meehelpen in de tweedehandswinkel in Sint-Jozef op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
· Sorteren van de kleding en op orde houden van de winkel.
· Hulp bij activiteiten voor de kansarmen.

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

Woonzorgcentrum Prinsenhof
WZC Prinsenhof zoekt jongeren
Sinds reeds enkele jaren stelt WZC Prinsenhof zich in de zomer één week open voor jongeren om
op kamp te komen in onze voorziening. Dit doen ze in samenwerking met JOKA. Het is steeds
een heel fijne week waarin jongeren leren van ouderen en andersom !
WZC Prinsenhof zoekt muziek
Onze bewoners genieten enorm van muziek! Dit brengt vreugde, zang, dans, herinneringen,
e.d. los bij hen. Daarom zou het fijn zijn om een muzikant te vinden die op een vast moment −
bv. maandelijks, maar is bespreekbaar − een muzieknamiddag komt voorzien op onze afdeling.
WZC Prinsenhof zoekt vrijwilligers
WZC Prinsenhof is steeds op zoek naar enthousiaste personen, ‘zorgende handen’, met een hart
voor ouderen. We hopen mensen te vinden die onze bewoners een warm hart toedragen en hen
willen helpen bij een aangenaam verblijf in het Woonzorgcentrum.

Meer
info
www.rijkevorsel.be/vrijwilliger
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BESTUUR
Gehuldigde personeelsleden
gemeentebestuur
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van
de gemeente op 12 januari 2018 werden de
verdienstelijke personeelsleden gehuldigd:

Op pensioen gesteld in 2017
· Diane Oomen,
medewerker WZC Prinsenhof
· Greet Proost,
medewerker WZC prinsenhof
· Maria Van Der Auwera, poetsvrouw
· Nard Janssen, medewerker personeel

35 jaar dienst in 2017
· Peter Abelshausen,
leerkracht De Wegwijzer

25 jaar dienst in 2017
· Wender Senesael,
leerkracht De Wegwijzer
· Marc Peeters,
ploegbaas dienst groenbeheer

Overgang van winter- naar zomertijd
De overgang van winter- naar zomertijd vindt plaats in de nacht
van zaterdag 24 maart op zondag
25 maart 2018. In de nacht van zaterdag op zondag gaat het zomeruur in: 2 uur wordt 3 uur.
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Gezocht: opberglocatie
voor materialen kerststallen
Jaarlijks worden er begin december diverse
kerststallen door enthousiaste vrijwilligers
opgetrokken in Rijkevorsel. De vrijwillige
kerststalbouwers zorgen zo elk jaar voor een
gezellige kerstsfeer in ons dorp.
Voor de kerststalbouwers is het echter niet
vanzelfsprekend om alle materialen van
de kerststallen nadien op te kunnen bergen. Daarom een oproep: heeft iemand een
ruimte of een loods waar deze materialen
kunnen weggezet worden, laat het ons weten. De kerstalbouwers zullen je
dankbaar zijn !
03 340 00 16
communicatie@rijkevorsel.be

Meer
info

Toekenning
Diftar-premie 2017
In 2017 ontvingen wij opnieuw een hele
reeks aanvragen voor het verkrijgen van een
DIFTARpremie. Deze aanvragen werden behandeld door het college van burgemeester
en schepenen en eind januari verwerkt door
IOK, afdeling Diftar. Inwoners die een aanvraag gedaan hebben of die recht hebben op
een premie voor kinderen geboren in 2017,
2016 en/of 2015 zullen op de eerstvolgende
factuur de toekenning van hun premie terugvinden onder ‘gemeentelijke toelage’.
De Diftar-premie wordt dus bij het voorschot
geteld zodat je meer verbruikskrediet hebt
op je Diftar-account.
Een nieuwe Diftar-premie aanvragen kan
reeds online via het invulformulier op www.
rijkevorsel.be/diftar. Meer info hierover in
een volgende editie van de 2310.

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 29 januari 2018
Kennis wordt genomen van de jaarrekening
2016 van het OCMW van Rijkevorsel.
De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van een subsidie van € 625 aan
Lotte Michielsen, ter ondersteuning van vrijwilligerswerk in Noord-Oeganda.
Inzake onderwijs wordt kennis genomen van
het verslag van de schoolraad van GLS De
Wegwijzer van 9 januari 2018 en goedkeuring wordt gehecht aan enkele wijzigingen
in het schoolreglement.
De capaciteitsbepaling voor het schooljaar
2018-2019 van GLS De Wegwijzer wordt vastgesteld.
De gemeenteraad neemt akte van het secretarisbesluit van 22 december 2017 houdende
de delegatie van de medeondertekening inzake bepaalde documenten met betrekking
tot ruimtelijke ordening.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
en de raming voor de opdracht ‘Renovatie
IBO centrum’. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 325 871,31 excl. btw of
€ 394 304,29 incl. 21 % btw.
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de
samenwerkingsovereenkomst met de stad
Hoogstraten m.b.t. de renovatie bruggen
Neerven-Bolk en Zandstraat-Keirschot.
De raad gaat akkoord met de aankoop voor
openbaar nut van een reeks grondinnames
− deel 3 − van het rooilijn- en onteigeningsplan Looi, Looiweg en Smeel.

Goedkeuring wordt verleend aan de ruil voor
openbaar nut van een strook grond te Pioenstraat 22, met een oppervlakte van 22 ca,
overeenkomstig de voorwaarden opgenomen
in de ontwerpakte van ruil van onroerend
goed.
Op verzoek van gemeenteraadslid Van De
Mierop, namens de Gemeentebelang & VLDfractie werd volgend punt toegevoegd aan
de agenda van deze gemeenteraadszitting:
· Ontvangst Desperated Company
Het schepencollege gaat niet in op het verzoek om de leden van Desperated Company
en hun partners uit te nodigen op een plechtige receptie n.a.v. hun gouden jubileum als
muziekgroep.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden
plaats op de maandagen 26 februari en 26
maart 2018 vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Een bevestiging van deze data kun je lezen
op de elektronische informatieborden in het
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en op
de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
be/bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan
de openbare zitting van de gemeenteraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen
een agenda en toelichting ter beschikking
van het publiek.

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

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Vraag attesten online aan en
bespaar een rit naar het gemeentehuis
Dankzij de digitale stempel moet je voor bepaalde attesten en uittreksels
niet langer naar het gemeentehuis komen. Via het e-loket kun je thuis een
aantal documenten opvragen. Het gevraagde document wordt dan binnen
het kwartier in de mailbox in pdf-formaat afgeleverd en is voorzien van de
digitale stempel ‘Intellistamp’ waardoor deze rechtsgeldig is. Het document
kan door de aanvrager afgedrukt worden óf digitaal doorgestuurd worden
mét behoud van de juridische waarde. Je bespaart niet alleen tijd. Je hoeft
je ook minder te verplaatsen, want zo'n document aanvragen kun vanuit je
luie zetel thuis.

Wat is er nieuw ?
In het verleden was het ook al mogelijk om via het e-loket documenten aan te vragen. Om deze
documenten rechtsgeldig te maken − voorzien van handtekening en stempel gemeente − was
het echter niet mogelijk deze ook digitaal af te leveren. Hierdoor moest de aanvrager toch
nog langskomen op het gemeentehuis. Dankzij Intellistamp behoort dit nu tot het verleden. De
procedure van aanvraag tot afleveren verloopt 100 % digitaal.
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Wat is Intellistamp ?
Intellistamp is een digitale stempel die eruit ziet als een soort zegel met een barcode. In de
barcode zitten zowel de gegevens van het document opgeslagen als de digitale handtekening
van de gemeente. Het document is hiermee beveiligd tegen vervalsing. De instanties die het
attest vragen, kunnen de echtheid van het attest op verschillende manieren verifiëren. Een
papieren document verifiëren kan via www.rijkevorsel.be/intellistamp.

Voordelen
Deze innovatie bevat zowel voor onze inwoners als voor het gemeentebestuur zelf heel wat
voordelen. Voor de Rijkevorselnaar verhoogt het comfort en bespaart dit heel wat tijd en
moeite:
· een verplaatsing naar het gemeentehuis
· geen wachttijden
· 7/7 en 24/24 beschikbaar
· overal beschikbaar mits internetverbinding
· alle attesten die in de mailbox worden afgeleverd, zijn gratis
· voor het gemeentebestuur is dit een administratieve vereenvoudiging die een efficiëntere
inzet van de beschikbare middelen toelaat en een kostenbesparing met zich meebrengt.

Hoe werkt dit?
Om een aanvraag te doen, heb je een internetverbinding, een elektronische identiteitskaart
met pincode en een kaartlezer nodig. In eerste instantie kunnen volgende attesten aangevraagd
worden:
· bewijs van gezinssamenstelling
· bewijs van leven
· bewijs van nationaliteit, enkel voor Belgen
· bewijs van woonst
· historiek van de adressen
· uittreksel uit het bevolkingsregister
Enkel attesten voor gebruik in België kunnen
met een digitale stempel opgevraagd worden.
Voorlopig kunnen de attesten nog niet opgevraagd worden via de browser Microsoft Edge.
Hiervoor worden de nodige stappen gezet om
een oplossing op korte termijn te vinden.
In de nabije toekomst krijgt het e-loket nog
een fikse update en zullen er nog meer documenten via een digitale stempel
beschikbaar zijn.

Meer
info

www.rijkevorsel.be/e-loket
www.rijkevorsel.be/intellistamp
www.rijkevorsel.be/attest-aanvragen
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LEVEN EN WELZIJN
Capaciteitsbepaling
Spieken

De totale capaciteit voor GLS De Wegwijzer
is sinds 27 januari 2014 bepaald op 322 leerlingen.

naar statistieken

Meten is weten ! Daarom nemen we elke
maand een aantal interessante getallen en
cijfers over Rijkevorsel onder de loep.

Bevolkingscijfers
Op 1 januari 2018 waren er 11 915 inwoners ingeschreven in
het bevolkings- en het vreemdelingenregister van Rijkevorsel.
In 2017 waren er dat nog 11 862. Goed voor een stijging van 53
personen (+ 0,45 %). Het inwonersaantal van Rijkevorsel is de
voorbije vijf jaren altijd gradueel blijven stijgen. Zo wonen er
in Rijkevorsel op vijf jaar tijd 390 inwoners meer dan in 2014
(+ 3,28 %).

Voor het schooljaar 2018-2019 is de capaciteit per leerjaar als volgt bepaald:
· het eerste leerjaar: 69 leerlingen
· het tweede leerjaar: 46 leerlingen
· het derde leerjaar: 69 leerlingen
· het vierde leerjaar: 46 leerlingen
· het vijfde leerjaar: 46 leerlingen
· het zesde leerjaar: 46 leerlingen

Belangrijk
Er is een gemiddelde van 23 leerlingen per
klas gehanteerd om zowel de totale als de
capaciteit per leerjaar te bepalen.
Dit betekent dat er in het tweede en zesde
leerjaar geen leerlingen bij kunnen ingeschreven worden. Daar is de capaciteit bereikt. De capaciteit per leerjaar wordt jaarlijks herbekeken.

11 525

11 691

11 811

11 862

11 915

2014

2015

2016

2017

2018

Het aantal mannen en vrouwen in onze gemeente is zo goed
als gelijk. De mannen zijn nipt in de meerderheid met 50,28%
tegenover 49,72 %.
Bron: FOD Binnenlandse Zaken

Capaciteitsbepaling 2018-2019
GLS De Wegwijzer
De gemeenteraad nam op 29 januari 2018
een beslissing over de capaciteitsbepaling
van de school en de inschrijvingsperiode
voor het schooljaar 2018-2019.
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Inschrijvingsperiode en voorrangsperiode
(gemeenteraadsbeslissing 25 januari 2013):
· De inschrijvingsperiode voor de broers en
zussen van leerlingen die in De Wegwijzer zitten en voor de kinderen van personeelsleden: de eerste twee weken na de
krokusvakantie.
Concreet betekent dit: start inschrijvingen op maandag 19 februari 2018 tot en
met vrijdag 2 maart 2018.
· De inschrijvingsperiode voor de andere
leerlingen start de eerste zaterdag na de
paasvakantie, dus op zaterdag 21 april
2018.
Eén van de voorwaarden om ingeschreven te
worden, is dat de ouders akkoord gaan met
het pedagogisch project en het schoolreglement van de school. Dit kun je terugvinden
op de website www.glsdewegwijzer.be

Zilver voor GLS De Wegwijzer
Op 2 februari 2018 werden de ‘Pesten-datkan-niet’ prijzen uitgereikt in Geel. Wie
pronkte daar toch maar mooi op het tweede
hoogste schavotje ? Jawel hoor, GLS De Wegwijzer uit Rijkevorsel. Deze wedstrijd was
uitgeschreven voor alle Vlaamse scholen,
van De Panne tot Maaseik.

Geboorten
December 2017
· Luyckx Floor, kind van Luyckx Tom en Voet Leen,
1 december 2017
· Mostmans Finn, kind van Mostmans Luk en Van de Poel Gitte,
12 december 2017
· Doms Demi, kind van Doms Stijn en Van de Broeck Kelly,
19 december 2017
· Verheyen Sep, kind van Verheyen Kristof en Jansens Wendy,
20 december 2017
· Michiels Lars, kind van Michiels Sarah,
21 december 2017

Januari 2018

Via allerlei projecten en de figuur Ben Correct werd een stevig anti-pestbeleid uitgebouwd voor de school. Gans dit pakket werd
ingediend, mooi gepresenteerd via een powerpoint voorstelling. In Mechelen mochten
enkele leerkrachten het project gaan voorstellen aan de jury. Deze jury, samengesteld
uit deskundigen gespecialiseerd in de pestproblematiek, kregen de opdracht alles te
beoordelen. Op 2 februari mocht een afvaardiging van de school de gewonnen prijs van
€ 500 gaan afhalen in Geel.
In heel deze actie, en alles wat daarrond
hangt, is er eigenlijk maar één boodschap:
Pesten kan niet, nooit !
Het ingestuurde filmpje kun je bekijken op
de website www.glsdewegwijzer.be onder
het item ‘zorg’.

· Lauryssen Frauke,
kind van Lauryssen Jan en Leemans Loes,
2 januari 2018
· Kerstens Fre,
kind van Kerstens Jasper en Matthé Nel,
6 januari 2018
· Van Den Langenbergh Mille,
kind van Van Den Langenbergh Jelle en Van Herck Elien,
7 januari 2018
· Van den Bergh Marie,
kind van Van den Bergh Sander en de Koning Inne,
9 januari 2018

Overlijdens
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Van Herck Frans, 3 januari 2018
Roefs Agnes, 4 januari 2018
Van Camp Gaston, 5 januari 2018
Christiaensen Jos, 5 januari 2018
Smets Anne-Marie, 8 januari 2018
Pauwels Pierre, 8 januari 2018
Dierick Maria, 9 januari 2018		
van Osch Geerdina, 9 januari 2018
Wouters Josephina, 10 januari 2018
Bosmans Albertina, 21 januari 2018
Renders Josepha, 22 januari 2018
Geerts Joanna, 22 januari 2018		
Van Ammel Dirk, 31 januari 2018
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In memoriam
Met grote droefheid vernamen wij het overlijden van OCMWpersoneelslid Dirk Van Ammel op 31 januari 2018. Dirk was jarenlang tewerkgesteld bij de sociale dienst van het OCMW. Wegens
ziekte was hij de laatste maanden echter niet meer aanwezig.
Wij denken met grote
waardering terug aan
zijn inzet en betrokkenheid voor de inwoners
van Rijkevorsel. Dirk was
een zeer gewaardeerd
en geliefd collega. Ons
medeleven gaat uit naar
familie en vrienden. Wij
wensen hen veel kracht
en sterkte bij het verwerken van dit verlies.

European Disability Card
voor cultuur, sport en
vrijetijdsbesteding
In het verleden hadden personen met een
beperking vaak moeilijkheden om hun handicap te bewijzen aan de kassa van een museum, attractiepark of sportcentrum. Voor
aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd
was het dan weer niet eenvoudig om vast te
stellen of iemand in aanmerking kwam voor
een korting, een voorbehouden plaats of een
ander voordeel.
Om deze reden zag het ‘European Disability
Card project’ het levenslicht, een kaart om
te bewijzen dat een persoon een handicap
heeft. Dit is een Europees initiatief en is
voorlopig geldig in België, Cyprus, Estland,
Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.
Met deze kaart kan men gemakkelijker voordelen zoals kortingen, recht op gereser-
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veerde plaatsen, aangepaste rondleidingen,
eenvoudige brochures, vlottere toegang ...
voor personen met een handicap vragen bij
deelnemende instellingen voor sport, cultuur en vrijetijd zonder doktersbriefjes of
attesten. De kaart is persoonlijk, met pasfoto, gratis en 5 jaar geldig. Opgelet ! Het
is geen parkeerkaart en je gebruikt de kaart
ook niet om met het openbaar vervoer te
reizen.

Aanvragen richt je tot:
· FOD Sociale Zekerheid – DGPH, Kruidtuinlaan 50 bus 105, 1000 Brussel, via brief
of onlineformulier op de website www.
handicap.belgium.be
· Vlaams Agentschap Personen met een
Handicap via www.mijnvaph.be
Meer info:
· www.eudisabilitycard.be

Anonieme Alcoholisten (AA)
Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep
van mannen en vrouwen die hun ervaring,
kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk 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 contact op met AA Rijkevorsel:
0496 16 02 05 of 0477 77 98 45, Molenstraat
40 - 2310 Rijkevorsel.
Meer info AA:
· info@aavlaanderen.org
· www.aavlaanderen.be

Website slachtofferzorg
gaat online
Slachtoffers, nabestaanden, vrienden en familie van slachtoffers of getuigen van een
misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag
kunnen voortaan ook terecht op www.slachtofferzorg.be. De website is een bijkomend
hulpmiddel voor de zorg voor slachtoffers
waarop alle informatie en ondersteuning te
vinden is op juridisch, praktisch en emotioneel vlak.
De thema’s die aangeboden worden op de
website zijn:
· Hoe verwerk ik een schokkende gebeurtenis ?
· Wat moet ik regelen ?
· Waar kan ik terecht ?
· Waar vind ik info over de juridische procedure ?
· Hoe leg ik klacht neer ?
· Hoe zit het met de schadevergoeding ?
· Hoe kan ik een slachtoffer in mijn omgeving helpen ?
· Welke info is er voor mij als jongere ?
· Hoe praat ik met de media ?
· Contact opnemen met de dader: hoe ?
· Welke info is er voor mij als professional ?
Elk thema bevat zowel informatie, tips als
concrete stappen die slachtoffers en hun
omgeving op weg kunnen helpen. De website zal in de toekomst ook informatie bieden aan slachtoffers van noodsituaties op
nationaal niveau zoals bij terreur of rampen.
Op termijn zal de website verder uitgebouwd worden en worden themapagina’s
voorzien die specifieke informatie bevatten
over bepaalde feiten (seksueel geweld, rampen, terreur,…).
Meer info:
· www.slachtofferzorg.be

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof
Woensdag 7 maart 2018
· chocoladebiscuit en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Vaderdagmenu in WZC Prinsenhof
Maandag 19 maart 2018
· erwtensoep met korstjes en spekjes
· gevulde kool met portosaus en krielaardappelen
· cheesecake cassis
· Prijs: € 13
Inschrijven voor 5 maart 2018 bij WZC Prinsenhof.

Paasmenu in WZC Prinsenhof
Zondag 1 april 2018
· paassoep met champignons
· lamsboutsgebraad met eigen jus
· boontjes met spek
· gratin aardappelen
· vanillebiscuit met hazelnootboter
· Prijs: € 13
Inschrijven voor 15 maart 2018 bij WZC Prinsenhof.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats op
donderdag 22 maart 2018 in de raadzaal
van het gemeentehuis.
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Meldingsformulier
Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Onderwerp
n Verkeer

n Sluikstort en zwerfvuil

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen

n Lokalenverhuur

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Andere:

n Straatmeubilair

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

n Milieu

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

✁
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Computer- en tabletcursussen
gratis en voor iedereen !
Digidak staat garant voor cursussen in een
prettige en ontspannen sfeer, waarbij per
cursus niet meer dan vijf cursisten ontvangen worden.
Heb je nog nooit met een computer of tablet gewerkt en wil je het toch graag leren ?
Wil je meer weten over internet, Facebook,
fotoboeken maken, werken met Windows
10 ? Dit en nog veel meer ontdek je tijdens
de verschillende cursussen die door digidak
in Rijkevorsel worden georganiseerd.

Initiaties
Na de paasvakantie worden weer verschillende cursussen gegeven zoals computerwegwijs, internet en e-mail, werken met
smartphone, tablet voor beginners, Facebook, bewerken van foto’s en nog zoveel
meer. Kom het allemaal ontdekken bij Digidak.
Om deel te nemen aan de initiaties moet je
vooraf inschrijven op de locatie waar je de
les wil volgen:
· maandag 12 en 19 maart 2018 van 10.00
tot 12.00 uur in Sint-Jozef in de Aster
Berkhofbibliotheek
· Donderdag 15 en 22 maart 2018 van 10.00
tot 12.00 uur in Rijkevorsel centrum in
Het Klooster

· Digidak Centrum (Het Klooster): vrije inloop op donderdag van 9.00 tot12.00 uur
· Digidak Sint-Jozef (Aster Berkhofbibliotheek): vrije inloop op maandag van 10.00
tot 12.00 uur
Meer info:
· 014 71 11 03
· www.digidak.be

Indien je niet naar de inschrijfmomenten kan
komen, kun je nadien nog inschrijven tijdens
de ‘vrije inloop’ zolang er vrije plaatsen beschikbaar zijn.

Vrije inloop
Tijdens de vrije inloop kun je, als je thuis
geen computer hebt of extra wil oefenen,
onbeperkt en gratis begeleid oefenen. De
begeleiders helpen je graag verder.

·
·
·
·

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
Storm in Rijkevorsel
Op donderdag 18 januari 2018 raasde een storm door België. Ook Rijkevorsel
werd hierbij niet gespaard. Om een inschatting te kunnen maken van de
stormschade op het grondgebied hebben de burgemeester en de consulent
integrale veiligheid en noodplanning die dag een rondgang gehouden.

© Brandweer Rijkevorsel

Tijdens deze rondgang werd vastgesteld dat er veel bomen, aangeplant op privéterrein, gesneuveld waren en op het openbaar domein terechtkwamen. Deze werden vervolgens door de
hulpdiensten of gemeentelijke diensten van de rijbaan en fietspaden verwijderd. Via deze weg
wensen wij je dan ook te verzoeken om de gezondheid van de bomen op je perceel te laten
controleren en indien noodzakelijk de gewenste maatregelen te treffen. Het gemeentebestuur
heeft zelf aan het Agentschap Wegen en Verkeer gevraagd een extra controle uit te voeren op
de bomen op de Sint-Lenaartsesteenweg.

BE-ALERT: Word verwittigd bij een noodsituatie !
Wens je onmiddellijk op de hoogte gebracht worden bij noodsituaties ? Schrijf je dan
gratis in op het alarmeringssysteem BE-Alert via be-alert.be/nl.
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Naar aanleiding van het stormweer werd het noodnummer 1722 geactiveerd. Dit nummer werd
in het leven geroepen zodat dringende en levensbedreigende noodoproepen via het nummer 112
gevrijwaard bleven. Het noodnummer 1722 kun je pas bellen wanneer dit door de hogere overheid geactiveerd is bij noodsituaties zoals wateroverlast en/of stormschade. Jammer genoeg
waren de lijnen voor dit noodnummer vrij snel overbelast. Mocht dit in de toekomst nog een
keer voorvallen, weet dan dat je op de website van HVZ Taxandria een ‘webformulier stormschade/wateroverlast’ kunt invullen. De meldingen via het online-formulier worden op dezelfde
manier afgehandeld als een telefonische oproep.
Het gemeentebestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om alle hulpdiensten van harte
te bedanken voor de uitstekende samenwerking. We merkten ook op dat er spontaan privéinitiatieven in gang werden gezet, wat we ten zeerste appreciëren.
Meer info:
· www.hvztaxandria.be

Ritsen doe je zo
Er zijn nog steeds heel wat chauffeurs die het
ritsen niet correct toepassen. Zo ontstaan er
irritaties, agressie en gevoelens van onveiligheid bij andere chauffeurs. Met de campagne
‘Ritsen doe je zo’ wil het Agentschap Wegen
en Verkeer chauffeurs duidelijk maken hoe
ze correct kunnen ritsen.

Ritsen, hoe doe je dat ?
· Zo lang mogelijk doorrijden op de rijstrook die gaat wegvallen
· Op ongeveer 300 meter voor de versmalling − vaak aangegeven met een bord − je
rijsnelheid aanpassen aan de snelheid van
de voertuigen op de aanliggende strook
· Voertuigen op aanliggende strook maken
vrijwillig ruimte om invoegend voertuig
tussen te laten
· Op circa 50 meter voor de versmalling
zonder afremmen en verstoringen in de
ontstane ruimte invoegen, zodat invoegend voertuig en de achterligger de rit
kunnen vervolgen
Deze regel is ‘niet’ van toepassing bij verkeerssignalisatie zoals rode lichten en rijstrooksignalisatie.

Fout

Goed

Meer info:
· wegenenverkeer.be/ritsendoejezo
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Halfvastenstoet
Op zondag 11 maart 2018 trekt de Halfvastenstoet, een organisatie van de Rijkevorselse Rederijkers, weer door de straten van
Rijkevorsel. De 44ste editie van de stoet
start om 13.30 uur en loopt via volgende
route: Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat,
Lijsterstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat.
In de omloop van de stoet zijn confettivrije
zones voorzien. Dit zijn alle straten behalve
Dorp, Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en
Hoek.

Mogelijke verkeershinder
Om dit evenement zo vlot mogelijk te laten
verlopen wordt de omloop en het centrum
van Rijkevorsel verkeersvrij gemaakt tussen
11 en 17 uur.
Het betreft volgende straten:
· Bavelstraat tot aan Bolksedijk
· Dorp
· Bochtenstraat tot aan de Merelstraat
· Merelstraat tussen Bochtenstraat en
Lijsterstraat
· Lijsterstraat vanaf Merelstraat tot aan de
Looiweg
· Looiweg tussen Hoek en Boshoevenweg
· Boshoevenweg
· Oostmalsesteenweg tussen Hoek en
Lozenhofstraat
· Hoek
Na 17 uur kan het verkeer terug over de
omloop rijden, behalve het gedeelte Dorp,
Bochtenstraat tot aan het kruispunt met de
Kasteelweg en Hoek-Oostmalsesteenweg tot
kruispunt Lozenhofstraat-Boshoevenweg.
Het Doelenpad zal vanaf 8 maart tot en met
12 maart volledig worden afgesloten. Er
wordt een permanent parkeerverbod ingesteld gedurende het evenement.
Op de Hoogstraatsesteenweg, tussen het gedeelte rotonde en de Leopoldstraat, en in de
Bavelstraat wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op zondag 11 maart, uitgezonderd voor bussen.

Confetti is enkel toegestaan
in de daarvoor bedoelde zone !
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Er worden diverse omleidingswegen voorzien
voor het verkeer komende vanuit Hoogstraten, Sint-Lenaarts, Merksplas, Sint-Jozef
Rijkevorsel en Malle. Na het einde van de
stoet zal de omleiding gedeeltelijk worden
aangepast.
De dienstregeling van De Lijn wordt ook tijdelijk aangepast. Hiervoor kun je terecht op
www.delijn.be.

Samen werken aan een
veilige Halfvastenstoet
Het gemeentebestuur gaat samen met De
Rijkevorselse Rederijkers, politie, brandweer en andere hulpdiensten voluit voor een
veilig verloop van de Halfvastenstoet. Alleen
wanneer de veiligheid gegarandeerd is, kan
de Halfvastenstoet voor iedereen een feest
worden.
Enkele van de veiligheidsmaatregelen die
worden genomen:
· bij de bestuurders van de carnavalswagens worden voor en na de stoet ademtests afgenomen en is er de afspraak dat
slechts één persoon in de cabine mag
plaatsnemen.
· Voor, tijdens en na de optocht is er een
algemeen verbod (voor alle drankgelegenheden) om drank te serveren uit glas.
Hetzelfde geldt ook voor de deelnemers.
· Sterke drank − boven 6 % − is niet toegestaan.
· De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden.
· Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti
en snoepgoed uitgeworpen worden in de
daarvoor voorziene zones.

© The Bornem Film Factory

Aan de inwoners die naar de stoet afzakken, vragen we om geen rugzakken, glas of
scherpe voorwerpen mee te nemen. In het
kader van de veiligheid kan de lokale politie
fouilleren of identiteitscontroles uitvoeren.
Ook de security kan aan de inkom van de tent
fouilleren en rugzakken controleren. Indien
de security aan de inkom drank, glas, scherpe
voorwerpen, varkensstiften of allerhande
verven aantreft, kan zij deze afnemen.
De glasbollen aan de kerk worden tijdelijk
verplaatst naar de Pastorij in het Doelenpad. Na de festiviteiten worden deze teruggeplaatst. Tenslotte zal de lokale politie op
deze zondag opnieuw alcoholcontroles uitvoeren in en rond Rijkevorsel. Drinken én
rijden gaan nu éénmaal niet samen. Reken
daarom op een BOB of maak gebruik van
het openbaar vervoer. Het gemeentebestuur
wenst tenslotte alle deelnemers en toeschouwers een fijne Halfvastenstoet. Dat het
één groot volksfeest mag worden !
Meer info:
· info@halfvastenstoet.be
· www.halfvastenstoet.be
· www.facebook.com/
DeRijkevorselseRederijkers

© The Bornem Film Factory

© The Bornem Film Factory
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Gasgeur in huis ?
Ruik je gas ? Dit is wat je moet
doen bij een gaslek !
Bij gasgeur in je huis komt veiligheid op de
eerste plaats! Weet dat elektrische apparaten, lampen en je gsm vonken kunnen veroorzaken als je ze aan- of uitschakelt. Die
vonken kunnen het gas doen ontvlammen.

Gaslucht in je huis ? Het
interventieteam komt gratis !
Het gasinterventieteam van Eandis rukt direct uit zodra je oproep binnen komt. Ter
plaatse meten ze de gaslucht en sporen ze
het gaslek op. Zo lang de detectie- en herstellingswerken bezig zijn, blijf je zelf op
veilige afstand.

· Bij een sterke gasgeur (je hoort duidelijk
een gaslek, je ruikt een doordringende
geur) ga je zo snel mogelijk naar buiten.
Je laat de deuren open en opent alle ramen die je tegenkomt. Is de meterkraan
binnen handbereik? Draai hem dan dicht.
Ga buiten naar een plaats waar je de gaslucht niet meer ruikt. Daar kun je je gsm
veilig gebruiken. Bel het noodnummer
0800 65 0 65.
· Is de gasgeur eerder beperkt (je ruikt af
en toe gas, maar niet permanent)? Draai
de hoofdkraan van de gasleiding dicht en
zet ramen en deuren open. Ga naar buiten
en bel, op veilige afstand, het noodnummer 0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang. Het gasinterventieteam komt zo snel mogelijk.

Stem nog tot eind februari
voor de namen van de
Sint-Jozefse wijkpaadjes
De wijkpaadjes in Sint-Jozef krijgen binnenkort een naam gebaseerd op een kinderliedje, -rijmpje of –spelletje. Via de
gemeentelijke website kun je zelf mee beslissen welke namen dat zullen zijn.
Surf naar de website www.rijkevorsel.be/
wijkpaadjes en breng een stem uit op jouw
favoriete spelletjes of rijmpjes. Er liggen
ook papieren stemformulieren bij het onthaal in het gemeentehuis en in beide bibliotheken. Stemmen kan nog tot en
met 28 februari 2018 !

Meer
info

www.rijkevorsel.be/wijkpaadjes
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Verkeershinder

Fietsers en voetgangers
op hetzelfde pad

Hanekap
Op zondag 4 maart 2018 wordt er naar jaarlijkse traditie in Achtel weer de Hanekap georganiseerd. Om 13.30 uur zal er een stoet
door het gehucht trekken onder begeleiding
van de fanfare. Nadien is er een viering op
de kapelberg. Dit kan enige verkeershinder
met zich meebrengen voor het doorgaande
verkeer.

Eerder in de 2310 werd al gemeld dat de
voetgangers en fietsers die in het tweede
deel van de Helhoekweg moeten zijn, er gebruik moeten maken van het gemengd fietsvoetpad. Fietsers dienen dus samen met de
voetgangers dit pad te gebruiken. Dit wordt
o.a. aangeduid met wegmarkeringen en met
het bord D10.
Nu de werken in de Bavelstraat zijn beëindigd wensen wij er op te wijzen dat ook hier
een gemengd fiets-voetpad werd aangelegd.
In de Bremstraat vanaf de Bavelstraat tot
het rusthuis en in de Wilgenstraat zal er
eveneens één komen. Hier zal ook door middel van verkeersborden en wegmarkeringen
worden duidelijk gemaakt dat fietsers en
voetgangers hetzelfde pad dienen te gebruiken.

Kindercarnaval
Op vrijdag 9 maart om 14 uur zal de stoet
van de leerlingen van De Wegwijzer weer
door het centrum trekken. Er zal tijdelijk
verkeershinder zijn in de omgeving van de
school en op de af te leggen omloop. Er worden geen omleidingen ingesteld en wij vragen van de automobilisten een klein beetje
geduld.

·
·
·
·

Meer
info

www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 00 40
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BOUWEN EN WONEN
De Klimaatstrijd !
Het klimaat is een zaak van ons allemaal. Daarom neemt Rijkevorsel deel aan
de Klimaatstrijd van de provincie Antwerpen. De gemeente die de meeste
vooruitgang boekt, mag de beker van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’
op de schouw van het gemeentehuis zetten.

Strijd mee
Om te winnen hebben we jouw hulp nodig. Hoe kun je helpen ? Door de komende maanden stap
voor stap je ecologische voetafdruk te verkleinen. Dat mogen gerust kleine stapjes zijn. Op
www.deklimaatstrijd.be vind je de link naar een superhandige app om je daarbij te helpen. Die
berekent je persoonlijke ecologische voetafdruk, daagt je uit en geeft handige tips en tricks.
Als elke inwoner een kleine stap zet, nemen we samen een grote sprong vooruit, recht naar
de titel van ‘Gemeente met de Kleinste Voetafdruk’. Hebben we je hier warm gemaakt om er
samen met de hele gemeente keihard in te vliegen ? Surf dan snel naar www.deklimaatstrijd.be
en help ons mee naar de overwinning !
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Staande ovatie voor
Guy Slegers bij afscheid als
GECORO-secretaris
Op 15 januari 2018 vond de laatste vergadering plaats van de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening ‘GECORO’ met
stedenbouwkundig ambtenaar Guy Slegers −
vooraan, derde van links − als vaste secretaris, die begin februari op pensioen ging.
Tijdens zijn loopbaan van ruim 40 jaar bij
de gemeente oefende Guy gedurende ruim
18 jaar − van bij aanvang − de functie van
GECORO-secretaris uit, dit met veel passie,
uitmuntende dossierkennis en voeling met
wat er leeft in de gemeente.
Hij werd hiervoor door de GECORO-leden,
in aanwezigheid van Schepen Bob Van den
Eijnden en de nieuwe omgevingsambtenaar
Dries Dams, uitgebreid bedankt en op een
staande ovatie getrakteerd. Op vraag van
GECORO-voorzitter Ive Van Giel − vooraan,
tweede van links − op welke wijze raad Guy
nog kon geven aan de GECORO-leden, riep
hij op om zo actief mogelijk deel te nemen
aan het debat en een duidelijke visie te vertolken omdat dit tot de beste oplossingen
leidt.

© GECORO Rijkevorsel

op 014 40 11 03 en laat je alsnog inschrijven op de wachtlijst van Rijkevorsel. Of bel
gerust met al je vragen. Op de website
www.arkwonen.be/documentatie vind je
alle voorwaarden voor kandidaat-kopers.

Earth Hour 2018

In het landelijke Koekhoven verkoopt De Ark
in maart de twaalf laatste eigentijdse appartementen, verdeeld over twee appartementsgebouwen. Je woont er zalig rustig in
de vallei van de Mark, met zicht op een open
agrarisch landschap.

Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert het
Wereld Natuur Fonds voor de 13de maal
Earth Hour, de wereldwijde actie voor onze
aarde. Met Earth Hour laten miljoenen mensen en duizenden organisaties met een simpel gebaar zien dat zij de toekomst van de
aarde belangrijk vinden. Dit door om 20.30
uur gedurende één uur het licht uitdoen. De
gemeente wil mee de aandacht vestigen op
de energieproblematiek en de klimaatverandering en doet daarom een oproep om op 24
maart 2018 één uur lang, tussen 20.30 uur en
21.30 uur, zoveel mogelijk lichten te doven.

Je kunt nog inschrijven ! Maak een afspraak
met het team verkoop & leningen van De Ark

Meer info:
· www.earthhour.org

Woon je graag in het groen
maar toch vlakbij het
dorpscentrum ?
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BOUWEN EN WONEN
Woontip: energievreters
en sluipverbruik
Een gemiddeld Vlaams gezin van drie personen verbruikt zo’n 3 500 kWh per jaar
aan elektriciteit. Het aantal gezinsleden, je
gewoontes en comfortwensen, elektrische
toestellen, deze zaken hebben allemaal een
invloed op je totaalverbruik. En wie met
elektriciteit verwarmt, heeft doorgaans een
veel hoger verbruik. Wist je dat een gemiddeld Vlaams gezin jaarlijks onnodig tot wel
€ 150 weggeeft ? De grote schuldigen zijn
een aantal energievreters en sluipverbruikers.
Enkele voorbeelden van mogelijke grootverbruikers in huis, zeker als deze toestellen al
wat ouder zijn:
· Koelkast/diepvriezer: een oude koelkast
kan wel € 148,5 per jaar aan elektriciteit kosten, een oude diepvries € 97,2.
Een Amerikaanse koelkast kost gemiddeld
zo'n € 135 per jaar voor z’n verbruik. Het
energielabel van een koelkast of vriezer
geeft veel verwarring, omdat het gerelateerd is aan het verbruik per liter. Kijk
dus niet alleen naar A, A+ of A++ maar ook
naar de benodigde ruimte. Hoe kleiner,
hoe zuiniger.

· Wasmachines zijn groter en zuiniger geworden. Wie een moderne trommel van 8
of 9 kilo weet te vullen, zal tot drie keer
minder energie verbruiken en 20 % minder water. Voor kleine huishoudens is het
waarschijnlijk voordeliger om een 6 kilomachine te gebruiken.
· Een energiezuinige droogkast kost zo’n
€ 64 per jaar aan elektriciteit.
· Een plasma-TV kost zo’n € 22 per jaar.
De nieuwe generatie LCD- of LED-tv’s verbruiken maar de helft. Maar let er op dat
een groter scherm van 150 cm de helft
meer energie verbruikt dan een kleiner
scherm van 80 cm.
· We spenderen jaarlijks gemiddeld € 146
aan elektriciteit voor verlichting. Ook je
verlichting kun je een stuk energiezuiniger maken door een overschakeling naar
LED-verlichting. Er volgt nog een woontip
over de overschakeling naar LED-verlichting.
· Een elektrische boiler van meer dan 20 liter kost voor een gemiddeld huishouden
ruim € 486 per jaar aan elektriciteit. De
waterbesparing die een keukenboiler oplevert weegt niet op tegen de extra energie en kosten die hij veroorzaakt. Een
mogelijk alternatief is je cv-ketel dichter
bij de aftappunten plaatsen en eventueel
een zonneboiler eraan koppelen.
· Ook een waterbed, een aquarium en een
vijverpomp zijn grootverbruikers die op
jaarbasis de elektriciteitsfactuur flink
verhogen.
Let ten slotte ook op sluipverbruikers. Dit
zijn toestellen die ook stroom verbruiken
als ze niet actief zijn. En in onze moderne
maatschappij zijn deze in bijna elke woning
talrijk aanwezig. Je televisie, je computer,
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zoekt een (m/v)

RECYCLAGEPARKWACHTER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB?

Als recyclageparkwachter sta je in voor het toezicht in het
recyclagepark. Je bent een aanspreekpunt voor klanten en
zorgt ervoor dat klanten hun afval correct registreren en
sorteren. Je zorgt voor een veilige en nette werkomgeving.
Je werkt onder het gezag van de verantwoordelijke van het
recyclagepark.

Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief en
CV, alsook een recent uittreksel uit het strafregister aan de
personeelsdienst ten laatste op 15 maart 2018. Verstuur je
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het
college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen bij
de personeelsdienst.

PROFIEL
Je bent bereid en beschikt over het nodige enthousiasme om
bij te leren. Je hebt inzicht in de werksituatie en je werkt
gedreven en correct.
VERDERE INFORMATIE
Er zijn geen diplomavereisten. Er wordt een selectieprocedure
georganiseerd. Een informatiebrochure met een uitgebreide
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan
worden opgevraagd bij de personeelsdienst via 03 340 00 13
(14) of personeel@rijkevorsel.be.

je tablet, je wifimodem, digiboxen... Al deze
toestellen verbruiken ook energie als ze niet
actief zijn. Vele moderne toestellen hebben
geen uitknop en blijven continu stand-by
staan. Al deze toestellen gezamenlijk achter
een stekkerdoos met aan-uitknop schakelen
is een goede oplossing.

Meer
info

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

www.kempen2020.be/huisbezoek. Geen internet ? Bel dan naar Kamp C op 014 27 96 50
en laat je inschrijven.

Wil je je eigen energieverbruik
vergelijken met dat van een
gemiddeld gezin ?
Op eandis.zetjewoningopdekaart.be kun je
de test doen of neem een kijkje op www.
energievreters.be. Ligt jouw verbruik te
hoog en weet je niet waarom ? Schrijf je in
voor een gratis begeleiding door een vrijwillige energiemeester via het e-formulier op

· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

Meer
info
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VRIJE TIJD
Verloren ballonkaartje Attractiedag 2016
Net voor kerstmis mocht de jeugddienst een heel leuk briefje terugvinden
in de brievenbus. Het ballonkaartje van Camil Hillen van de Attractiedag
van 2016 werd ons teruggestuurd vanuit Aakirkeby, een dorpje op een klein
eilandje in Denemarken !

Jaarlijks organiseert speelpleinwerking Kiekeboe op de laatste vrijdag van augustus hun Attractiedag aan de Valk waar alle Rijkevorselse kinderen zich kunnen uitleven op tal van springkastelen en andere attracties en kunnen genieten van een leuke show. De dag wordt telkens
in schoonheid afgesloten met het oplaten van ballonnen. De ballonkaartjes die worden teruggestuurd, worden beloond met een prijsje.

Een nieuw afstandsrecord !
Waarom is dit nu zo speciaal ? Wel, de verste ballon
in 2016 vloog tot in Kastorf Schlewig-Holstein in
Duitsland, wat 477 km van Rijkevorsel is. De verste
ballon ooit in de geschiedenis van de Attractiedag
vloog tot in Zühlen in Duitsland, wat 587 km van
Rijkevorsel is. De ballon van Camil vloog echter
helemaal tot in Aakirkeby, wat maar liefst 794 km
van Rijkevorsel is. Aakirkeby is een plaats op het eiland Bornholm, gelegen in de Oostzee. Het
Deense eiland ligt vrij afgelegen, zelfs dichter bij de Zweedse dan de Deense kust.
Daarnaast is het kaartje van Camil ook het enige ballonkaartje dat ooit over een zee is gevlogen.
Proficiat, Camil ! Hopelijk vliegt je ballon van de Attractiedag 2018 nog verder !
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Vooruitblik Grabbelpas
paasvakantie 2018
Ook tijdens de paasvakantie heeft het gemeentebestuur tal van leuke activiteiten
voorzien voor onze Rijkevorselse jongeren.
Hieronder vind je alvast een vooruitblik op
deze geweldige vakantie!

Grabbelpas
· Dinsdag 3 april: Skiën en snowboarden in
Landgraaf, geboortejaar 2010 t.e.m. 2001
· Woensdag 4 april: Vissen bij de Aalscholvers, geboortejaar 2007 t.e.m. 2001
· Woensdag 4 april: Handen uit de mouwen
en bouwen, geboortejaar 2011 t.e.m. 2006
· Donderdag 5 april: Spelnamiddag VDS, geboortejaar 2011 t.e.m. 2006
· Vrijdag 6 april: Bezoek aan bijencentrum
De Raam, geboortejaar 2011 t.e.m. 2006
· Maandag 9 april: Knutselfestijn, geboortejaar 2011 t.e.m. 2006
· Dinsdag 10 tot donderdag 12 april: Speeldriedaagse in Balen, geboortejaar 2011
t.e.m. 2006
· Woensdag 11 april: Longboarden in Breda,
geboortejaar 2007 t.e.m. 2001
· Donderdag 12 en vrijdag 13 april: 12 G
Noord: Adventure II, geboortejaar 2007
t.e.m. 2001
· Vrijdag 13 april: Juwelenatelier, geboortejaar 2009 t.e.m. 2001

Folders met alle info over de paasvakantie
zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse
scholen. Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je inschrijven
vanaf maandag 12 maart om 19 uur tot en
met zondag 25 maart 2018.
Er moet online worden ingeschreven via de
website www.i-school.be/login. Meer informatie hierover kun je terugvinden op onze
website www.rijkevorsel.be/grabbelpas of
www.rijkevorsel.be/kinderclub.
Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 120
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevangen worden. Na de uiterste inschrijvingsdatum van 25 maart 2018 zullen er hoe dan ook
geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor de paasvakantie. Deze maatregel
hanteren we om een kwaliteitsvolle
opvang aan jullie kinderen te
garanderen.
· 03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

Meer
info

Kinderclub
De begeleid(st)ers van de Kinderclub hebben
een keitof activiteitenprogramma voor de
paasvakantie in elkaar gestoken. De paasvakantie starten we met het thema ‘het prille
begin’. We hopen dan ook op het prille begin van een lentezonnetje waaronder we ons
volop kunnen uitleven. Tijdens de tweede
week gaan we ravotten en spelen rond verschillende beroepen. We stappen dan even
in de grote mensenwereld. Het belooft weer
een dolfijne paasvakantie te worden !
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VRIJE TIJD
Peuterspeelpunt viert zijn
1-jarig bestaan !

Eureka, maart is
Jeugdboekenmaand
in onze bib !
Nieuwsgierig zijn. Willen en weten. Zoeken.
Kijken. Iets proberen. Uitvinden. Ontwerpen. Mislukken. Opnieuw proberen. ‘Eureka’
is het feestje dat daarbij hoort !
In maart wordt er in heel Vlaanderen de
Jeugdboekenmaand georganiseerd, met dit
jaar als thema ‘Eureka – wetenschap & techniek’. Wat is wetenschap en techniek nu juist ?
Kom het ontdekken in onze bibliotheek ! In de
boeken, tijdens de workshops, met de voorstelling ‘Hello Robot’, poppenkast, ...

In april bestaat het Peuterspeelpunt alweer
één jaar en dat wordt gevierd ! Kom op zaterdag 24 maart 2018 tussen 10 en 12 uur
een kijkje nemen in de Kinderclub centrum,
Molenstraat 22, om kennis te maken met de
werking van het Peuterspeelpunt, de vrijwilligers en de deelnemers.

Hoe meer je kijkt, hoe meer je ziet. Hoe
meer je ziet, hoe meer je wil weten. En hoe
meer je weet, hoe meer je ziet. Alle activiteiten vind je op de affiche op de
achterzijde van deze 2310.
Meer info en inschrijvingen
03 340 00 51
bibliotheek@rijkevorsel.be

Meer
info

Naast tal van leuke peuteractiviteiten, zullen er ook gratis sessies ‘Muziek op schoot’
van tante Muzzie plaatsvinden. Deelname is
gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Het
belooft een voormiddag vol spel
en plezier te worden !
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
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Meer
info

Buitenspeeldag: 18 april 2018
Op woensdag 18 april 2018 is het in Vlaanderen weer Buitenspeeldag en ook de gemeente Rijkevorsel werkt hier graag aan
mee !
Op deze dag zetten vtmkzoom, Ketnet en
Nickelodeon hun schermen op zwart zodat
alle kinderen worden gestimuleerd om buiten 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 zich uit te leven met
o.a. volksspelen en grote gezelschapsspelen
of op het springkasteel !

Vaak maken verenigingen gebruik van gemeentelijke lokalen voor het inrichten van
hun activiteiten. Indien je een lokaal wil reserveren voor het seizoen 2018-2019, kun je
hiervoor een aanvraag doen voor 31 maart
2018 via evenementen@rijkevorsel.be. Het
is ook steeds mogelijk om de aanvragen binnen te brengen bij de diensten jeugd en
sport in het Klooster.
De nodige formulieren en documenten met
betrekking tot lokalenverhuur vind je terug
op www.rijkevorsel.be/lokalenverhuur.

Opening gebouw bibliotheek,
vrije tijd en Kind & Gezin
uitgesteld
In de nieuwbouw aan de Hoogstraatsesteenweg, waar binnenkort de bibliotheek, de
sector vrije tijd en het consultatiebureau
Kind & Gezin hun intrek zullen nemen, kan
jammer genoeg nog geen vloerbekleding gelegd worden. De chape is al gedeeltelijk uitgedroogd, maar nog niet voldoende om de
vloer af te werken.

Om er zeker van te zijn dat we genoeg begeleiding voorzien, vragen we om
voor 16 april in te schrijven.
Meer info en inschrijvingen
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer
info

Omdat het gemeentebestuur kwaliteit nastreeft bij de realisatie van het gebouw
wordt de opening van het nieuwe gebouw
nog een tijdje uitgesteld. Zodra er meer informatie is over de nieuwe datum voor de
opening, zal je dit uiteraard vernemen in de
2310, op de gemeentelijke website of via de
Facebookpagina’s van de vrijetijdsdiensten.

Aanvraag seizoensreservatie
gemeentelijke lokalen
Intussen zijn we reeds een aantal weken ver
in 2018 en zijn vele verenigingen bezig met
de opmaak van hun kalender voor het seizoen 2018-2019.
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Betoelaging
buitengemeentelijk
zwembadgebruik
Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwembad hebben, wil het gemeentebestuur via
het reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners van
Rijkevorsel het zwemmen promoten. De korting die de inwoners van Rijkevorsel kunnen
bekomen, bedraagt 30 % van de prijs van het
abonnement, de beurtenkaart of de zwemlessenreeks.

Welke zwemformules komen in
aanmerking voor een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen
en zwemlessen kan men een betoelaging
krijgen. Dit is niet het geval voor losse zwembeurten of groepslessen zoals bijv. aquagym.
Ook de aansluiting bij een zwemclub komt
niet in aanmerking voor een toelage. Uitzondering op deze regel is dat ook specifieke
groepslessen voor senioren in aanmerking
komen voor betoelaging. Daarnaast kun je
maximaal drie keer een lessenreeks voor
zwemlessen indienen per persoon.
Meer info over de specifieke abonnementen
en beurtenkaarten vind je terug in het reglement.

Welke zwembaden zijn
opgenomen in het reglement ?
Je kunt een korting bekomen voor bepaalde
beurtenkaarten, abonnementen en zwem-

lessen van de zwembaden in Beerse, Brasschaat, Herentals, Hoogstraten, Turnhout en
Zundert.
Personen met een handicap die in het Gielsbos gaan zwemmen, kunnen ook een aanvraag indienen. Dit zowel voor de persoon
met een handicap als voor één begeleider.
Aangezien er in het Gielsbos niet met abonnementen of beurtenkaarten gewerkt wordt,
tellen hier wel losse zwembeurten.

Hoe verkrijg je
een zwemtoelage ?
Bezorg een kopie van je abonnement of
beurtenkaart, je identiteitskaart en je betalingsbewijs aan de sportdienst. Dit kan
door deze tijdens de openingsuren af te
geven in het Klooster naast het gemeentehuis of via het e-loket van de gemeentelijke
website.
Het aanvraagformulier en het reglement kun
je bekomen bij de sportdienst of downloaden op de webpagina www.rijkevorsel.be/
toelage-zwemmen.
Aanvragen tot terugbetaling kunnen ingediend worden tijdens het lopende kwartaal
waarin de aankoop van de beurtenkaart of
het abonnement plaatsvond, of in het kwartaal dat daarop volgt.
De betaling van de toelage gebeurt na elk
kwartaal. Dit wil zeggen in de maand april
voor aanvragen ingediend in januari tot
maart, in juli voor aanvragen ingediend in
april tot juni, in oktober voor aanvragen ingediend in juli tot september en in januari
voor aanvragen ingediend in
oktober tot december.

Meer
info

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen
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Bewegen op Verwijzing
De kleinstedelijke zorgregio Hoogstraten –
Rijkevorsel is in het najaar van 2017 gestart
met het project 'Bewegen Op Verwijzing',
een initiatief van het Vlaams instituut voor
Gezond Leven met de steun van de Vlaamse
overheid. Dankzij dit project kunnen huisartsen de inwoners van Hoogstraten en Rijkevorsel doorverwijzen naar een bewegingscoach. Voor Rijkevorsel is dit Beate Hofkens
en voor Hoogstraten Lieve De Kinderen.
Beate en Lieve hebben respectievelijk een
bachelor en een master in de lichamelijke
opvoeding. Voordat ze van start gingen,
hebben ze voor dit project een opleiding als
bewegingscoach gevolgd. De opleiding heeft
als doel om mensen op een laagdrempelige
manier te motiveren om te bewegen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Vlaming
teveel zit en te weinig beweegt. Beide factoren zorgen voor gezondheidsrisico's.
Vind je dat je te weinig beweegt en kun je
daarbij hulp gebruiken ? Of heb je gezondheidsrisico's en wil je je terug beter voelen?
Dit project is voor iedereen toegankelijk en
voor ieders budget. Alle deelnemers profiteren van zeer lage tarieven en je krijgt extra
korting als je recht hebt op een verhoogde
tegemoetkoming (VT). Concreet betaal je
voor een individuele sessie € 5 per kwartier
(VT € 1) en voor een groepssessie € 1 per
kwartier (VT € 0,5). Een sessie duurt maximaal één uur en gemiddeld een half uur. Om
een afspraak te maken bij de bewegingscoach heb je een verwijsbrief nodig van de
huisarts.

Heb je een verwijsbrief ?
Contacteer je coach
Bij je eerste afspraak gaat de coach samen
met jou op zoek naar laagdrempelige bewegingsmogelijkheden thuis, op het werk, in

je vrije tijd en tijdens jouw verplaatsingen.
Nadat dit in kaart is gebracht, maak je samen met je coach een beweegplan op. Het
is niet de bedoeling om samen met de coach
te bewegen: jij voert het beweegplan zelfstandig en onafhankelijk van de coach uit.
Na enige tijd spreken jij en de coach weer af
om het beweegplan te evalueren, te optimaliseren en bij te sturen. Het aantal consultaties bepaal je zelf, iedereen heeft recht op
zeven uur individuele begeleiding per jaar.
Dit project kan voor jou misschien een opstap zijn om bij een lokale sportvereniging
aan te sluiten. Ook daar kan de bewegingscoach je bij helpen.
De voordelen van meer bewegen zal je al snel
zelf ondervinden. Onderzoek heeft aangetoond dat je dubbel zoveel beweegt na de begeleiding. Je zal je fitter voeler, meer energie
hebben, meer buiten komen, beter slapen, je
beter in je vel voelen, meer sociaal contact
hebben, ... Waar wacht je nog op  ?
Meer info:
· Beate Hofkens
· 0497 76 48 12
· hoogstraten.rijkevorsel@bewegen
opverwijzing.be
· www.bewegenopverwijzing.be

·
·
·
·
·

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
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Gegrilde paprikasoep
met yoghurt van schapenmelk
Dirk Holemans

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden

Bereidingswijze

· 1 aardappel
· 1 wit van prei
· 1 ui
· 1 lepel groentebouillon
· 2 dl water
· 4 rode paprika’s
· molenbrood
· hoeveboter
· kruidentuiltje met peterselie,
rozemarijn, tijm en look
· bieslook
· yoghurt op basis van schapenmelk

Gril de paprika’s in de oven totdat ze zwartgeblakerd zijn.
Ontdoe de paprika’s van de vel en de pitjes.
Smelt de boter in een kookpot. Snij de ajuin fijn en stoof ze aan in de kookpot. Snij de prei en de aardappel in kleine blokjes en stoof mee aan.
Voeg de paprika’s toe. Zet alles onder water en hang het kruidentuiltje er
bij. Voeg de bouillon toe en laat 30 à 35 minuten koken. Mix alles goed door
met een staafmixer.
Zeef de soep in een fijne keukenzeef.
Snij het molenbrood in stukjes van 1 op 1 cm en bak deze met hoeveboter in
een hete pan.
Schep de soep in een bord en dresseer met yoghurt op basis van schapenmelk,
de croutons van molenbrood en een takje bieslook.
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#2310
Vereniging in de kijker: S-jeugd Move-It

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
We komen op woensdagavond samen om allerlei activiteiten te doen, dit in samenwerking met Arktos en het gemeentebestuur.
Plezier maken staat helemaal bovenaan de
lijst !

Waar is jullie vereniging
gevestigd ?
In het oude bureel aan steenfabriek ’t Sas.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Sinds vorig jaar zijn er zes van onze leden
mee in het bestuur gestapt. Naast hen heb-
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ben wij nog negen andere leden. Wij proberen regelmatig een vergadering te organiseren om de stand van zaken te bespreken en
eventueel een planning op te maken voor de
komende maand(en).

Vanaf welke leeftijd kun je lid
worden van de vereniging ?
Vanaf 11 à 12 jaar kun je je aansluiten bij
onze werking. Het is vooral de jongere generatie die wij willen bereiken, aangezien er
momenteel in Sint-Jozef niet zoveel te beleven valt voor de jeugd. Om jongere leden
aan te trekken gaan we een samenwerking
aan met de gemeente, de scholen, ...

Steunen jullie ook
goede doelen ?
Dit jaar stonden wij op de kerstmarkt in SintJozef. De winst hebben wij geschonken aan
de organisatie Feestvarken vzw.

Welke activiteit van jullie
vereniging raden jullie aan voor
de inwoners van Rijkevorsel ?
Kom ons zeker eens bezoeken elke woensdagavond van 19.00 tot 21.30 en leer ons
kennen !

Wie nomineren jullie als
volgende vereniging ?
Wij nomineren De Schakel vzw, omdat dit
één van de verenigingen is waarmee we samenwerken.

Staan er uitstappen of
weekends op jullie programma ?
Wij organiseren meermaals uitstappen. Om
een voorbeeld te geven zijn wij afgelopen
maand een Escape Room gaan doen in Turnhout. Eén keer per jaar gaan wij ook op
meerdaagse. Dit houdt in dat wij een heel
weekend ergens met z’n allen verblijven op
locatie. De Ardennen was voor ons echt wel
de leukste meerdaagse ! Dit jaar gaan wij
ook op meerdaagse, naar waar is nog een
verrassing ! Wannes, onze leider, organiseert
deze meerdaagse helemaal zelf en wil ons er
dit jaar mee verrassen.

Wat was een hoogtepunt voor
S-jeugd - Move-It Rijkevorsel ?
Onze toonmomenten waar telkens veel volk
op is afgekomen. Hier werden onze eigengemaakte films voorgesteld en was er vertier
voor de mensen die langskwamen.

Waar willen jullie met jullie
vereniging naartoe ?
Wat we nog willen bereiken is dat er veel
jonge leden bijkomen, zo blijft de toekomst
van Move-It verzekerd.

S-jeugd - Move-It
·
·
·
·

Aantal leden:
Aantal jaren actief:
Hoofdactiviteit:
Website:

ongeveer 15 leden
5 jaar
plezier maken
www.facebook.com/MoveItRijkevorsel
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2 maart 2018
Om 20.00 uur
SmarTones zingen hits van vroeger
met verhalen uit De Brug
Concert

€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

4 maart 2018
Van 13.00 tot 17.00 uur
Hanekap
Feestelijkheid
SmarTones en Culturele Vereniging De
Brug organiseren op 2 maart in ’t Centrum een reuzegezellige avondvoorstelling rond oude hits en verhalen en
anekdotes over Veussel die vroeger in
De Brug verschenen zijn.
€7
voorverkoop: € 7
inkomprijs: € 10
Zaal 't Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Zanggroep SmarTones en
Culturele Vereniging De Brug
liedjesenverhalen@gmail.com
(reservatie)
Om 20.30 uur
Jasper Erkens
Concert

Na twee uitverkochte optredens in
2009 komt Jasper Erkens terug naar De
Singer. De Diestenaar heeft in die negen jaar tijd heel wat watertjes doorzwommen. Met een pak ervaring op zak
en een gloednieuw solo-album onder
de arm maken we op 2 maart kennis
met een volwassen versie van Jasper
Erkens.
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13.30 uur: vertrek stoet aan de kapel
van Achtel naar koningin 2017 met Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid.
14.15 uur: titelstrijd koning 2018 op de
Achtelse kapelberg.
15.30 uur: viering nieuwe koning met
een hapje en een drankje op de Achtelse kapelberg. Alle Achtelse jongeren
geboren in 2004 en ouder op post evenals supporters en sympathisanten.
Iedereen is van harte welkom.
Gratis
Kapel Achtel
Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel
Cultuurgroep Achtel vzw
Achtel@telenet.be
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs
Beurs
Elke eerste zondagvoormiddag van
de maand ruilen en aanvullen van allerlei verzamelingen zoals postzegels,
postkaarten, theezakjes, suikerzakjes,
doodsprentjes, voetbalstickers, ...
Gratis
Turnzaal Sint-Luciaschool
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Ruilclub
03 314 51 29

6 maart 2018
Van 11.30 tot 16.00 uur
Ontmoetingsdag voor weduwen
en alleenstaanden
Lezing
Wij nodigen je uit voor de Ontmoetingsdag in Rijkevorsel waar wij je
warm willen onthalen met een feestelijk drankje gevolgd door een lekkere
broodmaaltijd. Daarna nemen we de
tijd om te luisteren naar de tips van
Maryvonne Renson. Zij brengt een lezing over ‘Er goed uitzien kent geen
leeftijd !’. Inschrijven voor 23 februari
via de verantwoordelijke van je KVLVgroep.
€ 14
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
KVLV gewest Hoogstraten
kvlvgewesthoogstraten@
hotmail.com (inschrijven)

8 maart 2018
Van 18.30 tot 1.00 uur
Afterworkparty
Ondernemend Rijkevorsel
Fuif

Het aftellen naar ons volgende evenement Afterworkparty is begonnen. 8
maart is het zover. En dit op een unieke
locatie nl. in de ‘Spiegeltent Klessens’.
Er zal ook catering voorzien zijn, zodat
honger en dorst, gestild kunnen worden. Voorverkoop via verkooppunten
Garage Putex, ’t Kleurenpalet, Crelan
- Walbers Vastgoed, Martens Interieur,
Bloemen Amaryllis en Fietsen Peter
Brosens. Wil je via deze weg kaarten
bestellen, stuur dan een pb-bericht en
wij bezorgen je de nodige gegevens
voor betaling. Allen op post !

€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
Spiegeltent Klessens
Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel
Ondernemend
Rijkevorsel & Sint-Jozef

10 maart 2018
Om 20.00 uur
Jaarconcert
Concert

12 maart 2018
Om 20.00 uur
Kaart- en buurtavond
Spel
Landelijke Gilde Rijkevorsel organiseert
tijdens de winterperiode vier kaart- en
buurtavonden. De laatste is maandag
12 maart. Iedereen is welkom.
Oude Pastorij
Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
Landelijke Gilde Rijkevorsel
0477 69 80 19

16 maart 2018
Om 20.30 uur
Manolo Cabras Quartet Melys in Diotta
Concert

13 maart 2018

€5
voorverkoop: € 5
inkomprijs: € 8
kinderen -12 jaar: gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
K.H. Broederband
guytax@hotmail.com (reservatie)
www.khbroederband.be
Kompasfuif
Fuif

Van 19.30 tot 20.30 uur
Info-avond
Infovergadering
Infomoment schooljaar 2017-2018 van
kleuterschool Het Moleke en Het Kleine
Moleke. Instapdagen: 16 april, 14 mei
en 3 september.
Gratis
GVKS Het Moleke (eetzaal)
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
info@het-moleke.be
www.het-moleke.be

14 maart 2018
Van 19.00 tot 20.00 uur
Zwanger ? Kom kennismaken met
Kind en Gezin !
Lezing

De Italiaanse bassist Manolo Cabras
speelde met bekende landgenoten
waaronder Enrico Rava, Giovanni Guidi
en Paolo Fresu. Daarnaast is hij al twee
decennia lang een vaste waarde in de
Belgische jazzscène. Het Manolo Cabras
Quartet brengt swingende en lyrische
jazz met zin voor avontuur. Denk aan de
traditie van Ornette, Miles en Coltrane!
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Aankondigingen van
activiteiten in april
dien je uiterlijk op
donderdag 1 maart 2018
in te voeren in
www.uitdatabank.be
Muziek uit de jaren 80 - 90 - 2000 met
DJ Duo. Happy hour van 21 tot 22 uur.
€3
voorverkoop: € 3
inkomprijs: € 4
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
www.het-kompas.be

De verpleegkundige geeft je graag
meer info over wat Kind en Gezin voor
jou kan betekenen, wat ze doen, hoe
een consultatiebureau eruit ziet, hoe je
ze kan bereiken, ...
Gratis
Consultatiebureau Kind en Gezin
Molenstraat 40 - 2310 Rijkevorsel
Kind en Gezin Rijkevorsel

Activiteiten die te laat
of niet werden ingegeven
in de UiTdatabank
verschijnen niet in de
rubriek UiT in Rijkevorsel.
Het schepencollege heeft
het recht inzendingen te
weigeren, in te korten en te
wijzigen.
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17 maart 2018
Om 19.30 uur
Jesperein
Cabaret

Davidsfonds Rijkevorsel organiseert:
een pittige revue naar het werk van
Jasperina de Jong. Kom genieten van
een geslaagde mix van muziek, woordkunst, cabaret en humor!
€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
Davidsfonds Rijkevorsel
03 314 39 01
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
www.desinger.be

18 maart 2018

20 maart 2018
   9.00 -10.00 u. in Het Kleine Moleke
10.30 -11.30 u.
in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
Opendeurdag

22 maart 2018
Om 20.30 uur
Bart Buls, Jan Hautekiet &
Nils De Caster
Concert

© Jan Allaerts - First Frame of Action

Is jouw kleuter op 16 april 2,5 jaar ?
Dan kun je samen met je kleuter vrijblijvend kennis komen maken met onze
instapklas(jes) op 20 maart 2018.
Gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
www.het-moleke.be
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Van 12.30 tot 15.30 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

Zanger-gitarist Bart Buls stelt zijn soloalbum ‘Parallel Minds’ op 22 maart
voor in De Singer. Hij laat zich flankeren door Jan Hautekiet op vleugel en
multi-instrumentalist Nils De Caster op
viool, lapsteel en mandoline. Van intimistische songs tot een stevige portie
rock-’n-roll, een doorleefde stem en
geweldige muzikanten. Meer moet dat
niet zijn !
€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

23, 24 en 31 maart 2018

Tafelverkoop. Tweedehandsbeurs kinderartikelen speelgoed en uitzet. Inschrijven via gezinsbondrijkevorsel@
hotmail.com.
€5
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
Gezinsbond Rijkevorsel
0496 34 40 09
gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
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Infoavond voor ouders van kleuters die
instappen op maandag 16 april 2018,
maandag 14 mei 2018 en maandag 3
september 2018. De infoavond gaat
door in de polyvalente zaal van de
school. Gelieve vooraf uw aanwezigheid door te geven a.u.b.
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
03 312 37 33 (reservatie)
directie@het-kompas.be (reservatie)
www.het-kompas.be

Van 20.00 tot 22.00 uur
Theatervoorstelling ‘Gewoon te gek’
Theatervoorstelling

Liesbeth, Femke, Lucas en Bram, vier
ex-psychiatrische patiënten, wonen in
Huize Molenstraat. De sociotherapeute
Joke moet hen helpen een plaatsje in
de ‘normale’ maatschappij te herove-

ren. Maar de patiënten besluiten dat
ze best hun eigen boontjes kunnen
doppen. Zo zorgen ze op eigen ‘gekke’
wijze voor een bijzondere avond.
€7
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Jeugdtheater Globe
0496 55 12 52 (reservatie)
www.jtglobe.be (reservatie)

23 maart 2018
Om 20.30 uur
Ben Goldberg & Michael Coleman
Concert

28 maart 2018
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters
Opendeurdag
Kleuters die op 16 april 2018 de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn
welkom op onze drempeldag. Kom samen met mama en/of papa kennismaken met de juf en de kindjes van de
klas.
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
03 312 37 33
directie@het-kompas.be
www.het-kompas.be

€ 15
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 9
inkomprijs studenten: € 11
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

29 maart 2018
Klarinettist Ben Golberg en pianist Michael Coleman brengen een persoonlijke interpretatie van Book of ‘H’ of
‘Practitioners’ van de in 2004 overleden
sopraansaxofonist en componist Steve
Lacy.
€ 15
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

24 maart 2018
Quiz ouderraad Het Kompas
Quiz
Maximum 10 personen per groep. Actualiteitsvragen vanaf 10 maart 2018.
Prijzen voor top-10.
€ 10
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
gemeenschapsquiz@gmail.com
(inschrijven)

Om 20.30 uur
Jens Dendoncker Bang van Dendoncker
(UITVERKOCHT)
Stand-up comedy
Met maar liefst vier comedyprijzen op
zak is het voor deze aimabele WestVlaming tijd om de cultuurpodia in
Vlaanderen te bestormen. De winnaar
van Humo's Comedy Cup 2016 en presentator van het VTM-programma ‘Hoe
zal ik het zeggen’ is helemaal klaar voor
zijn eerste soloprogramma ‘Bang van
Dendoncker’.
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

31 maart 2018
Om 20.30 uur
Milo Meskens
Concert
Met twee nominaties voor de Mia’s op
zak, één voor ‘Doorbraak van het jaar’
en één voor ‘Hit van het jaar’ met single ‘New Beginning’, is Milo Meskens officieel de nieuwe ster aan het Vlaamse
pop- & rock-firmament.
Voorprogramma: Esther & Fatou.

1 april 2018
Theatervoorstelling
‘Gewoon te gek’
Zaal ’t Centrum

12 april 2018
Radio Guga (try-out)
De Singer

13 april 2018
Guidi - Petrella - Sclavis - Lobo
De Singer

14 en 15 april 2018
Fototentoonstelling
De Fotovrienden vzw
PZ Sint-Jozef

18 april 2018
Buitenspeeldag
Park Doelenpad
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Te ontdekken in Rijkevorsel
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

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Tentoonstelling
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw - 03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be
blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Opendeurdag
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

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
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OPENINGSUREN
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.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

03 340 00 01 - burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
veiligheid, politie,
brandweer en
burgerlijke stand

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

0475 55 35 90 - bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen:
ruimtelijke ordening,
openbare werken,
Europese aangelegenheden
en landbouw

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit, communicatie en
erediensten
0478 71 05 96 - lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen:
energie, tewerkstelling, toerisme en
milieu
0474 94 06 82 - stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs, middenstand
en lokale economie

SNR

0496 08 57 25 - josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:
financiën, begroting,
informatica,
kinderopvang,
kind & gezin en
ontwikkelingssamenwerking

0496 77 81 89 - wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
derde leeftijd en huisvesting

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag
dinsdag tot vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 12.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
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

Wijk-Werken - 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 t.e.m. vrijdag
maandag t.e.m. donderdag op afspraak
maandagavond

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

Gemeentebestuur

8.30 - 12.15 uur
13.00 - 17.00 uur
17.30 - 19.30 uur
17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

OCMW

03 340 00 00		 03 340 39 65
info@rijkevorsel.be		ocmw@ocmwrijkevorsel.be
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2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

