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Lente in het land
Het is lente, de bloemen bloeien.
De koeien die buiten staan te loeien.
Eindelijk wat kleur !
Vergeet meteen al het gezeur.
Voorspoed hangt in de lucht.
Niemand die nog zucht.
Weg met die zorgen en kijk uit naar morgen !

APRIL 2018

INHOUD
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Op zondag 22 april zet de kerk van Sint-Jozef de deuren open.
Op die dag starten we samen met jullie onze zoektocht naar
de toekomst van het dorp en de kansen van het kerkgebouw.
Werken aan het dorp van morgen doe je vandaag.
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Een inspectieteam kwam de voorbije maanden langs in
De Wegwijzer. De inspecteurs voerden een onderzoek zowel op
het niveau van het beleid als op het niveau van de klaspraktijk.
De Wegwijzer slaagde met onderscheiding in deze opdracht.
Proficiat aan het volledige schoolteam !
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Rijkevorsel werd geselecteerd om in te stappen in het project
‘Verkeersveilige Gemeente’. Met een ondersteunings- en
begeleidingstraject zal verder gewerkt worden aan de
verkeersveiligheid in onze gemeente. Van SAVE naar ZERO.
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Op 9 maart werd de Milieuprijs 2017 uitgereikt.
Zelfoogstboerderij ‘Schoongewas’, gelegen aan de Melhoven,
werd bekroond als laureaat. Als oogstaandeelhouder kies je hier
voor landbouw die op natuurlijke wijze groenten teelt.
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In het dagdagelijkse leven maak je voortdurend keuzes. Hoe
werden deze vroeger gemaakt ? Hoe zien de leerlingen van de
zesde leerjaren hun toekomst ? Wat vind jij hét Erfgoed van
Rijkevorsel ? Op Erfgoeddag ‘kies’ je voor Rijkevorsel.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Met de gras- of paasmaand voor de deur, is hopelijk ook het koude weer achter de rug. De
lente zal terug kleur brengen in de natuur. De bloembakken en -korven zullen terug gevuld
worden, zodat iedereen hiervan weer zal kunnen genieten.
Drie van de vier wegenwerken zullen stilaan afgewerkt worden, uitgezonderd het grote
wegenis- en rioleringswerk Kleine Gammel met omliggende straten. Dikwijls kreeg ik
de vraag waarom dit grote werk in Gammel, Kleine Gammel en omgeving nog juist voor
de winter is gestart. Dit is namelijk om financiële redenen. De kostprijs voor dit werk
bedraagt € 4 200 000 waarvoor we 80 % subsidies krijgen van Pidpa Hidrorio, onder de
voorwaarde dat we deze nodige werken op dit tijdstip zouden uitvoeren. Zo niet, zou
Rijkevorsel voor deze straten in de toekomst geen subsidie meer ontvangen en zou dit subsidiegeld naar een andere
gemeente of stad gaan. Met als gevolg dat € 3 360 000 door de inwoners van Rijkevorsel betaald zou moeten
worden, wat zou neerkomen op € 720 per gezin voor dit werk.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat ook nog enkele kleine werken met een beperkte uitvoeringstermijn
uitvoeren op hun wegen. Deze werken zullen pas aanvatten nadat Gammel terug open is. Vermoedelijk dus in de
paasvakantie. Meer hierover verder in deze 2310. Ondertussen heeft de sporthal een nieuwe verwarming gekregen.
Ook de andere werkzaamheden in en rond De Valk vorderen goed.
Bij deze wil ik het ganse gemeentepersoneel danken voor hun dagelijkse inzet in deze turbulente tijden van
veranderlijke wetgevingen op alle vlakken.
Graag wil ik speciale aandacht vragen voor de verschillende milieu-artikels in deze 2310. Zoals het nieuws over de
gele papiercontainers die eind april in het straatbeeld zullen verschijnen, de uitreiking van de Milieuprijs 2017,
aansluiting van de gemeente bij De Statiegeldalliantie, sluikstoken, enz.
Wat de gebouwen betreft, kunnen we meedelen dat de nieuwe bibliotheek officieel geopend wordt op zaterdag
26 mei en de Kinderclub van Sint-Jozef op zaterdag 9 juni. Alle inwoners zijn welkom om de nieuwe gebouwen te
ontdekken. Ik wens jullie allen een prachtige lente toe.

Bob Van den Eijnden,
1ste schepen, schepen van openbare
werken, ruimtelijke ordening,
landbouw en Europese zaken
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BESTUUR
‘Kerk als dorpsknooppunt’
start in Sint-Jozef
Werken aan het dorp van morgen doe je vandaag ! Daarom zoeken we
inwoners uit Sint-Jozef om samen te denken en te werken aan de toekomst
van het dorp én de kansen van het kerkgebouw.

Ben je ‘geboren en getogen’ in Sint-Jozef of pas sinds kort een inwoner ? Ben je jong of iets
minder jong ? Ga je nog naar de kerk of helemaal niet ? Iedereen is welkom! Want enkel met
ieder zijn eigen ideeën en ervaringen kunnen we de antwoorden op onderstaande vragen samen
formuleren:
· Wat is er speciaal/uniek in Sint-Jozef ?
· Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het dorp én de kerk klaar is voor de toekomst ?
· Welke kansen zijn er voor de kerk ?
· Welke uitdagingen zijn er voor de dorpskern ?
Heb je zin om samen met de parochiekern Sint-Jozef Rijkevorsel en het gemeentebestuur deze
zoektocht te starten ? Kom dan op zondag 22 april tussen 13.00 en 17.00 uur langs in de kerk van
Sint-Jozef. Past het niet om te komen, maar heb je veel goesting of ben je nieuwsgierig ? Stuur
ons een mailtje met je gegevens en we houden je op de hoogte.
Meer info:
· davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be
· www.kerkalsdorpsknooppunt.be
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Verkiezingen: mogelijkheid
voor niet-Belgische burgers
om te stemmen
Elke onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat
hij/zij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij/zij zich
vooraf inschrijft als kiezer. Hetzelfde geldt
voor elke onderdaan van een staat buiten
de EU die sinds minstens vijf jaar in België
woont.
Om ingeschreven te kunnen worden op de
kiezerslijst moet je een schriftelijke aanvraag indienen conform het model opgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken. Je
vindt deze formulieren terug op de gemeentelijke website via www.rijkevorsel.be/
verkiezingen, aan het onthaal of de dienst
burgerzaken in het gemeentehuis, Molenstraat 5.
Het ingevulde formulier mag nadien worden
afgegeven bij de onthaalbalie of de dienst
burgerzaken. Bij de afgifte wordt er een
ontvangstbewijs overhandigd. De formulieren moeten ten laatste op 31 juli 2018
worden terugbezorgd aan het gemeentebestuur.
Indien je in het verleden reeds een aanvraag
hebt ingediend en je toen als kiezer werd erkend moet er geen nieuwe aanvraag gedaan
worden. De inschrijving op de kiezerslijst
blijft behouden.

· ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag
indienen om ingeschreven te worden op
de kiezerslijst
· de nationaliteit van een lidstaat van de
Europese Unie hebben (niet-Belgische
burgers van binnen de EU)
· een verklaring afleggen van verbintenis
om de Grondwet, de wetten van het Belgisch volk en het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven (nietBelgische burgers van buiten de EU)
· onafgebroken in België verblijven (en een
wettelijke verblijfstitel hebben die dit
bewijst) gedurende 5 jaar (niet-Belgische
burgers van buiten de EU)
Hierna wordt er onderzocht of de aanvraag
voldoet aan de voorwaarden en wordt deze
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij erkenning of weigering
als kiezer zal je schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
Opgelet: de niet-Belgische burger kan zich
enkel registreren als gemeenteraadskiezer.
Het stemrecht voor niet-Belgen strekt zich
niet uit tot de provincieraadsverkiezingen.
· www.ikstemook.be
· www.rijkevorsel.be/

Meer
info

verkiezingen

· www.vlaanderenkiest.be

Voorwaarden
· minstens 18 jaar oud zijn op datum van 14
oktober 2018
· ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Rijkevorsel op 1 augustus 2018
· op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten

Sluitingsdagen
Op paasmaandag 2 april 2018 zijn alle diensten van de gemeente
en het OCMW gesloten. Ook het wijk- en hoofdkantoor van de
lokale politie Noorderkempen sluiten op deze dag de deuren.
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BESTUUR
Aanvraag Diftar-toelage
dienstjaar 2018
Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

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

Aanvrager - persoonlijke gegevens
Naam: *

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

Voornaam: *

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

Rijksregisternummer: *

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

Adres: *

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

Info scholen en verenigingen
Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2018: *

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

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1 januari 2018: *

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

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attesten voor 1 november 2018 aan de dienst financiën in het
gemeentehuis (Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel).
Handtekening en datum:

✁
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Toelagen Diftar-systeem
voor restafval en GFT
Het Diftar-systeem voor restafval en GFT is
ondertussen goed ingeburgerd in onze gemeente. Met het systeem wil de gemeente
financieel tegemoetkomen aan volgende
doelgroepen: gezinnen met jonge kinderen,
personen met een medische reden, 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 gemeente woont en aan de gestelde voorwaarden voldoet.
· Het jaarlijks toekennen van een premie
van € 15 aan personen ingeschreven in
de gemeente met een medische reden −
bijvoorbeeld incontinentie, nierdialyse,
stomapatiënten − na voorlegging van een
medisch attest.
· Het jaarlijks toekennen van een premie
van € 15 aan door Kind en Gezin erkende
onthaalouders en minicrèches ingeschreven in de gemeente na voorlegging van
een attest van Kind en Gezin.

· Het jaarlijks toekennen van een premie
aan scholen gelegen in de gemeente en
die ingestapt zijn in het Diftar-systeem,
dit € 1 per leerling die is ingeschreven in
de betreffende school op 1 februari van
het belastingjaar.
· Het jaarlijks toekennen van een premie
van € 50 aan erkende verenigingen gelegen in de gemeente die voldoen aan volgende voorwaarden:
· De vereniging heeft een eigen lokaal
binnen de gemeente of heeft de permanente beschikking over een lokaal binnen de gemeente.
· De leeftijd van 50 procent van de ingeschreven leden bedraagt geen achttien jaar op 1 januari van het belastingjaar.
· De vereniging is ingestapt in het Diftarsysteem.
De aanvragen en bijhorende attesten dienen
jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 november.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden
plaats op de maandagen 26 maart en 30 april
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.
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BESTUUR

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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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 26 februari 2018
Kennis wordt genomen van het meerjarenplan en het budget 2018 van Welzijnszorg
Kempen.
De raad hecht goedkeuring aan de invoering
van een tonnagebeperking van maximum 3,5
ton toegelaten massa met onderbord uitgezonderd laden en lossen in volgende straten:
· Meerblok, tussen Oude Baan en Vaart
· Perenstraat, tussen Drijhoek en Appelstraat
Het politiereglement betreffende het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen en
vergelijkbare afvalstoffen wordt in aangepaste versie goedgekeurd n.a.v. de invoering van papiercontainers en ondergrondse
glascontainers.
De politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van
doorgang op de openbare weg en openbare
gezondheid en veiligheid wordt in aangepaste versie goedgekeurd na toevoeging van
drie luiken namelijk sluikstoken, brandveiligheid in publiek toegankelijke inrichtingen
en tenten en een bijzonder reglement inzake de halfvastenstoet.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
en de raming voor de opdracht ‘Onderhoudswerken kopgevel-straatmuur-arcadeboog’
op de site Sas. De lastvoorwaarden worden
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 81 356,42 excl. btw of
€ 98 441,27 incl. 21 % btw.
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-18-004: Kleine uit-

breiding in Hoeveweg’ tussen Pidpa/Hidrorio
en de gemeente Rijkevorsel.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek
‘wegenis-, groen- en rioleringswerken te
Rijkevorsel’ in de woonwijk Molenakkers. De
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals
voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De kostenraming bedraagt
€ 1 835 957,33 excl. btw of bedraagt
€ 2 221 508,37 incl. 21 % btw.
De grond met de erop uitgevoerde infrastructuurwerken, eigendom van Bouwmaatschappij De Noorderkempen cv, en gelegen
in de Dellenweg, met een gezamenlijke oppervlakte van 1 281 m2 wordt kosteloos aanvaard door de gemeente voor openbaar nut
om opgenomen te worden in het openbaar
domein van de gemeente.
De heer Dries Dams wordt aangesteld als
vaste secretaris van de Gecoro en dit ter
vervanging van de heer Guy Slegers.

© Ton Wiggenraad

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

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
De Wegwijzer doorgelicht
Om de vijf à zeven jaar komt een inspectieteam langs in de school om de
werking van De Wegwijzer ‘door te lichten’. De inspecteurs gaan met de
school in dialoog en haken daarbij in op de interne kwaliteitszorg van de
instelling. De nodige documenten worden bekeken. Er wordt les gevolgd bij
al de leerkrachten, ze gaan in dialoog met leerkrachten en directie en ze
bevragen ook ouders en kinderen.

Uit al die observaties en bevindingen krijgt de school een score: gunstig of niet gunstig. De
inspectie voert onderzoek zowel op het niveau van het beleid als op het niveau van de klaspraktijk. Vier vragen stonden hierbij centraal:
· In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit ?
· In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs ?
· Voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en
hygiëne ?
· Respecteert de school de regelgeving ?
Met enige fierheid kan gezegd worden dat De Wegwijzer op de vier vragen met onderscheiding
geslaagd is. Een fantastische stimulans om met het hele team deze weg te blijven bewandelen.
De werking binnen de school zal op regelmatige basis geëvalueerd en bijgestuurd worden om
de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk te houden.
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Vieringen Goede Week
en Pasen

Geboorten

Dinsdag 27 maart

Oktober 2017

· 19.00 uur
Boeteviering in de Sint-Willibrorduskerk,
voor beide parochies.

· Beyers Anna, 11 oktober 2017,
kind van Beyers Steven en Cocx Lynn

Donderdag 29 maart:
Witte Donderdag

· Verboven Anna, 7 januari 2018,
kind van Verboven Gert en Van Gestel Leen
· Renders Anouk, 17 januari 2018,
kind van Renders Mark en D’Hondt Tessa
· Delauré Josephine, 18 januari 2018,
kind van Delauré Thijs en Marien Leen
· Van Besauw Levi, 29 januari 2018,
kind van Van Besauw Bart en De Roover Evelyne
· Geysen Tes, 30 januari 2018
kind van Geysen Kristof en Oprins Veerle

· 19.00 uur
Gezamenlijke eucharistieviering in de
Sint-Katharinakerk te Hoogstraten voor
alle parochies van de pastorale eenheid
Sint-Franciscus, opgeluisterd door verschillende koren.

Vrijdag 30 maart:
Goede Vrijdag
· 15.00 uur
Kruisweg aan de grot in de Eekhofstraat,
voor beide parochies, bij slecht weer in
de Sint-Willibrorduskerk.
· 20.30 uur
Goede Vrijdaggebed in dageraadkapel van
de Sint-Willibrorduskerk.

Zaterdag 31 maart:
Stille Zaterdag

Januari 2018

Februari 2018
· Adriaensens Amelie, 1 februari 2018,
kind van Adriaensens Youri en De Backer Sara
· Vlasin Maya Florina, 4 februari 2018,
kind van Vlasin Florin-Adrian en Vlasin Sorina Claudia

Huwelijken
· Matthé Djürre en Daems Evi, 16 februari 2018

· 19.00 uur
Paaswake voor beide parochies in de SintJozefkerk

Zondag 1 april:
Pasen - Verrijzeniszondag
· 10.00 uur Paasviering in kapel Achtel.
· 11.00 uur
Gezinsviering in de Sint-Willibrorduskerk.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 19 april 2018 in de raadzaal van het
gemeentehuis.

Overlijdens
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kokke Marie-Louise
Sterkens Frans
Boermans Karel
Michielsen Leo
Krynen Theresia
Lauryssen Jozef
Debeer Jan
Adams Herman
Embrechts Paulina
Van Ginneken Maria
Adriaenssen Jan

°1951
°1930
°1930
°1959
°1921
°1924
°1934
°1935
°1931
°1926
°1930

† 1 februari 2018
† 4 februari 2018
† 10 februari 2018
† 13 februari 2018
† 17 februari 2018
† 21 februari 2018
† 21 februari 2018
† 22 februari 2018
† 24 februari 2018
† 26 februari 2018
† 26 februari 2018
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LEVEN EN WELZIJN
Spieken

Wijk-werken

naar statistieken

Meten is weten ! Daarom belichten we
elke maand een aantal interessante cijfers
en getallen over Rijkevorsel.

Verwachte bevolkingsgroei en vergrijzing
Statistiek Vlaanderen pakt elke drie jaar uit met de gemeentelijke bevolkingsvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest. De
huidige vooruitzichten betreffen de periode 2018-2035 en geven
voor elk van de Vlaamse steden en gemeenten een jaarlijkse
vooruitberekening van de bevolking en de huishoudens.

Het nieuwe systeem wijk-werken dat het
vroegere PWA-stelsel vervangt, is sinds
1 januari van start gegaan. Samen met
de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog,
Hoogstraten, Merksplas en Ravels maakt Rijkevorsel deel uit van de wijk-werkorganisatie ‘Noorderkempen Werkt’.

Evolutie totaal aantal inwoners
De bevolking zal in de komende tien jaar naar verwachting in
bijna alle gemeenten blijven aangroeien. In Rijkevorsel zullen
er in 2027 naar schatting 12 608 inwoners zijn, goed voor een
bevolkingsgroei van 6,1 % tegenover 2017. De bevolking in Rijkevorsel zal iets sterker stijgen in vergelijking met het gemiddelde
van het Vlaamse Gewest (5 %). Een fenomeen dat we onder andere ook vaststellen bij buurgemeenten Beerse, Hoogstraten en
Malle.
Observaties

Vooruitberekening

13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
10.500
2000

2010

2020

2030

De verwachte bevolkingsgroei in Rijkevorsel is het sterkst aanwezig in de leeftijdsgroepen 10-19 jaar, 65-80 jaar en +80 jaar.
De vergrijzing zet zich dus ook door in Rijkevorsel, alhoewel de
stijging in vergelijking met andere gemeenten een stuk minder
significant is. Meer nog, het percentage van Rijkevorsel op het
vlak van de verwachte vergrijzing is het laagste van de gehele
provincie Antwerpen.
Bron: Statistiek Vlaanderen
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Een aantal onder jullie zal het zeker niet
ontgaan zijn dat het een moeizame overgang
was. Ondertussen zijn we ruim twee maanden verder en zijn de meeste problemen
met de registraties van ex-PWA-werknemers
en –gebruikers opgelost.
Net zoals in het vroegere PWA-systeem kunnen zowel particulieren als rechtspersonen
− lokale overheden, scholen, vzw’s, verenigingen en bedrijven uit de land- en tuinbouwsector − beroep doen op wijk-werkers voor
allerhande taken en klussen, op voorwaarde
dat het geen verdringing van reguliere arbeid betekent. De activiteitenlijst kun je bekijken via www.rijkevorsel.be/wijk-werken.

Heb je een helpende hand
nodig of wens je graag meer
informatie over de werking ?
Neem dan contact op met de dienst wijkwerken in het gemeentehuis, 03 340 00 58
of kom langs op de zitdagen:
· maandag 9.00 uur tot 12.00 uur
	     14.00 uur tot 17.00 uur
	     17.30 uur tot 19.30 uur
· dinsdag 9.00 uur tot 12.00 uur
· na afspraak

Leef zonder filter:
mentale zelfzorg voor
jongeren tussen 16 en 24 jaar
Hoe gaat het eigenlijk écht met jou ? Op die
vraag vind je geen antwoord op Instagram
of Facebook. Daar lijkt alleen plaats te zijn
voor succesverhalen en perfectie. Dat verhoogt de drempel om te praten over psychische problemen.
Wie zich mentaal niet fit voelt, weet vaak
niet waar hij terechtkan of durft er niet altijd met anderen over te praten. Dat is zeker
het geval bij jongeren. De campagne ‘Leef
zonder filter’ wil dat taboe doorbreken. Ze
wil jongeren tussen 16 en 24 jaar aanmoedigen om met familie, vrienden en klasgenoten te praten als ze zich mentaal niet fit
voelen.
Jongeren zijn een kwetsbare doelgroep en
ze worden makkelijk beïnvloed door sociale
media. Als alles perfect lijkt, krijgen jongeren het gevoel dat het niet oké is om je wat
minder te voelen.

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van de
psychische problemen bij volwassenen ontstaat voor hun 25ste levensjaar. Jongeren
leren omgaan met tegenslagen en hen aanmoedigen om er vroeg over te praten, kan
latere problemen helpen voorkomen.
Meer info:
· www.leefzonderfilter.be

Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof
Woensdag 4 april 2018
· IJsroom met warme krieken en koffie
· Prijs: € 2,50

Inschrijven bij het secretariaat van het
woonzorgcentrum.

Zelfzorg en tips
Op de website www.leefzonderfilter.be staan
een aantal tips om de mentale weerbaarheid
te verhogen. Zo krijgen jongeren niet alleen
het advies om over hun gevoelens te praten,
maar ook om gezond te eten, te bewegen en
voldoende te slapen.

·
·
·
·

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 geselecteerd als
‘Verkeersveilige Gemeente’ !
Rijkevorsel is één van de tien gemeenten uit de provincie Antwerpen die werd
geselecteerd om in te stappen in het project ‘Verkeersveilige Gemeente’.
In totaal stelden 40 gemeenten zich voor dit project kandidaat. We zijn
dan ook verheugd om vast te stellen dat de kandidatuur van Rijkevorsel na
een grondige analyse van het aantal inschrijvingen en de ongevallencijfers
aanvaard werd.

ZEROlabel

ZERO-begeleiding
SAVE-label
SAVE-actieplan
Coachingtraject VSV
SAVE-charter

Project ‘Verkeersveilige Gemeente’
Het project ‘Verkeersveilige Gemeente’ is een samenwerking tussen Ouders van Verongelukte
Kinderen vzw (OVK), de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), en de provincie Antwerpen.
Met de kennis van deze gespecialiseerde organisaties wil men de verkeersveiligheid in de provincie Antwerpen verbeteren en versterken.
De gemeente krijgt een kosteloos ondersteunings- en begeleidingstraject om verder te werken
aan de verkeersveiligheid in Rijkevorsel. De focus ligt hierbij op een veilige (fiets- en wandel)
weginfrastructuur, de inzet van technologie en het blijvend stimuleren en zo nodig afdwingen
van verkeersveilig gedrag.
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Van SAVE naar ZERO
Vorig jaar ontving de gemeente Rijkevorsel het SAVE-label uit handen van OVK voor het succesvol afronden van het SAVE-verkeersactieplan. Dit houdt in dat onze gemeente een actieve
bijdrage heeft geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid op het grondgebied van
Rijkevorsel. Hiermee waren we de vierde gemeente in de provincie Antwerpen die het SAVElabel in ontvangst mocht nemen.
Rijkevorsel wil nu voluit gaan voor het behalen van een ZERO-label. Dit is een verdere concrete
uitwerking van de acties, gericht op meetbare resultaten en effecten van de verschillende
actiepunten. Dit alles om de gedeelde doelstelling te halen: nul/zero verkeersdoden in alle
gemeenten van de provincie Antwerpen tegen 2030.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/verkeersveiligegemeente

Wat kan ik doen ?

Weet jij wat te doen
bij een nucleair ongeval ?
In België zijn er vijf nucleaire sites. De kans
op een nucleair ongeval op één van deze sites is klein, maar niet volledig uit te sluiten.
Daarom is het belangrijk dat ook jij de juiste
manier om jezelf te beschermen kent. Omwonenden van een nucleaire site, jongeren
tot 18 jaar, zwangere vrouwen of vrouwen
die borstvoeding geven, kunnen ook het advies krijgen om jodiumtabletten te nemen.
Die jodiumtabletten kun je gratis preventief bij de apotheker halen. Informeer je op
www.nucleairrisico.be of jij best jodiumtabletten in huis haalt.

Als er zich toch een nucleair ongeval voordoet, bescherm jezelf dan door te schuilen.
Dat is de beste manier om bestraling of besmetting te voorkomen.
· Ga naar binnen en blijf binnen.
· Sluit ramen, deuren en zet ventilatiesystemen af.
· Luister naar de aanbevelingen van de
overheid.
Deze campagne is een initiatief van het Crisiscentrum, naar aanleiding van de herziening van het nationaal nucleair noodplan.
Meer info:
· www.nucleairrisico.be

Word verwittigd bij
een noodsituatie !
Wens je onmiddellijk op de hoogte
gebracht worden bij noodsituaties ? Schrijf je dan gratis
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
in op het alarmeringssysteem
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
BE-Alert via be-alert.be/nl.
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28

Meer
info

· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 00 40
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BOUWEN EN WONEN
Zelfoogstboerderij ‘Schoongewas’
wint de Milieuprijs 2017
Op vrijdag 9 maart 2018 werd in de raadzaal van het gemeentehuis voor de
tweede keer de Milieuprijs van Rijkevorsel uitgereikt. Schoongewas werd
bekroond als laureaat en mocht de prijs van € 250 in ontvangst nemen.

© Dirk Geets

Voor de Milieuprijs 2017 waren er drie kandidaten: De Schakel vzw, de Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel en zelfoogstboerderij Schoongewas. Tijdens de vergadering van de milieuraad
van 17 januari 2018 werd ‘Schoongewas’ als laureaat gekozen.
Schoongewas is een zelfoogstboerderij in Rijkevorsel die werkt volgens de principes van CSA –
community supported agriculture, wat letterlijk betekent ‘landbouw gedragen door de gemeenschap’. In het voorjaar van 2016 startte Elke Swift met de eerste oogstaandeelhouders. Je kiest
als oogstaandeelhouder voor landbouw die op natuurlijke wijze groenten teelt. In ruil voor een
bepaalde prijs − afhankelijk van de grootte van je gezin − mag je een heel jaar lang oogsten
voor je gezin, wanneer en zo vaak als je zelf wilt, binnen de afspraken. Op deze manier werkt
het Schoongewas ook mee aan de doelstelling van Kempen 2020, want:
· je kiest voor de kortste keten, recht van het veld op het bord
· je weet dat je voedsel heel weinig kilometers aflegt, in het beste geval fietskilometers
· je kiest voor ecologische landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties.
Een dikke proficiat aan Schoongewas en tevens een gemeende dankjewel aan alle kandidaten voor hun deelname en hun inzet om te werken rond de doelstellingen van Kempen 2020.
Meer info over Zelfoogstboerderij Schoongewas vind je op www.schoongewas.be.
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Een gratis, gele papiercontainer voor ieder gezin
Papier en karton buitenzetten kan binnenkort makkelijker. Eind april of begin mei
krijgt ieder gezin in onze gemeente een gratis, gele papiercontainer. Gedaan met het
verzamelen van papier in kartonnen dozen.
Of het samenbinden van papier en karton in
pakketjes.
De afgelopen dagen ontving ieder gezin in
onze gemeente een persoonlijke brief en
folder met alle informatie over de nieuwe
container. Tussen 27 april en 7 mei worden
de gele containers in Rijkevorsel uitgezet.
Maar voor het zo ver is, ontvang je nog een
tweede brief met de precieze datum waarop
de gele container bij je thuis wordt geleverd.

Niets dan voordelen

Wat kost dit?
De container is gratis, net zoals het papier
en karton dat je erin aanbiedt.

Gratis nummer
Met alle vragen over de nieuwe papiercontainers kun je terecht op het gratis nummer
0800 97 687, op weekdagen tussen 8.30 en
18 uur, op zaterdag van 8.30 tot 12 uur. Ook
op www.papiercontainer.be vind je heel wat
informatie over de nieuwe containers voor
papier en karton.

Ook voor verenigingen
en bedrijven een gratis
papiercontainer
Ook verenigingen en handelaren kunnen
gratis een papiercontainer vragen van 240 of
1 000 liter. Neem contact op met 0800 97
687 en laat weten welke papiercontainer je
wenst te ontvangen voor je bedrijf of vereniging.

De container heeft een deksel, zodat papier
en karton voortaan ook buiten kan gestockeerd worden. De straten blijven vrij van
rondvliegend of nat papier en karton als het
op de dag van de ophaling hard waait of regent. Het is bovendien gemakkelijker om de
containers op wielen buiten te zetten. Ook
voor de ophalers is het een grote verbetering. Zij heffen nu tot 10 ton papier en karton tijdens één ophaalronde.

Een kleiner formaat voor
appartementen en rijhuizen
Het standaardformaat is een container van
240 liter. Deze heeft twee keer het volume
van een gewone gft-container. De papiercontainer is voldoende groot om papier en
karton van een hele maand in te verzamelen. Maar voor bewoners van appartementen, studio’s en rijhuizen zijn er ook kleine
containers van 40 liter beschikbaar. Appartementsbewoners kunnen ook kiezen voor een
gezamenlijke container van 1 000 liter met
een papiergleuf die standaard op slot is.

Voorstelling papiercontainers
Op maandag 26 maart 2018 zullen de medewerkers van IOK
Afvalbeheer op de wekelijkse markt aanwezig zijn om de gele
papiercontainers voor te stellen.
Je kunt er ook terecht met allerlei vragen over de invoering en
de werkwijze van de papiercontainers.
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BOUWEN EN WONEN
Jouw baasje ook al zindelijk ?
De hond is van oudsher de beste vriend van
de mens. In België bezit één familie op drie
een hond of een kat, niet in het minst omdat
het dier een positieve rol speelt op sociaal,
affectief, psychologisch en zelfs therapeutisch vlak.

Spijtig genoeg zorgt de normale biologische
behoefte van onze huisdieren voor heel wat
overlast in onze gemeente, vaak te wijten
aan de lakse houding van hun baasjes. Besmeurde schoenen zijn vaak de oorzaak van
wrijvingen tussen hondenvrienden en overige voetpadgebruikers, om nog maar te
zwijgen over de verontreiniging van speelpleinen, plantsoenen en sportterreinen door
hondenpoep, wat een infectiebron vormt
voor spelende kinderen.

Kakje ?... Zakje !
De baasjes of begeleiders van honden moeten de nodige maatregelen nemen opdat hun
troeteldier de voet- en fietspaden, de wandelpaden, de openbare gras- en bloemenperken, de speelpleinen en de parkings, de
openbare weg en de huisgevels niet kunnen
bevuilen.
Laat de hond wat vallen dan moet het baasje
zelf de hondenpoep opruimen. Eén belangrijke vuistregel voor wie met de hond op
stap gaat: neem steeds één of meer plastic
zakjes mee. Als er zich dan toch een ongelukje zou voordoen, moet de hondenbegeleider meteen de hondenpoep verwijderen
met het zakje, het zakje meenemen en in
een vuilnisbak gooien.
Jammer genoeg treffen de verenigingen die
het zwerfvuil in Rijkevorsel opruimen vaak
ook hondenpoepzakjes in het gras of in de
beken aan. Het lijkt ons een kleine moeite
om het hondenpoepzakje tot de volgende
vuilnisbak mee te nemen en deze daarin te
dumpen.

Affichecampagne
Met de slagzin ‘Jouw baasje ook al zindelijk?’ voert de gemeente Rijkevorsel campagne tegen hondenpoep. Op verschillende
locaties verschijnen er borden om hondenliefhebbers te wijzen op hun plichten. Het
ontwerp van deze borden is van de hand van
grafisch vormgever Lynn Cox.
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We zijn ervan overtuigd dat met een beetje
goede wil vanwege de hondenvriend, het
hondenpoep-probleem spoedig uit onze gemeente zal verdwijnen. Samen werken we
zo aan een propere gemeente Rijkevorsel !
Honden aan de leiband,
poep in het zakje en in de vuilbak...
meer vragen we echt niet.

Rijkevorsel sluit zich aan
bij De Statiegeldalliantie
Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil
een hardnekkig probleem. Het gemeentebestuur van Rijkevorsel is ervan overtuigd
dat de invoering van statiegeld het zwerfvuil aanzienlijk vermindert en de nefaste
invloed ervan op het leefmilieu zal indijken.
Daarom sluit de gemeente zich aan bij De
Statiegeldalliantie.

PET-flessen en blikjes

Dweilen met de kraan open
Ondanks alle inspanningen om Rijkevorsel
netjes te houden, blijven rondslingerende
blikjes en flesjes een storend element.
Naast de talloze acties en preventiecampagnes steekt Rijkevorsel veel geld en middelen in het ophalen van zwerfvuil, het vegen
van straten en pleinen, het ledigen van de
publieke straatvuilnisbakjes, ... Ook verenigingen steken regelmatig de handen uit de
mouwen en organiseren met de ondersteuning van de gemeente opruimacties. Helaas
blijft het dweilen met de kraan open.

Wat geld waard is,
gooi je niet weg
De gemeente is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld beslist zal bijdragen
tot een oplossing van het probleem, want
iets wat geld waard is, gooi je niet zomaar
weg.
Meer info:
· www.statiegeldalliantie.be

De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen dat
bestaat uit organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale overheden en dat ervoor
pleit om statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes.
“Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun
lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. Daardoor is er minder zwerfafval, minder dierenleed, zijn er minder opruimkosten
voor lokale overheden en zorgen we voor
een betere recyclage van waardevolle materialen”, zegt de alliantie, die wil aantonen
dat er een breed draagvlak voor de maatregel bestaat.
Door zich aan te sluiten bij de alliantie
spoort de gemeente Rijkevorsel de hogere
overheid aan om werk te maken van de invoering van statiegeld, waardoor er minder
zwerfvuil zal zijn.
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BOUWEN EN WONEN
Sluikstoken... doe het niet !
Sluikstoken is het illegaal verbranden van afval in openlucht of binnenshuis in een open
haard of kachel. Zelf je afval verbranden,
zorgt voor de uitstoot van erg schadelijke
stoffen zoals dioxines, zware metalen, fijn
stof, ... en daardoor ook voor ernstige gezondheids- en milieuproblemen. Bovendien
is het strafbaar.

Hoe sluikstoken vermijden ?
· Verbrand nooit zelf je afval, maar geef
het mee met de huis-aan-huisophaling of
breng het naar het recyclagepark.
· Voor tal van afvalstoffen geldt de aanvaardingsplicht: je mag een oud exemplaar achterlaten bij de verkoper, ook
als je geen nieuw koopt. Dit geldt voor
voertuigen, autobanden, elektrische apparaten, lampen, ...
· Goederen die nog bruikbaar zijn, kun je
gratis door een kring(loop)winkel laten
ophalen.
· Tuinafval kun je composteren.
· Vermijd afval door bewust te consumeren: koop enkel wat je echt nodig hebt en
kies voor herbruikbare of duurzame verpakkingen.

Sancties voor sluikstokers
Sluikstorters riskeren een gemeentelijke administratieve geldboete van maximaal € 175
of € 350, afhankelijk of de overtreder minder- of meerderjarig is. De overtreder staat
zelf in voor de opruiming. Indien hier geen
gevolg aan gegeven wordt, moet de overtreder de kosten van de opruiming betalen.
Wie dus geen geld in rook wil zien opgaan,
stopt het afval in de vuilniszak of brengt het
naar het recyclagepark !

Breng je pesticiden binnen
in ruil voor een voegenborstel
Op zaterdag 21 april organiseren de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
IOK Afvalbeheer en de gemeente Rijkevorsel een inzamelactie pesticiden op het recyclagepark.
Als je die dag je − restjes − pesticiden naar
het recyclagepark brengt, krijg je in ruil een
voegenborstel van de VMM (zolang de voorraad strekt).
Wil je weten hoe de voegenborstel werkt ? Of
hoe je je tuin en je oprit pesticidevrij kunt
onderhouden ? Kom dan op 21 april naar het
recyclagepark van Beerse of Meerhout waar
medewerkers van Velt je graag meer informatie geven.
Pesticiden zijn heel ongezond, dat moeten
we je niet meer vertellen. Maar ook de bijen
en het grondwater bewijs je er een heel
slechte dienst mee. Daarom: maak er voor
eens en altijd komaf mee !
Breng je laatste restjes binnen en ga vanaf
nu je tuin, terras of oprit te lijf met gezonde
en goedwerkende alternatieven! Je kunt ze
alvast bekijken op www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin.
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Draag compost op handen
Koop je tijdens de maand april minstens één
zak Vlaco-compost op het recyclagepark,
dan krijg je een prachtig paar tuinwerkhandschoenen cadeau, zolang de voorraad strekt
(één paar tuinhandschoenen per aankoop,
ongeacht het aantal aangekochte zakken).
De lente is het ideale moment om je tuin
te verwennen met een extra vitaminekuur.
Strooi fijne compost op je gazon en leg een
flinke laag tussen de bloemen en planten.
Ook het mengen van compost in de plantenbakken is een heuse weldaad. Zo ben je
aankomende zomer zeker van een stralend
gezonde tuin en weelderig bloeiende bloemenperken !
Kies voor Vlaco-compost als duurzame bodemverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd
uit organisch materiaal. Je sluit de biologische kringloop en je kiest voor een lokaal
product. Compost brengt meer structuur
in de bodem waardoor plantenwortels en
bloembollen gemakkelijker zuurstof, vocht
en voedsel vinden. Zo zijn ze beter bestand
tegen ziektes en wateroverlast.

Doe mee met
De Klimaatstrijd !
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. Vanaf 30 maart vind je op de website
www.deklimaatstrijd.be een superhandige
app met tips en leuke uitdagingen om je
daarbij te helpen.
Als elke inwoner een kleine stap zet, nemen
we samen een grote sprong vooruit, recht
naar de overwinning in de Klimaatstrijd van
provincie Antwerpen.
Meer info:
· www.deklimaatstrijd.be

De grens met
het openbaar domein
Met de lente in aantocht is de ideale periode aangebroken om een moestuin aan te
leggen en de voortuin opnieuw met gras in
te zaaien. Dit inzaaien dient zich te beperken tot het eigen perceel. Het stuk tussen
de voorste perceelsgrens − rooilijn − en de
rijweg is eigendom van de gemeente en wordt
door de technische dienst ingezaaid. Het onderhoud is evenwel voor de bewoners zelf.
Aangezien deze strook deel uitmaakt van de
openbare weg is het belangrijk om steeds
navraag te doen bij de gemeente rond wat er
hier al dan niet mag of kan. Voor alle werken
op openbaar domein dien je immers eerst
een toelating te krijgen van het college van
burgemeester en schepenen. Het zou toch
jammer zijn mocht jouw net aangeplante
voortuinstrook plots worden opgebroken
voor het aanleggen of herstellen van nutsvoorzieningen als water en elektriciteit.
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BOUWEN EN WONEN
Milieuvriendelijke materialen
voor de tuin
Klaar om de tuin op orde te zetten ? Dan maak
je toch ook de keuze voor verantwoorde,
milieuvriendelijke materialen ? Een tip: let
op het PEFC-label voor hout. De dagen beginnen te lengen, dus dit betekent dat de
lente ook dichterbij komt. Om ten volle te
genieten van de eerste zonnestralen is het
nu het moment om eens stil te staan bij de
inrichting van de tuin en het terras.

Wie wil genieten van de natuur, houdt natuurlijk ook rekening met de impact die zijn
of haar handelingen hebben op ons leefmilieu. Daarom is het belangrijk om bij het
inrichten van de tuin te opteren voor PEFCgelabelde houtproducten.
Deze producten geven de garantie van duurzaam bosbeheer. Geen illegale houtkap en
geen schending van de mensenrechten,
maar wel het verbeteren van de biodiversiteit, het geven van een eerlijk loon aan de
bosarbeiders, het openstellen van het bos
voor recreatie, ...

Infosessie zorgwonen en woonaanpassing
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. En terecht, de eigen woning is hun
thuis. De overheid stimuleert het thuis blijven wonen door premies te geven voor woningaanpassing en door de
wettelijke regeling van zorgwonen. Op dinsdag 24 april organiseren gemeente en OCMW Rijkevorsel een infosessie
waar alles op een rijtje wordt gezet.

Woningaanpassing
Met het ouder worden gaan bepaalde zaken moeizamer verlopen. Soms kan het dan handig zijn om bepaalde aanpassingen te doen aan je woning zoals het vervangen van je bad door een inloopdouche, het verhogen van je toilet,
het installeren van een traplift, ...
Zulke kleine aanpassingen kunnen je leven vaak enorm vereenvoudigen. Je kunt je gratis of tegen een kleine vergoeding laten adviseren over deze aanpassingen. Daarnaast heb je ook recht op een aantal premies die de kosten
van deze verbouwingen kunnen drukken. Tijdens dit infomoment worden zowel de aanpassingen zelf als de adviesmogelijkheden en de premies toegelicht.

Zorgwonen
Soms wil je ouders, grootouders of een gehandicapt familielid in
je woning opvangen of volwassen kleinkinderen in huis. Welke
mogelijkheden heb je dan ? En wat zijn de gevolgen van samenwonen in een zorgrelatie ? Deze nieuwe woonvorm met al zijn
mogelijkheden wordt uitgebreid toegelicht tijdens de infosessie.

Praktisch
Het infomoment gaat door op dinsdag 24 april om 14.00 uur in
het gemeentehuis, Molenstraat 5 in Rijkevorsel. De informatiesessie is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Achteraf is het
mogelijk om na te praten bij koffie en cake.
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Op zoek naar wat inspiratie ?
Kinderen beleven plezier in een zandbak,
op een schommel of aan grote gezelschapsspelen speciaal ontworpen om in de tuin te
spelen. Je bloemen en planten zullen schitteren in een PEFC-gelabelde bloembak of
met hun wortels tussen houtschors afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Je hele
tuin krijgt een mooie, duurzame uitstraling
dankzij een omheining, terras, tuinhuis of
carport met PEFC-label. En voor de koude
lenteavonden: pellets of houten briketten
voor de kachel zorgen voor een heerlijke
warmte, zeker als ze gelabeld zijn.

Werken aan kanaal Zuiderdijk
De werken aan de kanaalverbreding aan de
Zuiderdijk door De Vlaamse Waterweg zijn
nog volop bezig. Verwacht wordt dat de
grote technische opbouwende werken, zoals het verplaatsen van de leidingen, het inbrengen van damplanken en het aanbrengen
van een betonnen kopbalk, eind maart-half
april zullen beëindigd zijn. Door de weersomstandigheden en enkele technische moeilijkheden namen deze werken iets langer in
beslag dan voorzien.
In april en mei zullen dan nog grondwerken
uitgevoerd worden. De oude oever wordt
uitgebroken en de grond weggegraven. Gedurende een tweetal weken zal er dan ook
druk vrachtverkeer zijn door het afvoeren
van de grond.
Na deze grondwerken staat de afwerking aan
de landzijde op het programma met o.a. de
aanleg van een dolomietpad.
De werken zullen naar alle waarschijnlijkheid in juni beëindigd worden.

PEFC-gelabelde producten zijn te vinden in
de doe-het-zelfzaken, de warenhuizen, de
detailhandels. En... ze kunnen aangekocht
worden met ecocheques.

Wil je kans maken op een leuke
prijs in PEFC-gelabeld hout ?
PEFC schenkt een ‘Mölkky’-spel weg. Dit
outdoorspel is een leuke combinatie van behendigheid, tactiek en geluk. Snel opgesteld
en plezier gegarandeerd !
Kijk snel op www.pefc.be.
PEFC, dat is zorgen voor de bossen van vandaag én morgen.
Meer info:
· www.pefc.be

© Jan Jonckers
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BOUWEN EN WONEN
Boomverzorgers aan het werk
De gemeente staat, als beheerder van het
openbaar groen, in voor het onderhoud van
de bomen langs gemeentewegen, in openbare parken, kerkhoven, rondom publieke
gebouwen, etc.
Onze groenarbeiders, die hier geregeld opleidingen voor volgen, doen zoveel mogelijk
kap- en snoeiwerken zelf. Maar in sommige
gevallen is het wegens de complexiteit van
de werken niet mogelijk om dit in eigen beheer te doen; dit omwille van de omvang van
de bomen, de grootte, de dichtheid van de
kruin, ...
Vorig jaar werd een expert boomverzorger
aangesteld, die bomen op verschillende locaties aan een visuele controle onderwierp.
In een uitgebreid verslag werd over elke
boom een advies geformuleerd. Sommige
bomen dienden gekapt te worden. Voor de
andere bomen werd een specifieke snoeimethode geadviseerd. Daarnaast was het voor
sommige bomen noodzakelijk dat er nog een
bijkomende kliminspectie werd uitgevoerd.

Voor het uitvoeren van deze werken werd
dan een externe firma van boomverzorgers
aangesteld. Gedurende twee weken hebben
zij aan de hand van de adviezen op de verschillende locaties werken uitgevoerd.
Zo werd er rondom het gemeentehuis, op de
speelplaats van De Wegwijzer, in het park
Doelenpad, aan het nieuwe politiekantoor
en aan het gemeenschapscentrum gewerkt.
Ook de bomen in de Essenweg en de
Brechtsedreef werden onder handen genomen. Voor deze werken werden speciaal
daarvoor opgeleide klimmers ingezet.
Deze werken, visuele controle gevolgd door
snoei- en kapwerken, zal de gemeente om
de drie à vier jaar laten uitvoeren.

Vernieuwing wegdek
gedeelte Oostmalsesteenweg
In de tweede week van de paasvakantie zal
het wegdek van een gedeelte van de Oostmalsesteenweg vernieuwd worden. De werken zullen in principe uitgevoerd worden op
maandag 9, dinsdag 10 en woensdag 11 april
2018.
Het betreft hier het affrezen en heraanleggen van de toplaag asfalt. De werkzone zal
zich uitstrekken vanaf Bouwonderneming
Ooms tot aan de gemeentegrens met Malle.
De Oostmalsesteenweg zal een aantal dagen
worden afgesloten en de omleiding wordt
voorzien via Sint-Lenaarts.
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N115 tussen Sint-Lenaarts
en Hoogstraten tijdens
paasvakantie afgesloten
Vanaf het moment dat de N14 tussen Rijkevorsel en Hoogstraten terug opengesteld is
voor het verkeer start het Agentschap Wegen
en Verkeer (AWV) tijdens de paasvakantie
met onderhoudswerken aan de Hoogstraatsebaan/Hees (N115) − deels grondgebied
Rijkevorsel − tussen Sint-Lenaarts (Brecht)
en Hoogstraten. Het wegdek krijgt er een
nieuwe laag asfalt. De werken starten in
principe vanaf woensdag 4 april en duren
tot en met vrijdag 13 april. Tijdens deze
periode is de N115 volledig afgesloten voor
doorgaand verkeer en wordt het verkeer omgeleid langs Rijkevorsel.

Vernieuwing wegdek
Het wegdek van de Hoogstraatsebaan/Hees
(N115) is grotendeels versleten en aan een
grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom
wordt het asfalt in beide richtingen vernieuwd tussen de rotonde met de Kloosterstraat − Eester in Sint-Lenaarts en de rotonde met de Hinnenboomstraat − Hees in
Hoogstraten. Het nieuwe wegdek verbetert
het rijcomfort en de verkeersveiligheid van
de weggebruikers. Aan de fietspaden langs
de N115 wordt niet gewerkt.

Tijdelijke verkeershinder
De werken worden in de paasvakantie −
vanaf het moment dat de N14 tussen Rijkevorsel en Hoogstraten terug opengesteld is
voor het verkeer − uitgevoerd om de hinder
voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de werken geldt volgende verkeersregeling:
· Van woensdag 4 tot en met vrijdag 13 april
is de N115 in beide richtingen afgesloten
voor doorgaand verkeer.
· Het verkeer volgt een omleiding langs
Rijkevorsel (via de N14 Hoogstraten-

Rijkevorsel en de N131 Rijkevorsel-SintLenaarts).
· De rotondes aan het begin en het eind van
de werfzone blijven wel steeds open en
bereikbaar.
· De fietspaden blijven steeds toegankelijk
voor fietsers.
· De aannemer zal ervoor zorgen dat woningen en handelszaken/bedrijven in de
werfzone in de mate van het mogelijke
bereikbaar blijven tijdens de werken. Bewoners krijgen kort voor de start van de
werken nog een brief van de aannemer in
de bus met meer info over de lokale bereikbaarheid.

Weersgevoelig
Asfalteringswerken zijn altijd erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/N115
· www.wegenenverkeer.be/brecht
· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

Meer
info
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VRIJE TIJD
Erfgoeddag ‘Kiezen’ in Rijkevorsel
Dit jaar vindt Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als thema 'Kiezen'.
In het jaar van de lokale verkiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen voor
erfgoed.

In Rijkevorsel werd een programma uitgewerkt waarbij de Heemkundige Kring van Rijkevorsel
en de Rijkevorselse scholen een hoofdrol spelen. In het Heemkundig Museum kun je om 15.00
uur komen luisteren naar de voordracht ‘Straffe verhalen, verscheurende keuzes’. Naast deze
voordracht ben je ook welkom in het museum voor een rondleiding doorheen de tijd. In het
dagdagelijkse leven maak je constant keuzes. Hoe werden deze vroeger gemaakt ?
Op de eerste verdieping in het gemeentehuis worden oude verkiezingspamfletten tentoongesteld en in een heus verkiezingshokje kun je je stem laten horen en mee kiezen voor hét Erfgoed
van Rijkevorsel.
De leerlingen van de zesde leerjaren van de Rijkevorselse scholen worden in de klas bevraagd
over hoe ze hun toekomst zien. Welk beroep vinden ze leuk ? Waar kunnen ze dit beroep uitoefenen ? Ze mogen hun droom neerschrijven in een brief gericht aan zichzelf. Op Erfgoeddag
worden deze brieven in het museum tussen 10.00 en 12.00 uur officieel gesloten met een lakzegel en in een schatkist bewaard tot in het jaar 2040.
De tentoonstelling en het heemkundig museum zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
In Sint-Jozef kun je tussen 13.00 en 17.00 uur langsgaan in de kerk. Hier wordt het officiële
startschot gegeven van het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’. Meer info hierover vind je onder
de rubriek Bestuur.
Alle activiteiten zijn gratis en iedereen is uiteraard van harte welkom !
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Bloesemwandeling
Kom op zaterdag 28 april de lentebloesems
bewonderen tijdens een geleide voorjaarswandeling.

Koen en Martine Bruneel-Cox stellen die
dag hun bedrijf open voor de wandelaars.
In dit fruitbedrijf, dat werd opgestart in
1986, worden appels en peren op een milieubewuste manier geteeld. Ze worden ter
plaatse bewaard in moderne frigo’s. Achter
de bedrijfsgebouwen vind je de uitgestrekte
boomgaard.

Vlaamse molendag in
Europees erfgoedjaar
op zondag 29 april 2018
De meeste vrijwillige molenaars die in 2017
erkend werden als Cultureel Immaterieel
Unesco Werelderfgoed laten op zondag 29
april in Vlaanderen hun molen draaien en
malen en geven uitleg aan bezoekers. De
gediplomeerde molenaars van Rijkevorsel
leiden je rond op de verschillende zolders
van de Stenen Bergmolen en vertellen je alles over zijn geschiedenis en werking.
De Vlaamse molendag wordt georganiseerd in
samenwerking met de verschillende molenverenigingen en molenmusea. De Verenigde
vrijwillige Rijkevorselse molenaars nodigen
iedereen uit om op 29 april van 10.00 tot
17.00 de Stenen Bergmolen te bezoeken.
Meer info:
· www.stenenbergmolen.be

De wandeling start om 16 uur op de parking
van het bedrijf, Brandakkers 4. We wandelen
eerst een 5-tal km op het wandelnetwerk.
Daarna trekken we met de fruittelers zelf
door hun boomgaard voor een wandeling van
een 2-tal km. Waarna we worden uitgenodigd om een kijkje te nemen in hun bedrijfsgebouwen. Afsluiten doen we, hoe kan het
ook anders, met een glaasje vers appelsap.
Reserveren voor de wandeling is niet nodig
en er is voldoende parking op het
terrein.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info
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VRIJE TIJD
Schenk eens een
Rijkevorselse cadeaubon
De cadeaubonnen kun je kopen aan de infobalie in het gemeentehuis. Er zijn cadeaubonnen van € 5, € 10 en van € 20. De actuele deelnemerslijst wordt bijgevoegd bij
aankoop van de bon(nen). Door middel van
een mooie sticker in de winkel kun je als
klant de deelnemende winkels herkennen.

Meedoen aan
Vlaanderen Feest ! met jouw
straat, buurt of vereniging ?
Spreekt het idee je aan om een feest voor
jouw straat of buurt in de steigers te zetten ?
Dan is de aanloop naar de Vlaamse feestdag
− weekend van 29 juni tot 1 juli + de Vlaamse
feestweek van 4 tot 10 juli − en uiteraard 11
juli zelf een uitgelezen moment om dat in de
praktijk om te zetten.

De ontvanger kan bij één van de deelnemende Rijkevorselse handelaars zijn
bon(nen) naar wens besteden. Reeds heel
wat Rijkevorselse zaken zijn aangesloten.
De bonnen kunnen ook ingeruild worden aan
de infobalie zelf tegen fiets-, wandelfolders
of lokale streekproducten.
Een lijst van de deelnemende zaken vind je
op www.rijkevorsel.be/cadeaubon.

Met jouw buurtinitiatief kom je in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot
€ 170 ! Datzelfde geldt trouwens ook voor
een activiteit van een vereniging die zich wil
inpassen in deze jaarlijkse campagne naar
aanleiding van de Vlaamse feestdag.
Let op: geldige kandidaturen kunnen maar
aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget
strekt. De opties op een feestcheque worden
daarom toegekend volgens het principe ‘wie
eerst komt, eerst oogst’. Elk jaar overtreft
de vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij
zijn is dus de boodschap !
Meer info
· www.vlaanderenfeest.eu
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WAK:
Lokale Helden in De Singer

WAK: Tentoonstelling
Atelier aan de Vaart

De Singer vzw trekt op vrijdag 27 april opnieuw resoluut de kaart van het lokaal talent. Twee voortreffelijke bands, ontsproten
uit de Kempische zandgrond, zijn de lokale
helden van dienst.

Whyes
De vijf Kempense knapen van Whyes klinken zo machtig eighties. Met het hoofd in
de jaren 80 maar beide voetjes stevig in
2018 brengt Whyes enorm catchy indie pop.
Synths ? Check ! Opzwepende drums ? Check !
Pure fun ? ’t Zal wel zijn !

Tijdens de Week van de Amateurkunsten
houdt het Atelier aan de Vaart (Langstraat 16
– 2310 Rijkevorsel) opendeurdagen. Je bent
van harte welkom om de schilderijen van de
leerlingen te komen bewonderen.
Meer info:
· www.liesbethverboven.be

WAK: Tentoonstelling ‘KUNST’

Aedell Wolff
Een vijfkoppige groep uit Lichtaart die zijn
sound dankt aan zijn vele uiteenlopende invloeden en de drang om de emotie van elk
nummer zo goed mogelijk vast te nemen.
Persoonlijke ervaringen, filosofieën en verhalen vermengd met een bitterzoete folksiroop vormt de core van de band.
Tickets kopen is opnieuw niet aan de orde:
iedereen mag gratis binnen ! ‘Lokale Helden’
in De Singer wordt georganiseerd i.s.m. Poppunt Vlaanderen, de Week van de Amateurkunsten en het gemeentebestuur van Rijkevorsel.
Meer info:
· www.desinger.be

Van zaterdag 28 april tot 6 mei loopt in het
Aster Berkhofmuseum de tentoonstelling
‘KUNST’.
Treed binnen in de wereld van Mieke Leysen,
Cindy Van Den Langenbergh en Veerle Vereecke. Zij zijn beeldende kunstenaars die
elkaar vonden tijdens hun opleiding aan de
Kunstacademie te Hoogstraten. Hun schilderijen stellen ze aan je voor tijdens de Week
van de Amateurkunsten. De deeltentoonstellingen kregen de titels ‘Overconsumptie- en
wegwerpmaatschappij ten top’, ‘Eenvoud
overtroeft speelse versiering’ en ‘Microscopische beelden inspireren’ mee.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/cultuur
· Facebookpagina Cultuurdienst Rijkevorsel
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VRIJE TIJD
Sportgala Rijkevorsel 2017

Aaron Dockx

Op vrijdag 23 februari 2018 werden de Rijkevorselse laureaten van het sportjaar 2017
bekendgemaakt tijdens het jaarlijks Sportgala Rijkevorsel. Alle Rijkevorselse sporters
die op een of andere manier uitblonken in
hun sport werden op het gala in de kijker gezet. Nadien werd er nog gezellig nagekaart
bij een natje en een droogje.

Sportjongere 2017:
Aaron Dockx
Wielrennen-cyclocross

Jan Nees

Aaron fietst zowel op de weg als in het veld bij
de aspiranten. Als neef van Gert Dockx zit het
wielrennen hem dan ook in het bloed. Op de
weg reed Aaron 22 wedstrijden waarbij hij zeven keer de overwinning binnenhaalde en ook
tienmaal tweede werd. Hij werd ook provinciaal kampioen op de weg. In het veld betwistte
hij dertien wedstrijden, waarvan hij er tien
won. Eén keer werd hij tweede en twee keer
moest hij opgeven met materiaalpech. Zijn
mooiste overwinning van het seizoen was op
26 november in Lille, waar Aaron Belgisch
kampioen cyclocross werd bij de aspiranten.

Sportploeg 2017:
Zone-Driesenbikers
Mountainbike
De ploeg is een fusie van de Zonebikers en
de Driesenbikers. Eigenlijk een gelegenheidsformatie die samen een onvergetelijke
uitdaging wilden aangaan.

Zo namen ze deel aan Roc Du Maroc, een
mountainbiketocht van 666 km door het Atlasgebergte en de woestijn in Marokko. Het
is geen wedstrijd, maar een uitdaging om
gedurende zes dagen je limieten te verleggen. Slechts 10 % van de wegen is verhard en
in totaal moeten de renners meer dan 7 000
hoogtemeters overwinnen.
Van de 170 deelnemers waren er veertien
renners van Rijkevorsel, meteen de grootste groep. Op één persoon na − geveld door
ziekte − wist iedereen de challenge te beëindigen. De zwaarte van de proef maakte
van de ploeg een hechte groep. De ervaring
van samenhorigheid, elkaar helpen, elkaar
moed inspreken, achteraf samen pinten pakken, ... gaf het hele gebeuren een extra dimensie. Niet alleen sportief onvergetelijk,
maar ook als levenservaring niet te evenaren.

Sportverdienste 2017:
Rijkevorsel Leeft
Organiseren sportevenementen
Meer dan 20 jaar geleden werd Rijkevorsel
Leeft opgericht met als doel sport in Rijkevorsel te promoten door het organiseren van
sportevenementen. Dit doen ze in uiteenlopende disciplines. Zo organiseren ze elk
jaar met Rijkevorsel Kermis een tijdrit en
een wielerkoers, in het begin voor liefhebbers en dames en later voor wielertoeristen
en nieuwelingen. Met Sint-Jozef kermis is er

Zone-Driesenbikers
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de jaarlijkse traditie om een wielerkoers in
te richten voor wielertoeristen die in Rijkevorsel wonen.
Ook de stratenloop voor groot en klein, met
aansluitend een dorpsfeest, is een vaste
waarde in Rijkevorsel. Gedurende vijf jaar
was er zelfs een marathon en een halve marathon in het loopprogramma, waarbij de
marathonlopers door Rijkevorsel en vijf omliggende gemeenten liepen.
Sinds vorig jaar organiseren ze ook nog een
oldtimer-weekend waarbij de oldtimers een
sportieve rit rijden door de Kempen. Ook
was Rijkevorsel Leeft de lokale steun voor
de Kempen Rally in december van vorig
jaar.

Lifetime Achievement 2017:
Jan Nees
Kleiduifschieten
Jan Nees is een sporter die jaarlijks in de
bloemetjes wordt gezet op het Sportgala.
Als kleiduifschieter heeft hij een schitterende carrière achter de rug, wat hem een
mooie kandidaat maakte voor de trofee Lifetime Achievement. In 2017 werd hij voor de
zevende keer op rij Belgisch kampioen in de
Olympische skeet 92. Ook in andere disciplines van het kleiduifschieten wist Jan medailles te halen. Verder nam hij vier keer deel
aan het wereldkampioenschap, twee keer
aan het Europees Kampioenschap en vier
keer aan de World Cup.

Sportman 2017:
Lenz Bolckmans
Life Saving
Al een aantal jaren beoefent Lenz life saving − reddend zwemmen − op zeer hoog niveau. Op het Sportgala behaalde hij in het
verleden al eens de titel van Sportjongere
en Sportman van Rijkevorsel en ook dit jaar
werd Lenz gehuldigd als sportman van het
jaar.
Na veel trainingsuren in het water, gecombineerd met powertraining in de krachtzaal
en de nodige conditietrainingen, werd hij
Belgisch kampioen in de disciplines obstacle
relay, manikin relay en line throw. Daarnaast
behaalde Lenz ook een aantal zilveren medailles op het Belgisch kampioenschap. Op
het Europees kampioenschap was hij goed
voor twee bronzen medailles en een mooie
achtste plaats.
Door zijn goede resultaten, behoort hij ook
al een aantal jaar tot het Belgische nationale team. Hiermee mocht hij naar de World
Games in Wroclaw, de Olympische Spelen
voor niet-Olympische sporten. Het team behaalde mooie resultaten met een zevende
plaats op de manikin relay en de obstacle
relay. Lenz combineert zijn sport met een
studie master biomedische wetenschappen.

Lenz Bolckmans

Voor meer foto’s
kun je terecht op
de Facebook-pagina
van de Sportdienst
of op 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

Rijkevorsel Leeft
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VRIJE TIJD
Skate- en sportpark Sonsheide
open van april tot en met
september van 9 tot 21 uur
Het gemeentebestuur wil nogmaals een aantal punten onder de aandacht brengen over
het sport- en skatepark op de Sonsheide.
Van de gebruikers wordt het nodige respect
voor de omgeving gevraagd. Dit wil zeggen
het afval deponeren in de daarvoor voorziene afvalbakken en de aanwezige infrastructuur gebruiken op de juiste manier. Respect hebben voor de natuur en de bestaande
omheining, ook die van de buurtbewoners.
Dus niet wildplassen, niet op de aardewal
lopen, ...
We willen er nog eens op wijzen dat er wel
degelijk openingsuren gelden op het skateen 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 beoefenen, maar dat ook de buurt kan genieten van mooie zomerse avonden !

Data bekend voor opening
nieuwe gebouwen
Bibliotheek
Hoogstraatsesteenweg
De opening van het gebouw aan de Hoogstraatsesteenweg werd eerder dit jaar uitgesteld omwille van problemen met de vloerbekleding. Deze problemen zijn ondertussen
van de baan en er is een nieuwe datum geprikt voor de officiële opening. Op zaterdag
26 mei 2018 is iedereen welkom om een
kijkje te komen nemen in het gebouw waar
de bibliotheek, de sector vrije tijd en het
consultatiebureau Kind & Gezin hun intrek
zullen nemen.
Voor we de nieuwe bibliotheek kunnen openen, moeten er ruim 20 000 boeken verhuisd
worden en een nieuw plekje krijgen. Daarom
zal de bibliotheek gesloten zijn van 7 tot en
met 25 mei. Natuurlijk betekent dat ook dat
je je boeken langer mag houden, we verlengen de uitleentermijn van vier weken naar
acht weken. Daarnaast mag je vanaf april
vijftien materialen meenemen, in plaats
van tien. Kom dus voor 7 mei zeker nog een
laatste nostalgisch bezoekje brengen in de
Molenstraat 20.

Kinderclub Sint-Jozef
De Kinderclub van Sint-Jozef zal vanaf
woensdag 2 mei 2018 het gloednieuwe gebouw aan de Pioenstraat in gebruik nemen.
Vanaf deze datum zullen de kinderen op de
nieuwe locatie opgevangen worden en dus
niet meer in de het Gemeenschapscentrum.
Ook De Schakel vzw verhuist van de Meir
naar het gebouw in de Pioenstraat.
Op zaterdag 9 juni 2018 is iedereen welkom
op het officiële openingsfeest. Alle inwoners
krijgen dan de mogelijkheid om de nieuwe
Kinderclub te ontdekken. Een hapje en een
drankje mogen hierbij uiteraard niet ontbreken.
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Buitenspeeldag
op woensdag 18 april 2018
Op woensdag 18 april 2018 is het over heel
Vlaanderen weer Buitenspeeldag en ook de gemeente Rijkevorsel werkt hier graag aan mee !

Waaraan moet de straat
voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woonkarakter. De aanwezigheden van bv. handelszaken kan de inrichting van een speelstraat bemoeilijken.
· De straat heeft een snelheidsbeperking
van max. 50 km/uur.
· Er rijdt geen openbaar vervoer door de
straat.
· Er is geen doorgaand verkeer in de straat
(de politie geeft advies of het verkeer
veilig langs andere wegen kan geleid worden).

Voorwaarden voor de bewoners

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

Meer
info

· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij
de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus
zelf voor een invulling van de speelstraat.
· Minstens 80 % van de bewoners verklaart
zich akkoord met de inrichting van een
speelstraat. Dit moet bewezen worden aan
de hand van een gehandtekende enquête.
· Elke speelstraat heeft minstens twee
speelstraatverantwoordelijken die alles
in goede banen leiden.
· Er worden vaste data en uren voor de
speelstraat voorgesteld door de bewoners.
Het aanvraagformulier en de bewonersenquête kun je downloaden via de
website www.rijkevorsel.be/
speelstraten.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/speelstraten

Meer
info

Speelstraten in Rijkevorsel
Wil jij jouw straat omtoveren tot een speelstraat ? Vul dan de nodige formulieren in die
je terugvindt op www.jeugdrijkevorsel.be of
bij de jeugddienst en bezorg ze voor 16 april
2018 aan de jeugddienst. Om in aanmerking
te komen voor een speelstraat gelden enkele voorwaarden.

·
·
·
·
·

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
Penne met pesto,
bloemkool en veldsla
Ingezonden door Rein Wilrycx

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden

Bereidingswijze

· bloemkool in roosjes
· veldsla
· walnoten
· groene pesto
· 400 g penne

Snij de bloemkool in dikke plakjes.
Leg in een ovenschaal en giet er olijfolie over, kruid met peper en zout.
Rooster de schijfjes bloemkool in de oven op 180 graden gedurende
20 minuten.
Kook de pasta.
Schep de pasta door de pesto en voeg er de veldsla aan toe.
Serveer met geroosterde bloemkool.
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#2310
Vereniging in de kijker: De Schakel vzw

Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
De Schakel is een groep vrijwilligers die zich
wil inzetten voor mensen in onze gemeente
die het, om welke reden dan ook, moeilijk
hebben. Met onze werking zijn we een klein
onderdeel van een heel netwerk van welzijnsschakels in Vlaanderen.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
Onze werking is ongeveer dertien jaar geleden ontstaan onder impuls van de regionale verantwoordelijke van Welzijnsschakels. In het begin organiseerden we vooral

36

activiteiten. Omdat we zochten naar een
laagdrempelige manier om nieuwe mensen
aan te spreken, werd er ook gestart met een
tweedehandswinkel. Een vijftiental vrijwilligers zorgt ervoor dat de winkel tweemaal
per week geopend is, op woensdagnamiddag
en op zaterdagvoormiddag. De prijzen worden bewust laag gehouden. Iedereen mag bij
ons kopen en met de inkomsten bekostigen
we de activiteiten. Naast de winkel is er nog
een ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten bij een tas koffie. Daarnaast werd
er ook gestart met een hobbygroep. Om de
twee weken komen mensen samen om te
knutselen, breien, haken, enz.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
We hebben een bestuur van zes leden dat
maandelijks vergadert. Op deze vergaderingen worden de activiteiten en de algemene
werking besproken. Om de twee maanden is
er ook een vergadering met de vrijwilligers
van de winkel om de nodige afspraken te
maken. We hebben geen leden in de strikte
zin van het woord. Voor elke activiteit kan er
afzonderlijk worden ingeschreven.
Onze activiteiten staan open voor alle leeftijden, voor jong en oud. Op een Sinterklaasfeest zal je veel kinderen aantreffen terwijl
aan een andere activiteit zoals bijvoorbeeld
een bingo eerder ‘oudere’ mensen deelnemen. We proberen voor elk wat wils te bieden.

Waar is jullie vereniging
gevestigd?
Momenteel is onze winkel gevestigd in het
centrum van Sint-Jozef, Meir 11 (de oude bibliotheek, vlakbij de kerk). Binnenkort verhuizen we naar een nieuwe locatie in SintJozef in de Pioenstraat naast de kinderclub.

Wat zijn de belangrijkste
evenementen van de
vereniging ?
Onze belangrijkste activiteiten zijn ons jaarlijks Sinterklaasfeest en Kerstfeest. Daar komen toch wel de meeste mensen naartoe.
We bereiken dan een zeventigtal personen.
Tijdens het Kerstfeest zorgen we voor een
lekkere maaltijd. Er komt ook telkens een
muziekgroep voor de nodige sfeer zorgen.
Het is er steeds gezelligheid troef !

Werken jullie samen met
andere verenigingen ?
Ja, wij werken samen met Welzijnsschakels
en Arktos.

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis van jullie
vereniging?
Het mooiste moment tot hiertoe was toch
wel de dag waarop we het tienjarig bestaan
van de winkel vierden. In de voormiddag
waren er allerhande ‘workshops’ waarbij
mensen zich konden laten verzorgen. In de
namiddag was er voor het publiek een heuse
modeshow met kledij uit onze winkel. Er was
veel tijd gestoken in de voorbereiding, maar
het resultaat mocht er zijn.

Wat willen jullie als vereniging
ooit nog bereiken?
Onze grootste droom is misschien wel om als
werking overbodig te worden. Maar zover is
het nog lang niet. Ondertussen hopen we dat
nog meer mensen hun weg vinden naar onze
activiteiten en naar de winkel.

Welke activiteit van jullie
vereniging raden jullie aan voor
de inwoners van Rijkevorsel ?
We nodigen iedereen alvast uit voor de opening van onze nieuwe winkel. Meer informatie volgt nog in 2310.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
De Plussers Rijkevorsel & Sint-Jozef.

De Schakel vzw

Organiseren jullie ook
uitstappen?
Eén- of tweemaal per jaar organiseren we
een uitstap. Zo zijn we in de loop van de
voorbije jaren al naar verschillende dierentuinen, pretparken en andere trekpleisters
in ons land geweest.

·
·
·
·

Aantal leden:
Aantal jaren actief:
Hoofdactiviteit:
Website:

17 vrijwilligers
13 jaar
Samen tegen armoede
www.deschakelrijkevorsel.be

37

1 april 2018
Om 20.00 uur
Theatervoorstelling
‘Gewoon te gek’
Theatervoorstelling

€ 12

€ 18

voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 8
inkom studenten: € 10
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

voorverkoop: € 18
inkomprijs: € 20
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

12 april 2018
Om 20.30 uur
Radio Guga - Try-out (uitverkocht)
Concert
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 heroveren. Maar de patiënten besluiten dat ze best hun eigen boontjes
kunnen doppen. Zo zorgen ze op eigen
‘gekke’ wijze voor een zeer bijzondere
avond.
€7
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Jeugdtheater Globe Rijkevorsel
0496 55 12 52 (reservatie)
www.jtglobe.be (reservatie)

11 april 2018
Om 20.30 uur
Belpop Bonanza:
try-out ‘Merci Nederland’
Theatervoorstelling

Radio Guga is de groep rond begenadigd
stemmenimitator Guga Baùl. Geruggensteund door een fantastische liveband
doet Guga deze zomer opnieuw de festivals aan. Vooraleer hij de nummers
loslaat op het grote publiek test hij ze,
samen met zijn band, uit met een intieme try-out in De Singer.
€ 15
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

13 april 2018
Om 20.30 uur
Guidi - Petrella - Sclavis - Lobo
Concert

14 en 15 april 2018
zaterdag 14 april 14.00 - 22.00 uur
zondag 15 april
10.00 - 18.00 uur
Fototentoonstelling 2018
Tentoonstelling

© Marc Driesen

Op 14 en 15 april organiseert fotoclub
Fotovrienden Rijkevorsel vzw zijn jaarlijkse fototentoonstelling. Jullie kunnen op deze tentoonstelling de foto's
van onze leden bekijken, beoordelen
en inlichtingen vragen over de werking
van de club. Alsook een gezellige babbel doen tussen pot en pint. Tevens is
er een doorlopende diaprojectie. Ook
voor de allerkleinsten is er een kinderhoek voorzien.
gratis
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
Fotovrienden Rijkevorsel vzw
info@fvr-vzw.be
www.fvr-vzw.be

18 april 2018
Muziekkenners Jan Delvaux en DJ Bobby
Ewing trekken de grens over en brengen
een theatershow over de bijzonder bijdrage van Nederland aan de Belgische
popgeschiedenis. Deze try-out is waarschijnlijk de enige show van 'Merci Nederland' op Belgische bodem!
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Pianist Giovanni Guidi en trombonist
Gianluca Petrella zijn sleutelfiguren van
wat sommigen bejubelen als het ‘gouden tijdperk’ van de Italiaanse jazz.

Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag
Spel
Op woensdag 18 april 2018 is het weer
Buitenspeeldag in heel Vlaanderen !
Kom samen met ons buiten spelen in
het parkje in het Doelenpad en leef je
uit tijdens onze activiteiten !

gratis
Park Doelenpad
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

20 april 2018

april komen wij deur aan deur met lekkere wafels, met of zonder chocolade,
in heel Rijkevorsel voor maar € 6 per
doos. Ben je nu toevallig 21 april niet
thuis en wil je toch wafels kopen ter
steun, dan kun je deze nu al bestellen
op volgend e-mailadres: chirorijkevorsel@hotmail.com. Gelieve naam, adres
en het aantal dozen wafels − met of
zonder chocolade − te vermelden in de
e-mail.
Chiro Rijkevorsel
chirorijkevorsel@hotmail.com
Van 14.00 tot 16.00 uur
Wijndegustatie: vrijblijvend
zomerse wijntjes proeven
Eten en drinken

Om 20.30 uur
Bram Weijters & Chad McCullough
Duo - Tim Finoulst Trio
Concert

Twee jazzacts op één avond: het duo
van pianist Bram Weijters en de Amerikaanse trompettist Chad McCullough en
het trio van gitarist Tim Finoulst !
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkom studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

22 april 2018
Van 9.00 tot 16.00 uur
Garageverkoop
Rijkevorsel
Gezinsbond Rijkevorsel
0496 34 40 09 (Christine Michielsen)
garageverkooprijkevorsel@
hotmail.com
Van 10.00 tot 17.00 uur
Erfgoeddag ‘Kiezen’ in Rijkevorsel
Erfgoed

De zon schijnt weer, tijd voor communie-, lente- en andere feestjes. Haal de
bbq maar tevoorschijn. Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel heeft bijpassende
zonnige en verfrissende wijntjes. Kom
vrijblijvend proeven.
gratis
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
Oostmalsesteenweg 4
2310 Rijkevorsel
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
astrid.rome@telenet.be
Van 18.00 tot 23.00 uur
Aprilvistornooi:
recreatief korfbaltornooi
Sport en beweging

21 april 2018
Van 9.00 tot 14.00 uur
Wafelverkoop
Eten en drinken
Ook dit jaar organiseert Chiro Rijkevorsel weer zijn grootse wafelverkoop.
De opbrengst hiervan gaat naar de renovatie van onze chirolokalen. Op 21

buren/vrienden/medesporters aan en
schrijf in !
gratis
Sportaccomodatie Rijko korfbal
Kruispad 4
2310 Rijkevorsel
Rijko korfbal
johankums@skynet.be

Recreatief korfbaltornooi voor de
niet-korfballer. Maximaal mogen per
wedstrijd 2 korfballers op het terrein
aanwezig zijn. Inschrijven voor 12 april
via johankums@skynet.be. Spreek je

Kom op 22 april zeker eens binnen in
het gemeentehuis. Op de eerste verdieping loopt een tentoonstelling rond
oude verkiezingspamfletten en kies je
voor het ‘Erfgoed van Rijkevorsel’. In
het Heemkundig museum kun je komen
luisteren naar de voordracht ‘Straffe
verhalen, verscheurende keuzes’. Of
ontdek in het museum tal van keuzes
die vroeger werden gemaakt. De leerlingen van de zesde leerjaren gaan op
papier vastleggen hoe ze hun toekomst
zien. Op Erfgoeddag worden deze brieven gedeponeerd in de schatkist in het
musuem, die pas in het jaar 2040 wordt
geopend.
gratis
Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 52
03 340 00 12
cultuurdienst@rijkevorsel.be
toerisme@rijkevorsel.be
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Van 13.00 tot 17.00 uur
Startmoment ‘Kerk van Sint-Jozef
Rijkevorsel als dorpsknooppunt’
Opendeurdag
Werken aan het dorp van morgen doe
je vandaag ! Daarom zoeken we inwoners uit Sint-Jozef om samen te denken
en te werken aan de toekomst van het
dorp én de kansen van het kerkgebouw.
Iedereen is welkom !

gratis
Sint-Jozefkerk
Kerkdreef 66b - 2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel en
parochiekern Sint-Jozef i.s.m.
Innovatiesteunpunt en Rurant
davy.sterkens@innovatiesteunpunt.be
www.kerkalsdorpsknooppunt.be

24 april 2018
Van 14.00 tot 15.30 uur
Wonen voor ouderen
en/of zorgbehoevenden
Infovergadering

Gratis infonamiddag over zorgwonen,
woningaanpassing en mogelijke premies.
gratis
Gemeentehuis Rijkevorsel
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel en
Kempens Woonplatform
03 340 00 24
omgeving@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be
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27 april 2018
Om 20.30 uur
Lokale Helden: Whyes + Aedell Wolff
Concert
De Singer trekt op vrijdag 27 april opnieuw resoluut de kaart van het lokaal
talent. Twee voortreffelijke bands ontsproten uit de Kempische zandgrond
zijn onze lokale helden van dienst:
Whyes en Aedell Wolff. Tickets kopen
is opnieuw niet aan de orde: iedereen
mag gratis binnen !

gratis
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

28 april 2018
Van 16.00 tot 19.00 uur
Bloesemwandeling
Begeleide wandeling

Koen en Martine Bruneel-Cox stellen
die dag hun bedrijf open voor de wandelaars. Reserveren voor de wandeling
is niet nodig en er is voldoende parking
op het terrein.
gratis
Fruitbedrijf Bruneel-Cox
Brandakkers 4
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
Om 20.00 uur
Jaarconcert Brassband Condor
Concert
Op zaterdag 28 april 2018 heeft Brassband Condor haar jaarconcert. Nico
Schepers, een bekende internationale
jazztrompettist, zal optreden als gastsolist.
€5
kinderen onder 14 jaar: gratis
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61
2310 Rijkevorsel
Brass Band Condor Rijkevorsel
brassbandcondor@telenet.be
(reservatie)

28 en 29 april 2018
Van 11.00 tot 14.00 uur
WAK: ‘Atelier aan de Vaart’ toont
schilderijen van de leerlingen
Tentoonstelling

Kom op zaterdag 28 april de lentebloesems bewonderen tijdens een
geleide voorjaarswandeling.

Aankondigingen van activiteiten in mei dien je uiterlijk op
donderdag 5 april 2018 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.

Tijdens de Week van de Amateurkunsten houdt het Atelier aan de Vaart
opendeurdagen. Je bent van harte welkom om de schilderijen van de leerlingen te komen bewonderen.
gratis
Atelier aan de Vaart
Langstraat 16 - 2310 Rijkevorsel
Atelier aan de Vaart
0497 93 15 30
liesbethverboven@telenet.be
www.liesbethverboven.be

draaien en malen en geven uitleg aan
bezoekers. De gediplomeerde molenaars van Rijkevorsel leiden je rond op
de verschillende zolders van de stenen
bergmolen en vertellen je alles over
zijn geschiedenis en werking.

€5

28 apr. t.e.m. 6 mei 2018
KUNST - Week van de
Amateurkunsten
Tentoonstelling

gratis
Molenterrein
Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel
Verenigde Vrijwillige
Rijkevorselse Molenaars
www.stenenbergmolen.be
Van 13.00 tot 20.00 uur
IJssalon
Eten en drinken

‘Overconsumptie- en wegwerpmaatschappij ten top’, ‘Eenvoud overtroeft
speelse versiering’, ‘Microscopische
beelden inspireren.’, ... Treed binnen in
de wereld van Mieke Leysen, Cindy Van
Den Langenbergh en Veerle Vereecke.
Zij zijn beeldende kunstenaars die elkaar vonden tijdens hun opleiding aan
de Kunstacademie te Hoogstraten. Hun
schilderijen stellen ze aan jou voor tijdens de Week van de Amateurkunsten.
gratis
Aster Berkhofmuseum
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

29 april 2018
Van 10.00 tot 17.00 uur
Vlaamse Molendag in
Europees erfgoedjaar
Begeleide rondleiding
De meeste vrijwillige molenaars die in
2017 erkend werden als Cultureel Immaterieel Unesco Werelderfgoed laten in geheel Vlaanderen hun molen

voorverkoop: € 5
kinderen -12 jaar: gratis
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
JeuFa, jeugd- en instaporkest
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
0495 85 54 01
www.fanfarevnarijkevorsel.be
www.facebook.com/
jeufarijkevorsel
www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel

1 t.e.m. 6 mei 2018
WAK: Tentoonstelling Mieke
Leysen, Cindy Van Den Langenbergh en Veerle Vereecke
Aster Berkhofmuseum

4 mei 2018
Op zondag 29 april organiseert Chiro SintJozef Rijkevorsel hun jaarlijkse ijssalon.
Van 13.00 tot 20.00 uur kun je komen
genieten aan de chirolokalen van een
hoorntje, een coupe of een kinderijsje
voor de kleinsten. Dit allemaal ten voordele van ons buitenlands kamp in 2019.
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Om 14.30 uur
JeuFa goes Hollywood
Concert
JeuFa, het jeugd- en instaporkest van
de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid gaat de filmtoer op tijdens haar
concert in De Singer en brengt filmmuziek uit films zoals o.a. Aladdin, Frozen,
Moana, The Simpsons, The Muppets en
nog vele andere.

Speeluurtje voor nieuwe
kleuters in Het (Kleine) Moleke
GVKS Het Moleke

5 mei 2018
Schoolfeest basisschool
Het Kompas
GVBS Het Kompas

5 en 6 mei 2018
WAK: Atelier aan de Vaart
Langstraat 16

6 mei 2018
Les Négresses Vertes
(uitverkocht)
De Singer
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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 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
na afspraak

OCMW - Prinsenpad 27

maandag t.e.m. vrijdag
9.00 - 12.15 uur en 14.00 - 17.00 uur
maandag t.e.m. donderdag op afspraak
13.00 - 17.00 uur
maandagavond
17.30 - 19.30 uur

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

Gemeentebestuur

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.

