
Bib Bib Hoera

Op zaterdag 26 mei 2018 opent de nieuwe 
bibliotheek de deuren ! Een uitgelezen moment 
voor jong en oud om het gebouw te ontdekken en 
te genieten van alle animatie. Onze medewerkers 
staan te popelen om jullie te mogen ontvangen ! 

MEI 2018www.rijkevorsel.be
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INHOUD

4
Hulp nodig bij het invullen van je aangifteformulier 
personenbelasting ? Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
de Federale Overheidsdienst Financiën een zitdag in het 
gemeentehuis. Dit jaar kun je langskomen op maandag
14 mei 2018.

22
Op zaterdag 26 mei 2018 is iedereen welkom om een 
kijkje te komen nemen in de nieuwe gebouwen aan de 
Hoogstraatsesteenweg. Naast de bibliotheek worden hier ook 
de sector Vrije Tijd en het consultatiebureau van Kind & Gezin 
gehuisvest.

18
De biodiversiteit en de bijenpopulatie blijven achteruit gaan. In 
het gemeentelijk bijenplan staan concrete acties opgesomd om 
de insecten in Rijkevorsel en de bijenpopulatie in het bijzonder 

te versterken.

10
Tijdens de Week van de Pleegzorg doneren we ons gemeentelijk 

wagenpark aan pleegzorg. Zo willen we pleeggezinnen vinden 
voor kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen die het nodig 

hebben, ook in onze gemeente !

14
Het gemeentebestuur roept op om de traditie van Poortje Pik 
ludiek te houden. In de nacht van 30 april op 1 mei worden losse 
zaken uit straten en voortuinen naar een centrale plek in het 
dorp gebracht. Een gewaarschuwd man is er twee waard.

© Atelier Blockx
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VOORWOORD

Jos Boeckx,

Schepen financiën, 
informatica, kinderopvang 
en ontwikkelingssamenwerking

Beste inwoners,

Na een zachte winter en een bijwijlen kletsnat voorjaar komt de zon langzaam maar zeker 
tevoorschijn. Als we door Rijkevorsel fietsen zien we dat er op vele plaatsen activiteit 
in de tuinen komt. Hagen en planten worden gesnoeid, gazons worden bemest en in de 
weilanden grazen de runderen terug. De meeste verenigingen schieten volop in actie, 
rommelmarkten worden georganiseerd, lenteconcerten nodigen uit om aan cultuur te 
doen, toertochten zorgen voor gezonde ontspanning en zoals je in de agenda zal zien 
wordt er een ganse waaier ontspanning en inspanning aangeboden. Een aantal wegen 
zijn bijna klaar en de daarbij horende hinder is gelukkig voorbij.  Wel worden een aantal 
kleinere werven nog verder afgewerkt.

Uit verschillende bronnen ontvangen we positief nieuws: onze werkloosheid blijft laag. We hebben nu nog 5,31 % 
werklozen. We staan hiermee in de top 5 van de Kempense gemeenten. Ook blijven we bij de koplopers voor het 
verminderen van restafval.

In mei worden 20 000 boeken verhuisd naar onze nieuwe bib en zijn we volop bezig met de afwerking van de 
buitenschoolse kinderopvang in Sint-Jozef. De werken voor de renovatie van onze kinderopvang in het centrum zijn 
gestart.

We werken ondertussen verder aan ‘Kempen2020’. In het centrum plaatsen we de volgende maanden zonnepanelen 
op het gemeentehuis, het voormalig klooster, de werkplaats, het dienstgebouw kerkhof, de nieuwe bibliotheek en 
op het jeugdlokaal in het Kruispad. In Sint-Jozef worden zonnepanelen gelegd op het gemeenschapscentrum. Ook 
de kinderclub draait, zowel in het centrum als in Sint-Jozef, tegen eind dit jaar op zonne-energie. De investering 
bedraagt € 167 000. Jaarlijks kan de gemeente met deze installaties meer dan 100 000 kilowatt groene elektriciteit 
opwekken, goed voor een vermindering van meer dan twintig ton koolstofdioxide. Zoals we verder in dit blad zullen 
zien, telt onze gemeente nu drie hartveilige jeugdverenigingen, doen we mee aan Fietsgemeente 2018, steunen we 
‘pleegzorg’ en kunnen we gaan spieken naar de statistieken in de gemeentemonitor.

Binnenkort verwachten we onze 12 000ste inwoner. Deze zal met de nodige luister gevierd worden.
Je merkt dus dat we niet stilzitten in Rijkevorsel.



4

BESTUUR

De belastingaangifte kun je indienen door het ingevulde 
aangifteformulier te verzenden naar het aangegeven 
adres. Via de website taxonweb.be kun je een elektroni-
sche aangifte doen. Hiervoor heb je je elektronische iden-
titeitskaart of token nodig en een kaartlezer.

Hulp in de kantoren van Brasschaat
Op de kantoren van de FOD Financiën in Maria-Ter-Heide 
(Campus Coppens), Ruiterijschool 3 in Brasschaat, helpen 
ze je met het invullen van de aangiften. Je kunt er in de 
maand mei alle werkdagen terecht van 9.00 tot 12.00 uur. 
In de maand juni is het kantoor alle werkdagen doorlopend 
open van 9.00 tot 15.00 uur.

Zitdag op 14 mei 2018
in het gemeentehuis
Op maandag 14 mei 2018 komen enkele medewerkers 
van de FOD Financiën naar het gemeentehuis om je te hel-
pen bij het invullen van je aangifteformulier. Je kunt bij 
hen terecht van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 
uur.

Vorig jaar daagden in totaal 170 inwoners op. Hierbij stel-
den we vast dat maar liefst 120 personen in de voormid-
dag langskwamen en slechts 50 in de namiddag. Wens je 
sneller geholpen te worden, dan is het misschien aange-
wezen om in de namiddag een bezoek te brengen aan het 
gemeentehuis.

Welke documenten dien je mee te brengen ?
· de aangifte(n)
· de vorige aanslag (aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)
· alle inkomstenfiches (fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektever-

goedingen, ...)
· alle bewijzen voor aftrek (pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, 

PWA/wijk-werken, dienstencheques, energiebesparende uitgaven, ...)

Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar vanaf de maand mei een 
aangifteformulier voor de personenbelasting of belastingbrief in de bus. Deze 
belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt geheven en geïnd 
door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Hulp bij het invullen
van de aangifte personenbelasting

Tax-on-web gebruiken ?

Controleer tijdig of je je PIN-code nog hebt!

· Testen: met PIN-code op de dienst burgerzaken
· Resetten: met PUK-code op de dienst burgerzaken
· Nieuwe codes aanvragen: www.rijkevorsel.be/pin 

of op de dienst burgerzaken
· Opgelet: de leveringstermijn voor een nieuwe code 

bedraagt drie weken
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Verkiezingen in oktober:
vrijwilligers gezocht

Wil je op zondag 14 okto-
ber 2018 de gemeente- 
en provincieraadsverkie-
zingen meemaken vanop 
de eerste rij, dan is deze 
oproep iets voor jou. Het 

gemeentebestuur is op zoek naar vrijwilli-
gers die fungeren als voorzitter, secretaris 
of bijzitter van een stembureau.

Elk stembureau is samengesteld uit een 
achttal personen waarvan de taken zeer 
divers zijn. Deelname aan een stembureau 
houdt wel enkele voorwaarden in: je bent 
ingeschreven in het bevolkings-register van 
Rijkevorsel en als voorzitter ben je in het 
bezit van een diploma hoger of universitair 
onderwijs.

Praktisch
Je bent aanwezig van bij de opstart tot na 
het afsluiten van het stembureau, dus van 
ongeveer 7.00 tot 16.00 uur. Als voorzitter of 
secretaris krijg je kort voor de verkiezingen 
een opleiding. Gedurende de verkiezingsdag 
voorziet het gemeentebestuur de nodige 
hapjes en drankjes. Daarnaast ontvang je 
een kleine financiële vergoeding. Deelname 
in groep is ook mogelijk. Dan zorgen wij er-
voor dat jullie in hetzelfde stembureau te-
recht komen. Heb je nog vragen of wil je je 
inschrijven, contacteer de dienst burgerza-
ken via burgerzaken@rijkevorsel.be of tele-
fonisch op het nummer 03 340 00 30.

Internationale Dag Tegen
Holebifobie en Transfobie

Op 17 mei zal het exact 28 jaar geleden zijn 
dat de WHO, de Wereldgezondheidsorgani-
satie, homoseksualiteit uit de lijst van gees-

tesziekten schrapte. Sindsdien heeft de ho-
lebi- en transgendergemeenschap deze dag 
uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen 
Holebifobie en Transfobie (IDAHOT).

Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en 
transgenderverenigingen, roept alle ge-
meenten op om op 17 mei de regenboogvlag 
uit te hangen als teken van solidariteit. Wij 
geven opnieuw gehoor aan deze oproep en 
tonen dat onze gemeente begaan is met al 
zijn inwoners, ongeacht hun seksuele oriën-
tatie of genderidentiteit. Discriminatie, op 
welke basis dan ook, is onaanvaardbaar.

Meer info:
· www.cavaria.be
· www.holebifoon.be
· www.unia.be

Stemmen als niet-Belg
Zowel Europese als niet-Europese burgers van vreemde origine 
die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer 
deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen 
voor de provincieraad kan niet. Enkele voorwaarden: je bent 
minstens 18 jaar op 14 oktober 2018, je aanvraag wordt ten laat-
ste op 31 juli 2018 ingediend bij het gemeentebestuur van jouw 
woonplaats en op de dag van de verkiezingen moet je genieten 
van je burgerlijke en politieke rechten. Ben je een burger van 
een land buiten de Europese Unie, dan is er nog de bijkomende 
voorwaarde dat je uiterlijk op 31 juli 2018 minstens vijf jaar 
onafgebroken in België woont. Je vindt het inschrijvingsformu-
lier op www.rijkevorsel.be/verkiezingen. Je kunt je ook in het 
gemeentehuis inschrijven.
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BESTUUR

Een goed idee ?
Maak het waar met LEADER !

Laagdrempelige subsidies
voor het platteland
Ben jij een rurale ondernemer of ben je lid 
van een vereniging en heb jij voor onze ge-
meente of onze regio een goed idee rond 
één van de volgende thema’s:
· landbouw- en natuureducatie
· vrijwaren en ontwikkelen van de open 

ruimte 
· armoede en kwetsbaarheid op het platte-

land ?

Dan kan LEADER jou daarbij helpen met een 
toelage tot maximaal € 100 000 voor een pe-
riode van 1,5 jaar, goed voor maximaal 65 % 
van de totale projectkost.

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

Onze gemeente maakt deel uit van de re-
gio LEADER MarkAante Kempen+. Alle infor-
matie, een paar goede voorbeelden en alle 
documenten om een projectaanvraag in te 
dienen kun je online vinden op www.leader-
provincieantwerpen.be. Belangrijk is dat je 
je projectidee ten laatste op 3 mei 2018 in-
zendt om in aanmerking te kunnen komen 
voor deze projectoproep. 

Meer info:
· LEADER-coördinator Miel Gilis
 Hooibeeksedijk 1 – 2440 Geel
· 014 85 27 07
· platteland@provincieantwerpen.be 
· www.leaderprovincieantwerpen.be

Sluitingsdagen

Op dinsdag 1 mei tijdens het Feest van de Arbeid, rond O.H. 
Hemelvaart − donderdag 10 mei, vrijdag 11 mei en zaterdag 
12 mei − en op Pinkstermaandag 21 mei gelden er aangepaste 
openingsuren voor de diensten van de gemeente, het OCMW en 
de politie.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
· administratie + bibliotheek + BKO: 1 mei, 10 mei, 11 mei en 

21 mei 2018
· recyclagepark: 1 mei, 10 mei, 11 mei, 12 mei en 21 mei 2018

Sluitingsdagen OCMW
· 1 mei, 10 mei en 21 mei 2018

Sluitingsdagen wijkpost politie
· 30 april, 1 mei, 10 mei, 11 mei en 21 mei 2018
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 26 maart 2018

Een advies wordt gevormd door de gemeen-
teraad inzake de voorlopige vaststelling van 
het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijke 
uitvoeringsplan 'Kempische Kleiputten' te 
Beerse, Brecht, Merksplas, Rijkevorsel en 
Turnhout.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
het beheerscomité van de scholengemeen-
schap De Schakel van 6 maart 2018.

De gemeenteraad bekrachtigt de gemeente-
raadsbeslissing van 27 november 2017 inzake 
de splitsing van de dienstverlenende vereni-
ging IKA om opnieuw behandeld te worden in 
voortzetting van de buitengewone algemene 
vergadering op 27 maart 2018.

Goedkeuring wordt gegeven aan een aanpas-
sing van het geldende reglement voor ker-
missen en foren.

Goedkeuring wordt verleend aan de samen-
werkingsovereenkomst ‘K-11-072’: Weg- en 
rioleringswerken in Bergsken, Molenstraat/
deel en Vonderstraat/deel te Rijkevorsel’ 

zoekt een (m/v)

BOEKHOUDER (B1-B3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in deeltijds dienstverband (30,4/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als boekhouder ondersteun je de financieel directeur bij 
de voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid 
van zowel de gemeente als het OCMW. Je zorgt voor een 
goed algemeen beheer van de boekhouding en de correcte 
invoering van cijfergegevens in de boekhouding. Daarnaast 
bied je ondersteuning bij de opmaak van de financiële 
planningsdocumenten en bij de verwerking en opvolging van 
financiële dossiers. 

PROFIEL

Je bent een resultaatgerichte en stressbestendige doorzetter 
die verschillende taken steeds nauwkeurig afrondt. Daarnaast 
voel je je goed in een team en stel je jezelf flexibel op. Als 
boekhouder ga je bovendien discreet om met vertrouwelijke 
informatie. Je beschikt over een globaal inzicht in de werking 
van een gemeentebestuur en over goede kennis van algemene 
boekhouding en MS Office.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een bachelordiploma of 
een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee 
gelijkgesteld. Je moet slagen voor de preselectie en de 
verdere selectieprocedure. 

Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het 
strafregister en een kopie van je bachelordiploma of diploma 
van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld, 
aan de personeelsdienst uiterlijk op 24 mei 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. 

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

 

Meer    
info
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tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rij-
kevorsel.

De raad gaat akkoord met het bestek met 
nr. 201883 en de raming voor de opdracht 
‘Onderhoudswerken 2018 asfaltwegen’. De 
raming bedraagt € 113 252,50 excl. BTW.

De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op 
het verkavelingsplan, opgemaakt op 22 de-
cember 2017 door Topoplan bvba, tot het 
realiseren van een verkaveling met twee 
bouwkavels, op een perceel gelegen Gaston 
Lambrechtsstraat, kadastraal gekend on-
der afdeling 2, sectie E nummers 175F3 en 
175Y3, wordt goedgekeurd.

De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op 
het verkavelingsplan, opgemaakt op 20 no-
vember 2017 en aangepast op 19 februari 
2018 door landmeter Jan Koyen, tot het rea-
liseren van een verkaveling met twee bouw-
kavels, op een perceel gelegen Eikendreef 
21, kadastraal gekend onder afdeling 2, sec-
tie D nummer 90B39, wordt goedgekeurd.

De ontworpen rooilijn zoals voorgesteld op 
het verkavelingsplan, opgemaakt op 24 no-
vember 2017 door landmeter Jan Koyen, 
tot het realiseren van een verkaveling met 
twee bouwkavels, op een perceel gelegen 
Uitbreidingsstraat 2, kadastraal gekend on-
der afdeling 2 sectie D nummer 99L31, wordt 
goedgekeurd.

De grond, eigendom van de familie Wilms-
Cuylits, gelegen te Hoge Heideweg 108 met 
een oppervlakte van respectievelijk 20 m2, 
wordt kosteloos aanvaard door de gemeente 
voor openbaar nut om opgenomen te worden 
in het openbaar domein van de gemeente.

De gemeenteraad beslist om verder deel te 
nemen aan het project Kempens Woonplat-
form Noord en keurt het voorliggend dossier 
met betrekking tot de subsidieaanvraag goed.

Spieken naar statistieken

Meten is weten ! Daarom belichten we 
elke maand een aantal interessante cijfers 

en getallen over Rijkevorsel.

Gemeentemonitor
Onlangs lanceerde de Vlaamse Overheid de Gemeentemonitor, 
een gloednieuw instrument dat het maatschappelijk leven in 
elke gemeente in beeld brengt. De resultaten van de Gemeen-
temonitor werden verkregen via een grootschalig bevolkingson-
derzoek.

Uit de resultaten kunnen we afleiden dat onze inwoners graag in 
Rijkevorsel wonen en over het algemeen ook tevreden zijn over 
de diensten en voorzieningen. In het merendeel van de vragen 
scoort Rijkevorsel beter dan het Vlaamse gemiddelde.

Enkele opvallende cijfers
· 93 % van de inwoners woont graag in Rijkevorsel
· 93 % van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod is aan 

kleuter- en lager onderwijs en 90 % is tevreden over de onder-
wijsvoorzieningen

· 90 % van de inwoners is tevreden over de huisvuilvoorzie- 
ningen in de gemeente

· 84 % van de inwoners vindt dat het aangenaam is om in hun 
buurt met de mensen te praten

· 84 % van de inwoners vindt dat er voldoende aanbod aan kin-
deropvang is in de gemeente en 80 % is tevreden over de 
kinderopvang in Rijkevorsel

· 80 % van de inwoners voelt zich voldoende geïnformeerd over 
de activiteiten in de gemeente

Het gemeentebestuur is uiteraard opgezet met de resultaten, 
maar wil ook niet blind zijn voor de tekortkomingen. De cijfers 
worden dan ook aangegrepen om waar nodig maatregelen te 
treffen.

Wil je nog meer cijfers raadplegen over Rijkevorsel ? Dan kun je 
zelf aan de slag met de interactieve toepassing op de website 
www.gemeenteenstadsmonitor.vlaanderen.be.

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur en Statistiek Vlaanderen
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Opgelet!
Sommige telefoonnummers wijzigen vanaf mei.
Meer info vind je in het artikel op pagina 25.

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

 

Meer    
info

De functiebeschrijving en salarisschaal van 
algemeen directeur en financieel directeur 
worden vastgesteld.

De gemeenteraad besluit om de zittende se-
cretarissen van de gemeente en het open-
baar centrum voor maatschappelijk welzijn 
overeenkomstig artikel 583, §1 van het De-
creet Lokaal Bestuur op te roepen om zich 
kandidaat te stellen voor het ambt van al-
gemeen directeur binnen een termijn van 
dertig dagen na oproeping.

De gemeenteraad neemt, overeenkomstig ar-
tikel 581, tweede lid van het Decreet Lokaal 
Bestuur, kennis van de aanstelling van rechts-
wege van de heer Emmanuel Janssens als 
financieel directeur vanaf 25 februari 2018.

De personeelsformatie van de gemeente Rij-
kevorsel wordt in aangepaste versie goedge-
keurd.

De beheersovereenkomst met betrekking tot 
een feitelijk geïntegreerde financiële dienst 
voor de gemeente en het OCMW wordt in 
vernieuwde versie goedgekeurd.

De rechtspositie van de gemeente wordt aan-
gepast zodat in de bijzondere aanwervings- 
en bevorderingsvoorwaarden voor zowel de 
functie van boekhouder als voor de func-
tie van deskundige ruimtelijke ordening de 
voorwaarde ‘minimum twee jaar relevante 
beroepservaring hebben’ wordt opgenomen.

De gemeenteraad bekrachtigt het besluit 
van het college van burgemeester en sche-
penen van 22 februari 2018 inzake de toetre-
ding tot de statiegeldalliantie.

Overeenkomstig art. 22 van het gemeente-
decreet werd een extra punt toegevoegd 
aan de agenda door gemeenteraadslid Jack 
Jacobs:
· Reflecterende huisnummers

Akkoord wordt gegaan met het voorstel om 
reflecterende huisnummers aan te bieden 
voor een schappelijke prijs − niet verplicht 
− en alle inwoners aan te sporen deze reflec-
terende nummers aan te brengen in het ka-
der van verhoogde veiligheid bij dringende 
hulp.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op de maandagen 30 april en 28 mei 
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 aan-
kondigingsbord 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 gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen 
een agenda en toelichting ter beschikking 
van het publiek.
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LEVEN EN WELZIJN

Sinds 2017 engageert Rijkevorsel zich als pleegzorggemeente. Samen met 
Pleegzorg Provincie Antwerpen gaan we op zoek naar pleeggezinnen die een 
warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren of volwassenen 
die het nodig hebben.

Rijkevorsel doneert gemeentelijk
wagenpark aan pleegzorg

Om die zoektocht te ondersteunen dragen enkele auto’s van de gemeente en het schepencol-
lege sinds kort opvallende achterruitstickers. Met de boodschap ‘Heb jij nog een plekje vrij op 
de achterbank ?’ willen we inwoners op een laagdrempelige manier laten nadenken over het 
pleegouderschap.

Wil je zelf ook je auto doneren aan pleegzorg ? Dan kun je een achterruitsticker, bumpersticker 
of zadelhoesje gratis aanvragen via www.pleegzorgvlaanderen.be/doneerjeautodeur. 

Zelf pleeggezin of gastgezin worden? 
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single of een nieuw samengesteld gezin, een fulltime 
of parttime job. Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen en respect 
voor ouders die het moeilijk hebben, kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. 
Je volgt een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste 
past bij jouw gezin. 

Heb jij zin gekregen in pleegzorg ?
Surf dan snel naar de website van Pleegzorg Provincie Antwerpen en kom naar een informatie-
avond in je buurt!

Meer info:
· www.pleegzorgprovincieantwerpen.be
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Gezocht: jongeren die een 
unieke week willen beleven
in WZC Prinsenhof

Tijdens de paasvakantie en de zomermaan-
den organiseert Joka kampen voor jonge-
ren in woonzorgcentra, voorzieningen voor 
personen met een beperking, psychiatrie 
en asielcentra. De jongeren (16+) leven een 
week in de voorziening, geven de bewoners 
extra aandacht en organiseren animatieac-
tiviteiten voor hen. Zo bezorgen ze de be-
woners - en zichzelf - een weekje andere 
en onvergetelijke vakantie. Een ervaring om 
nooit te vergeten.

WZC Prinsenhof in Rijkevorsel hecht veel 
belang aan een warme en persoonlijke om-
geving voor haar bewoners. Zij beseffen ook 
dat jongeren een grote meerwaarde bieden 
om de buitenwereld binnen te brengen in 

hun voorziening op een positieve en speelse 
manier. Daarom besloot WZC Prinsenhof een 
Joka-kamp te laten doorgaan van 15 juli tot 
en met 20 juli. Er zijn nog steeds plaatsen 
om mee te gaan op dit unieke kamp.

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

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

Meer info:
· Joka
· Liefdadigheidstraat 39 - 1200 Brussel 
· 02 248 10 42
· info@jokaweb.be
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De	Wegwijzer:	nieuwsflitsen

In GLS De Wegwijzer hebben de leerlingen in 
maart niet stilgezeten. Er was de deelname 
aan Wereldwaterdag, de autoluwe dag en 
schaatspret.

Autoluwe dag
Op donderdag 8 maart kwam 67 % van de 
leerlingen al trappend of stappend naar 
school.

Schaatsen
Op woensdag 21 maart werd er met de ganse 
school geschaatst. Buiten een paar builen en 
blauwe plekken heeft iedereen genoten van 
een leuke sportdag.

Wereldwaterdag 
Op donderdag 22 maart dronken de kinderen 
alleen maar kraantjeswater. De opbrengst, 
€ 180, ging naar het brandwondencentrum.

LEVEN EN WELZIJN

Meimaand Mariamaand

Vieringen aan de kapelletjes
·  1 mei Vlimmersebaan 19.00 uur
·  3 mei Looiweg - Hoeveweg 19.00 uur 
·  7 mei  Kruisdagen:
  vertrek processie aan kapel
  Vlimmersebaan om 19.30 uur, 
  naar Melhoven 8 voor viering
  om 20.00 uur
·  8 mei Banmolenweg 19.00 uur
· 15 mei De Parre 19.00 uur
· 17 mei Studentenkapelleke 19.00 uur
· 22 mei Dellenweg 19.00 uur
· 24 mei Vrouwkensblok 19.00 uur
· 29 mei grot Eekhofstraat 19.00 uur
· 31 mei Bolk 19.00 uur



Geboorten

Oktober 2017
· Leemans Marilou, 13 oktober 2017, kind van Leemans Raf en Smolderen Leen

Februari 2018
· Holemans Guus, 12 februari 2018, kind van Holemans Glenn en Heylen Sarah
· Mets Emma, 24 februari 2018, kind van Mets Sam en De Cordt Natasja
· Nuyts Stan, 26 februari 2018, kind van Nuyts Steven en De Beuckelaer Kim
· Van Beeck Louis, 27 februari 2018, kind van Van Beeck Tinne

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

Maart 2018
· Aerts Walter en Willems Marleen, 24 maart 2018

Overlijdens

Maart 2018
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Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof

Woensdag 2 mei 2018 
· Fruitvlaai en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het 
woonzorgcentrum.

OCMW-raad

                            
De volgende OCMW-raad vindt plaats op don-
derdag 24 mei 2018 in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

· 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

· Vindevoghel Marcel °1926 †  6 maart 2018
· Van Eyck Alfons °1925 †  8 maart 2018
· Oprins Maria °1930 †  8 maart 2018
· Van Hoof Cornelius °1928 † 12 maart 2018

· Adriaenssens Maria °1929 † 26 maart 2018
· Snijers Adriana °1933 † 27 maart 2018
· Cox Johannes °1934 † 28 maart 2018
· Vermeiren Aloysius °1937 † 31 maart 2018
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Poortje Pik: hou het ludiek !
Poortje Pik is in Rijkevorsel een traditie waarbij jongeren in de nacht van
30 april op 1 mei losse zaken uit straten en voortuinen naar een centrale 
plek in het dorp brengen. Poortje Pik zou vroeger ontstaan zijn als sociale 
controle, om de mensen duidelijk te maken dat ze niet te veel spullen 
moeten laten rondslingeren.

De laatste jaren werd deze traditie in Rijkevorsel nieuw leven ingeblazen, waarbij spullen op de 
rotonde aan de kerk werden verzameld. Jammer genoeg moesten we vorig jaar vaststellen dat 
de jeugd iets te overijverig te werk was gegaan. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat 
inwoners schade aan hun eigendommen oplopen of dat voorwerpen behorend tot het openbaar 
domein − bv. verkeersborden − worden weggenomen. 

Het gemeentebestuur stelt geen verbod in voor Poortje Pik, maar doet wel een oproep om de 
traditie ludiek te houden. Om incidenten te vermijden zal er in de nacht van 30 april op 1 mei 
verhoogd toezicht zijn door de lokale politie en zullen de mobiele camera’s geplaatst worden 
ter voorkoming van diefstal door derden.

Inwoners die iets oneigenlijks of verdacht vaststellen ter hoogte van hun perceel, raden we aan 
om contact op te nemen met de politie. Indien er opzettelijke beschadigingen worden vastge-
steld of als de bevelen en richtlijnen van de politie niet worden nageleefd, zal een Gemeente-
lijke Administratieve Sanctie of GAS-boete opgelegd worden.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Poortje Pik ? Lees dan verder op pagina 36.

© Paul Bemindt
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Stem voor Rijkevorsel als
Fietsgemeente 2018

Van 21 maart tot 21 mei 2018 kan iedereen 
in Vlaanderen stemmen op zijn of haar fa-
voriete Vlaamse fietsgemeente of fietsstad. 
Stem mee en maak van Rijkevorsel de Fiets-
gemeente van 2018!

Stem	nu	en	win	een	fiets
In welke stad of gemeente fiets jij graag ? 
Waar vind je veilige fietspaden en wie orga-
niseert toffe acties of campagnes? Nog tot 
21 mei kun je stemmen op jouw favoriete 
fietsgemeente of -stad. Met deze Publieks-
prijs zetten de VSV (Vlaamse Stichting Ver-
keerskunde) en de Vlaamse overheid steden 
en gemeenten met een sterk fietsbeleid in de 
bloemetjes.
Stemmen kan via www.fietsgemeente.be. Je 
hoeft je niet te registreren en duidt samen 
met je stem drie redenen aan waarom die 
stad of gemeente de Publieksprijs 2018 ver-
dient.

Wat kun je winnen ?
Stemmen doe je niet voor niets. Uit de stem-
mers worden wekelijks enkele gelukkigen 
geloot die verrast worden met een handige 
fietsknooppuntenkaart of een bon van fiets-
winkel Fiets ! ter waarde van € 1 500, € 750, 
€ 250 of € 100.

Meer info:
· www.fietsgemeente.be

Veiligheid organisatie
evenementen

Het gemeentebestuur en de hulpverlenings-
diensten (brandweer, politie, Rode Kruis, ...) 
werken samen om de inwoners zo goed mo-
gelijk te beschermen tegen ernstige nood-
situaties. Het kan gaan om ernstige water-

overlast, een grote brand, een dreigende 
gifwolk, een grootschalige evacuatie, een 
ontploffing, ...

Bij ernstige noodsituaties moeten verschil-
lende nood- en interventieplannen opge-
steld worden. Rijkevorsel beschikt al een 
hele tijd over een Algemeen Nood- en Inter-
ventieplan (ANIP), die het multidisciplinair 
optreden tussen de hulpdiensten regelt, al-
gemene richtlijnen en de nodige informatie 
bevat om het beheer van elke noodsituatie 
te verzekeren.

BNIP Halfvastenstoet
Sinds dit jaar beschikt de gemeente over een 
Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) 
voor de Halfvastenstoet Een BNIP wordt 
opgesteld voor bijzondere risico's op het 
grondgebied welke al dan niet gelokaliseerd 
zijn, zoals manifestaties met een grote ver-
wachte volkstoeloop. In het BNIP worden 
o.a. alle afspraken vastgelegd met betrek-
king tot alarmering, taakverdeling, commu-
nicatie, bevelvoering en vertegenwoordiging 
in het gemeentelijk coördinatiecentrum en 
de operationele commandopost. Verder wor-
den de middelen aangeduid die kunnen wor-
den ingezet naargelang de noodsituatie.
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

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.

Melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

Formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁
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De inspanningen zijn geen maat voor niets. 
Zo waren er tijdens de Halfvastenstoet in de 
Bremstraat en in de Emiel Van Roeystraat 
interventies nodig waarbij de ziekenwagen 
werd gevraagd. Dankzij het BNIP geraakten 
de ambulances vlot tot bij de adressen waar 
hulp nodig was. 

De 44ste editie van de Halfvastenstoet ver-
liep zo goed als vlekkeloos, zonder noemens-
waardige incidenten.

We vragen bij de organisatie van dergelijke 
evenementen soms veel van de organisato-
ren en van de inwoners, maar we stellen vast 
dat al deze maatregelen wel degelijk een 
meerwaarde hebben. Ook in de toekomst zal 
de gemeente blijven inzetten om de veilig-
heid van de inwoners te
verzekeren.

Dienst noodplanning &
integrale veiligheid
03 340 00 28
noodplanning@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

  

- Verkeershinder

Rommelmarkt Sint-Jozef
Op 1 mei 2018 is er geen doorgaand verkeer 
mogelijk in de Zuiderdijk. In een gedeelte 
van de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rom-
melmarkt opgesteld en bijgevolg wordt de 
straat volledig afgesloten voor het door-
gaand verkeer.

Voetgangersexamen – 
fietsexamen	
Naar jaarlijkse gewoonte nemen 
de wijkagenten bij de leerlingen 
van de lagere scholen in Rijke-
vorsel een voetgangers- en fiets-
examen af. Hierbij worden de 
kinderen wegwijs gemaakt inzake 

de gevaren in het verkeer en hun plaats en 
houding als voetganger en fietser, specifiek 
in Rijkevorsel.
 
De examens in het centrum worden georga-
niseerd op 16 en 30 mei 2018 in de voormid-
dag. Het fietsexamen voor de leerlingen van 
Sint-Jozef vindt plaats op 15 juni.

Wij vragen de weggebruikers om hier reke-
ning mee te houden. 

Duatlon 
Op zaterdag 26 mei 2018 vindt de jaarlijkse 
duatlonwedstrijd in Rijkevorsel plaats. De 
duatlon vangt aan om 18.30 uur.

Het loopparcours start aan het Kruispad en 
gaat verder langs Prinsenpad, Tulpstraat, 
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en op-
nieuw Kruispad.

Het fietsparcours start eveneens aan het 
Kruispad en loopt over de Helhoek, Oude 
Baan, Vrouwkensblok, Vaart, Meerblok, 
Oude Baan, Vaart, Langstraat, Oostmalse-
steenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg en 
terug Helhoek. Parking is voorzien aan de 
recreatiezone Sonsheide.
 
Het parcours wordt voor deze wedstrijd 
vanaf 17.30 tot 21.00 uur verkeersvrij ge-
houden. Er wordt voorzien in diverse omlei-
dingen.

· 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

 

Meer    
info
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Een bijenplan voor Rijkevorsel

BOUWEN EN WONEN

De gemeente Rijkevorsel kent een jarenlange traditie in het ondersteunen 
van biodiversiteit in het algemeen en de bijen in het bijzonder. Al in het jaar 
1947 startte de bijengilde Sint-Ambrosius met hun werking. In 2013 bouwde 
de gilde met LEADER-subsidies en ondersteuning van o.a. de gemeente 
Rijkevorsel, het Bijencentrum De Raam aan de Keirschothoeveweg.

Ondanks de succesvolle werking van Bijencentrum De Raam en de blijvende aandacht van het 
gemeentebestuur, moeten we vaststellen dat de biodiversiteit en de bijenpopulatie verder 
achteruit blijven gaan. Het gemeentebestuur besliste om hier nog sterker op in te zetten met 
de realisatie van een gemeentelijk bijenplan.

In het bijenplan staan concrete acties opgesomd om de insecten in Rijkevorsel en de bijen-
populatie in het bijzonder te versterken. Enerzijds zijn er acties om alle inwoners, bedrijven 
en organisaties te sensibiliseren. Anderzijds werkt ook de gemeente zelf aan de doelstellingen 
van het bijenplan bij het beheer van het openbaar domein.

Alle informatie over het bijenplan kun je terugvinden op www.rijkevorsel.be/bijen. Een jaar 
lang zal ook in elke 2310 een bijentip worden opgenomen. Meer weten over bijen ? Elke zondag-
voormiddag (en tot september ook namiddag) kun je terecht in Bijencentrum De Raam.
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Renovatie Kinderclub 
centrum

Nu de bibliotheek naar het nieuwe gebouw 
op de Hoogstraatsesteenweg zal verhuizen, 
komt er in het oude gebouw meer plaats vrij 
voor de kinderclub. Uiteraard zijn er heel 
wat aanpassingen nodig om het gebouw ge-
schikt te maken voor het opvangen van de 
kinderen. Naast aandacht voor veiligheid, 
hygiëne, akoestiek en duurzaamheid, wordt 
er ook op toegezien dat het gebouw voldoet 
aan de EPB-eisen.  

Er zullen na de nodige afbraakwerken, 
aanpassingen gebeuren aan buiten- en bin-
nenschrijnwerk en aan het sanitair. De ver-

warming zal vernieuwd worden. Daarnaast 
zullen nog elektriciteits- en schilderwerken 
worden uitgevoerd en een nieuwe vloerbe-
dekking zal worden gelegd.

Buiten zal de gevel geïsoleerd worden en 
bekleed worden met vezelcementplaten in 
verschillende kleuren. Een nieuwe noodtrap 
zal de inkom flankeren.

De werken zullen starten de eerste helft van 
mei en het einde is voorzien in oktober 2018.

Het kinderdagverblijf blijft in gebruik tij-
dens de werken. De aannemer zal de wer-
ken zo organiseren dat de werking niet in het 
gedrang komt en dat er zo weinig mogelijk 
overlast is van geluid en stof.

zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE RUIMTELIJKE ORDENING (B1-B3)
in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als deskundige ruimtelijke ordening werk je onder leiding van 
de omgevingsambtenaar. Je verzekert mee een kwaliteitsvolle 
administratieve en informatieve dienstverlening. Verder 
assisteer je bij het zorgvuldig voorbereiden, beoordelen, 
opvolgen en afhandelen van stedenbouwkundige dossiers. 

PROFIEL

Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden 
voor deze functie. Je hebt zin voor analyse, zorgvuldigheid 
en kwaliteit. Je bent een integer persoon met een sterke 
verantwoordelijkheidszin en een grote klantgerichtheid.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit 
het strafregister én een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 24 mei 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. 

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

 

Meer    
info
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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 verklei-
nen. Op www.deklimaatstrijd.be vind je een 
superhandige app met tips en leuke uitda-
gingen 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 
de provincie Antwerpen. 

Meer info:
· www.deklimaatstrijd.be

Plaatsing zonnepanelen op
openbare gebouwen

In de 2310 van februari 2018 werd al uitvoe-
rig bericht over de plaatsing van zonnepane-
len op negen gemeentelijke gebouwen. 

Met het installeren van de zonnepanelen zal 
in de tweede helft van mei gestart worden. 
De werken zullen in principe een tweetal 
weken in beslag nemen. Het zal hier aanvan-
kelijk gaan om acht gebouwen (gemeente-
huis, klooster, gemeentelijk werkplaats, ge-
meenschapscentrum, kinderclub Sint-Jozef 
en centrum, jeugdlokaal en bibliotheek).

Omdat het dienstgebouw van het kerkhof in 
het centrum nog niet werd voltooid, zullen 
de panelen hier later op geplaatst worden.

BOUWEN EN WONEN

Oproep aan verenigingen voor deelname
aan de zwerfvuilactie 2018 –2019

Zoals de vorige jaren organiseert het gemeentebestuur ook voor het seizoen 2018 – 2019 
een zwerfvuilactie waaraan de erkende verenigingen van Rijkevorsel kunnen deelnemen. 
Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil 
langsheen gemeente- en gewestwegen. Op www.rijkevorsel.be/zwerfvuil vind je zowel het 
reglement als het aanvraagformulier terug.

De inschrijvingen dienen toe te komen bij de technische dienst, Molenstraat 5, voor 7 juli 
2018. Dit kan ook per e-mail (technische.dienst@rijkevorsel.be).

Deze dertien verenigingen houden momenteel Rijkevorsel mee proper!
Een vermelding is hier dan ook meer dan op zijn plaats!

· Korfbalclub Rijko
· FC Sint-Jozef
· Sport 82 (cafévoetbal)
· Volleybalclub Rijkevoc
· KFC Zwarte Leeuw
· De Plussers
· Taekwondo De Tijgers

· MTB Rijkevorsel (mountainbike)
· W.T.C. Sint-Jozef (wielertoeristen)
· Jeugdtheater Globe
· Rijckerack (badminton)
· Chiro Sint-Jozef
· Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
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5de groepsaankoop
zonnepanelen

Zijn zonnepanelen nog wel rendabel ? Je 
betaalt nu toch prosumententaks voor het 
dubbel gebruik van het elektriciteitsnet ? 
Dat klopt, maar ook de elektriciteitsprijs is 
gestegen door allerlei prijsverhogingen zo-
als stijgende distributiekosten, het wegval-
len van de gratis elektriciteit. Net daarom 
wil de provincie met de groepsaankoop zon-
nepanelen inwoners maximaal ondersteunen 
om toch in groene elektriciteit te investe-
ren. Er wordt een totale begeleiding aange-
boden, van offerte tot goede werking van de 
installatie.

Plaats je nu zonnepanelen dan zijn deze in 
ongeveer tien jaar terugverdiend. Nadien 
kun je nog zeker vijftien jaar genieten van 
je zelf opgewekte groene elektriciteit.

Inschrijven doe je van 30 mei tot en met 7 
augustus via de website. 

Meer info:
· www.samengaanwegroener.be
· 0800 26 177 (gratis)

Affiches	‘Jouw	baasje
ook al zindelijk’

Met de slagzin ‘Jouw baasje ook al zindelijk’ 
voert de gemeente Rijkevorsel campagne 
tegen hondenpoep. Sinds maart staan er op 
verschillende locaties in Rijkevorsel bor-
den om hondenliefhebbers te wijzen op hun 
plichten. Het ontwerp van deze borden is 
van de hand van grafisch vormgeefster, Lynn 
Cox.

Een	affiche	op	jouw	raam	?
Na het artikel in de 2310 van vorige maand 
hebben we van verschillende inwoners de 

vraag gekregen of er van de tekening op de 
borden ook affiches beschikbaar zijn, om 
bijvoorbeeld aan de raam op te hangen. We 
hebben goed nieuws. Je kunt een gratis af-
fiche afhalen aan de balie van het gemeen-
tehuis en in de Aster Berkhofbibliotheek. 
De affiches zijn beschikbaar in A4- en A3-
formaat.

Op de gemeentelijke website kun je de af-
fiche ook downloaden. Deze vind je terug als 
je surft naar de website www.rijkevorsel.
be/hondenpoep.

Honden aan de leiband,
poep in het zakje en in de vuilbak…
Meer vragen we echt niet.

Raak	reekalfjes	‘niet’	aan	!

Vanaf mei worden reekalfjes geboren. Als 
wandelaar kun je wel eens zo’n reekalfje 
in de natuur tegenkomen. Het dier ligt er 
schijnbaar verlaten bij. Hoe schattig het er 
ook uitziet, ga er niet naar toe. Als je een 
reekalfje in het gras of het struikgewas vindt, 
raak het niet aan! Het jonge dier is niet ver-
laten. De waakzame moeder is in de buurt 
om haar kalfje te zogen. Een reekalfje dat 
door mensenhanden is aangeraakt, draagt 
een mensengeur en wordt door de moeder 
verstoten.

De boswachters van het Agentschap voor Na-
tuur en Bos vragen daarom om op de offici-
eel toegankelijke paden te blijven. Honden 
moeten aan de leiband, want reeën zien 
honden als een gevaar, hoe lief ze ook kun-
nen zijn. Ze vluchten uit een gebied waar 
een hond losloopt. Zo blijft het reekalf ach-
ter en zal het door honger sterven.

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

 

Meer    
info
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In het gehele gebouw heerst er door de grote ramen een ruimtelijk gevoel met een open ka-
rakter. Het loont de moeite om zaterdag 26 mei een bezoekje te brengen aan onze nieuwbouw 
aan de Hoogstraatsesteenweg. Er zal animatie zijn voor jong en oud. Leo Pleysier zal in de spik-
splinternieuwe polyvalente zaal een verhaal komen vertellen. Je kunt deelnemen aan een quiz 
doorheen het gebouw, buttons maken, jezelf laten schminken tot prinses of lieftallig draakje, 
genieten van een streepje muziek, ... Ontdek het volledige programma binnenkort op onze 
website en Facebookpagina’s !

Voor we de nieuwe bibliotheek kunnen openen, moeten er ruim 20 000 boeken verhuisd wor-
den en een nieuw plekje krijgen. Daarom zal de bibliotheek gesloten zijn van 4 tot en met 25 
mei. Natuurlijk betekent dat ook dat je je boeken langer mag houden. We verlengen de uit-
leentermijn van vier naar acht weken. Daarnaast mag je vanaf april vijftien stuks uitlenen, in 
plaats van tien. Kom dus voor 4 mei zeker nog een laatste nostalgisch bezoekje brengen in de 
Molenstraat 20.

Openingsfeest gebouw bib, vrije tijd
en consultatiebureau Kind & Gezin

Hoera ! Met een kleine vertraging gaat het gebouw waar de bibliotheek, de 
sector vrije tijd en het consultatiebureau Kind & Gezin hun intrek nemen 
open. We hopen jullie te mogen verwelkomen bij onze feestelijke opening op 
zaterdag 26 mei van 10.00 tot 14.00 uur. De medewerkers staan te popelen 
om jullie te ontvangen in het nieuwe gebouw. 

 © Atelier Blockx
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Opening Kinderclub en de 
Welzijnsschakel in Sint-Jozef

Het personeel van de Kinderclub Sint-Jozef 
en de vrijwilligers van de Welzijnsschakel 
staan te popelen om de prachtige nieuw-
bouw in de Pioenstraat 26 in te nemen. Op 
woensdag 2 mei is het zover. Dan opent kin-
derclub Sint-Jozef om 6.45 uur de eerste 
maal de deuren in het nieuwe gebouw.

’s Namiddags is het de beurt aan de Welzijns-
schakel om er de verkoop van de zomercol-
lectie in hun nieuwe winkel te starten. Hier 
en daar zal nog een klein karweitje moeten 
worden uitgevoerd maar tegen begin juni zal 
alles pico bello in orde zijn.

We plannen op zaterdag 9 juni van 10.00 tot 
14.00 uur een spetterend tuinfeest met of-
ficiële inhuldiging van het gebouw waarin de 
Kinderclub en de Welzijnsschakel gehuisvest 
zijn.

Week van de opvoeding:
ga jij de uitdaging aan ?

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2018 
wordt er in Vlaanderen en Brussel de Week 
van de Opvoeding georganiseerd. Dit jaar is 
het thema ‘Opvoeden is samenspel’. Met dit 
thema worden de gezinnen aangemoedigd 
om samen te spelen, zowel in de vrije tijd 
als in de opvoeding. 

Om de kinderen te stimuleren zal de Kin-
derclub tijdens deze week allerlei ontspan-
nende activiteiten plannen. Als ouder kun 
je ook meedoen want het gemeentebestuur 
daagt jullie allemaal uit om gedurende deze 
week activiteiten te doen met je kinderen. 
Doe je mee, dan maak je kans op een prach-
tige hangmat zodat je nadien nog veel kan 
genieten met je kind(eren).

Wat moet je doen ? Ga elke dag van de week 
onze uitdaging aan, neem er een foto van 
en plaats het op Facebook of Instagram met 
de hashtag #wvdoRijkevorsel. Heb je geen 
Facebook of Instagram ? Dan mag je ons ook 
gewoon je foto doormailen. Onze uitdagin-
gen kun je vanaf dinsdag 8 mei terugvinden 
op de gemeentelijke website. Er wordt ook 
elke dag een herinnering gestuurd via de 
Facebook-pagina van de jeugddienst. Jullie 
doen toch ook mee ?

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kinderclub

 

Meer    
info



Nomineer jouw favoriete cultuurvereniging/
individu voor de cultuurprijzen 2018

Welke vereniging en welk individu maken
hét verschil voor het culturele leven
in Rijkevorsel ?
De cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan een in-
woner van Rijkevorsel en aan een vereniging die zich bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt op een breed cultureel vlak in de 
gemeente of erbuiten. Op vrijdagavond 16 november 2018 om 
20 uur worden in de raadzaal van het gemeentehuis de winnaars 
van de Cultuurprijzen 2018 bekendgemaakt.

De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat uit een geldsom 
en een oorkonde. Voor een bekroonde persoon is er een waarde-
volle attentie en een oorkonde voorzien.

Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf of ie-
mand anders nomineren voor de cultuurprijs. Een formulier voor 
kandidaatstelling kan opgehaald worden bij de cultuurdienst of 
in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef. Het formulier en 
het reglement kunnen gedownload worden via www.rijkevorsel.
be/cultuurraad. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 10 
september 2018.

Ben je er graag bij op de avond zelf ? De Rijkevorselse cultuur-
verenigingen krijgen voorrang, maar daarnaast is iedereen wel-
kom. Om een idee te hebben van het aantal aanwezigen, vragen 
we om op voorhand in te schrijven voor de cultuurprijs. Meer 
informatie daarover volgt later.
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Met de mandel der liefde

Theatermonoloog
met Kurt Defrancq
“Dat dessertje eet ik niet !”
“Maar pa, dit is Delhaize !
  Dit is goede Delhaize !”
“Maar niet de crème ! Ik eet alleen die 
  crème, we moeten een beetje genieten nog 
  van ’t leven jongen, want voor je het weet 
  lig je met je pooten omhooge !”

In de muzikale theatermonoloog ‘Met de 
mantel der liefde’ maken we kennis met de 
80-jarige Lowie, die een hoop zorg nodig 
heeft, en met zijn zoon Kobe, die probeert 
zoveel mogelijk zorg te bieden (beide rollen 
worden vertolkt door Kurt Defrancq).

In dit intieme portret zien we een vader en 
een zoon die allebei op hun eigen manier 
proberen om vat op het leven te houden. Of 
te krijgen. Met vallen en opstaan, ze praten, 
ze mijmeren. Ze lachen, ze ruziën. Over het 
leven. Over de dood. Over oude koeien. Over 
de soep die niet heet genoeg is, over de fiets 
die Kobe nooit kreeg. Over slangen en infu-
sen. Over de Ronde van Vlaanderen. Over de 
melkboer. Over toen. Over nu. En wie was 
die tante Lena eigenlijk ?

Op donderdag 31 mei om 20.00 uur ben je 
welkom in de gloednieuwe bibliotheek om 
te genieten van deze muzikale theatermono-
loog. Inkom: € 5. Tickets en meer informatie 
in de bibliotheek en in het gemeentehuis.

Kies je Erfgoed

In Rijkevorsel kon je op Erfgoeddag stemmen 
voor hét onroerend erfgoed van Rijkevorsel. 
Tot 15 mei kun je nog online stemmen via 
www.rijkevorsel.be/erfgoeddag.

Deelnemers maken kans op een cadeaubon 
van Toerisme Rijkevorsel, een uniek exem-
plaar van een jaarboek van de Heemkundige 
Kring of het boek ‘Vondsten vertellen’.
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Begin 2019 organiseert Erfgoed Noorderkem-
pen met de winnaars van elke gemeente het 
‘Parlement der Dingen’. In dit parlement 
laten we het erfgoed zelf aan het woord: 
wat was de vroegere functie en wat kan de 
huidige functie zijn ? Hoe wil het erfgoed be-
waard worden en wat kan het nog betekenen 
in de toekomst voor iedereen ? Een vertegen-
woordiger uit elke gemeente probeert dan 
zo goed mogelijk zijn of haar erfgoed te ver-
dedigen.

WAK:	Tentoonstelling	‘KUNST’

Van zaterdag 28 april tot 
6 mei loopt in het Aster 
Berkhofmuseum de ten-
toonstelling ‘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 voor tijdens de Week 
van de Amateurkunsten. De deeltentoonstel-
lingen kregen de titels ‘Overconsumptie- en 
wegwerpmaatschappij ten top’, ‘Eenvoud 
overtroeft speelse versiering’  en ‘Microsco-
pische beelden inspireren’ mee.

Openingsuren tentoonstelling, telkens van 
13.30 tot 17.00 uur:
· zaterdag 28 april 
· zondag 29 april 
· dinsdag 1 mei
· zaterdag 5 mei
· zondag 6 mei      

· www.rijkevorsel.be/cultuur
· Facebook-pagina Cultuurdienst
 Rijkevorsel
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Door de verhuis van de vrijetijdsdiensten 
naar het nieuwe gebouw aan de Hoogstraat-
sesteenweg veranderen ook de telefoon-
nummers van enkele diensten. Zo krijgen de 
bibliotheek, de jeugd- en sportdienst een 
nieuw nummer. Deze aanpassingen worden 

uitgevoerd op woensdag 2 mei en donderdag 3 mei. Het is mo-
gelijk dat de diensten door de werken aan de telefooncentrale 
op deze dagen niet bereikbaar zijn.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste nummers 
van de sector vrije tijd en de buitenschoolse kinderopvang:
· Bibliotheek 03 340 00 50
· Cultuurdienst 03 340 00 52
· Vrije tijd (algemeen) 03 340 00 53
· Sportdienst 03 340 00 54
· Jeugddienst 03 340 00 55
· Kinderclub centrum 03 340 00 56

Andere wijzigingen
Omwille van de noodzakelijke aanpassing van de telefoonnum-
mers veranderen ook enkele andere nummers van diensten in 
het gemeentehuis. Zo wijzigen de telefoonnummers van de 
dienst communicatie en van wijk-werken (het vroegere PWA). 
Voortaan kun je deze diensten bereiken op volgende nummers:
· Communicatie   03 340 00 10
· Wijk-werken  03 340 00 38

Goed om weten
De onthaalnummers van de gemeente − 03 340 00 00 − en het 
OCMW − 03 340 39 65 − blijven ongewijzigd. Heb je een vraag 
dan kun je uiteraard ook steeds mailen naar info@rijkevorsel.be 
of ocmw@ocmwrijkevorsel.be. 

Voor meldingen kun je terecht op de gemeentelijke web-
site waar je het meldingsformulier kunt invullen op de pagina 
www.rijkevorsel.be/meldingen.

Opgelet: gewijzigde telefoonnummers !
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WAK: Tentoonstelling
Atelier aan de Vaart

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.

Openingsuren tentoonstelling, telkens van 
11.00 tot 14.00 uur:
· zaterdag 28 april 
· zondag 29 april 
· zaterdag 5 mei
· zondag 6 mei

Meer info:
· www.liesbethverboven.be

100 jaar Groote Oorlog
2014-2018

In gans België worden verschillende evene-
menten en tentoonstellingen georganiseerd 
om het einde van de Groote Oorlog, 100 jaar 
geleden, op een gepaste wijze te herden-
ken. Ook in Rijkevorsel kunnen we dit niet 
ongemerkt laten voorbijgaan. Enkele vereni-
gingen hebben het thema dit jaar reeds in 
hun programmatie ingepast.

Het gemeentebestuur neemt zelf ook enkele 
initiatieven. Zo komt er in het najaar een 
lezing en tentoonstelling over het vlucht-
oord Uden. De jaarlijkse 11 novemberviering 
krijgt extra aandacht. Toerisme Rijkevorsel 
zal een wandeling rond onze WO I-geschie-
denis organiseren op 17 november.

Op zaterdag 20 oktober organiseert het ge-
meentebestuur een daguitstap naar het Ko-
ninklijk Museum van het Leger en de Krijgs-
geschiedenis in het Jubelpark in Brussel en 
het Fort van Breendonk.

Kostprijs: € 30 (enkel voor inwoners van 
Rijkevorsel). Inbegrepen: bus, inkom Leger-
museum en Fort van Breendonk, lunch. Het 
gemeentebestuur neemt een groot deel van 
de onkosten voor zijn rekening.

Inschrijven voor deze daguitstap kan vanaf 
2 mei aan de onthaalbalie in het gemeente-
huis. Je reservering is definitief
na betaling. De plaatsen zijn
beperkt.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
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Voetbalterrein sportveld 
Bavelstraat en sportcentrum 
De Valk tijdelijk niet 
toegankelijk

De voetbalvelden aan het gemeentelijk sport-
terrein Bavelstraat en aan het sportcentrum 
De Valk worden veel gebruikt gedurende het 
jaar. In de maanden mei, juni en juli zijn de 
velden echter niet toegankelijk wegens jaar-
lijks onderhoud. Enkel bij uitzondering, en 
na goedkeuring van het college van burge-
meester en schepenen, mag men bij evene-
menten gebruik maken van de terreinen.

Bewegen op verwijzing
Hoogstraten - Rijkevorsel:
10 000 stappen-clash

De stad Hoogstraten en de gemeente Rijke-
vorsel dagen hun inwoners uit om de actief-
ste gemeente van Vlaanderen te worden. De 
beweegcoaches, Lieve en Beate, gaan jul-
lie daarbij helpen ! Van 1 tot en met 31 mei 
2018 worden de inwoners opgeroepen om zo 
vaak mogelijk en met zoveel mogelijk 10 000 
stappen te zetten. Voor 65-plussers raden 
we 8 000 stappen per dag aan.
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Het tellen van stappen is eenvoudig, mak-
kelijk en motiverend. Dit kan via een klas-
sieke stappenteller − uit te lenen mits borg 
bij Lieve of Beate − een gezondheidsapp op 
je smartphone of met een activity tracker 
rond je pols of voet. Via de website van het 
Vlaams Instituut Gezond Leven of de bijho-
rende app kunnen alle inwoners hun dage-
lijkse stappen ingeven, om ons zo de titel 
van ‘Actiefste Gemeente’ te bezorgen. Wie 
geen computer of smartphone heeft, kan ook 
deelnemen d.m.v. contact op te nemen met 
Lieve De Kinderen of Beate Hofkens, de be-
weegcoaches van Hoogstraten en Rijkevor-
sel. De gemeente die na 1 maand de meeste 
stappen heeft gezet in zijn categorie − op 
basis van aantal inwoners − is de winnaar.

Schrijf je in op www.10000stappen.gezond-
leven.be, maak een profiel aan en zoek bij 
gemeente naar ‘Hoogstraten – Rijkevorsel’. 
En omdat samen bewegen extra motiveert 
kun je familie, vrienden, collega's, buren 
vragen om ook mee te doen. Samen wande-
len is immers veel leuker dan alleen.

Beate en Lieve nodigen jullie uit om in groep 
met hen te wandelen en op die manier een 
deel van de dagelijkse 10 000 stappen te zet-
ten. Jullie zijn van harte welkom op:
· zondag 6 mei in Hoogstraten
· zondag 13 mei in Rijkevorsel
· zondag 20 mei in Meer

Afspraak telkens om 10.00 uur aan de kerk. 
We zullen een wandeling doen van 6 km. 
Iedereen is van harte welkom. Succes en ho-
pelijk tot ziens op een zondag in mei !

Meer info: 
· Lieve De Kinderen
 Beweegcoach Hoogstraten 0498 76 12 57 
· Beate Hofkens
 Beweegcoach Rijkevorsel 0497 76 48 12 
· Sportdienst Hoogstraten 03 314 11 83 
· Sportdienst Rijkevorsel 03 340 00 36 

· hoogstraten.rijkevorsel@bewegenopver-
wijzing.be

· Stappen registreren kan via: 
https://10000stappen.gezondleven.be/
groep/hoogstraten---rijkevorsel

Rijkevorsel telt drie 
hartveilige jeugdverenigingen

2017 was het jaar van de veiligheid voor 
onze Rijkevorselse jeugdverenigingen ! Zo 
werd er geïnvesteerd in de veiligheid van 
hun gebouwen en volgde de leiding een cur-
sus gemachtigd opzichter. 

Omdat we ook de veiligheid van de spelende 
kinderen en jongeren niet mogen vergeten, 
nam de leiding van alle jeugdverenigingen 
deel aan de basiscursus EHBO, die werd ge-
geven door Rode Kruis Rijkevorsel. De lei-
ding van Chiro Sint-Jozef, jeugdhuis de Wau-
wel en +13 Rijkevorsel & Sint-Jozef nam ook 
nog deel aan de cursus reanimatie en EHBO. 
Daarom kregen zij op zaterdag 17 maart 
2018 het label ‘hartveilige organisatie’ uit-
gereikt. Zo kan de jeugd van Rijkevorsel nog 
veiliger spelen !
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Kiekeboe 2018:
een zomer vol spel en plezier

De paasvakantie zat vol met toffe activitei-
ten: er is weer volop geravot en gespeeld !  
De grote vakantie staat al te lonken en 
daarom blikken we graag vooruit naar de zo-
merperiode. Tijdens de grote vakantie is de 
vakantiewerking anders dan tijdens de korte 
schoolvakanties. De Kinderclub en speel-
pleinwerking Kiekeboe slaan dan hun handen 
in elkaar om een gezamenlijke vakantiewer-
king aan te bieden.

Openingsmomenten en
tarieven Kiekeboe
Vanaf 2 juli tot en met 24 augustus orga-
niseren de jeugddienst en de Kinderclub 
zeven weken speelpleinwerking Kiekeboe. 
Met deze speelpleinwerking willen we alle 
kinderen en jongeren een toffe vakantie be-
zorgen. Tijdens de week van 16 tot en met 
20 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de 
Kinderclub gesloten.

Een dagje Kiekeboe loopt van 8.30 uur tot 
16.30 uur en kost € 6. Maakt je kind gebruik 
van de voor- of na-opvang in de Kinderclub 
(voor 8.30 uur of na 16.30 uur), dan betaal je 
hiervoor € 0,90 per begonnen half uur. In de 
week van 27 tot en met 31 augustus is er geen 
speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de 
Kinderclub borg voor een portie spelplezier.

De folders van Kiekeboe met alle nuttige 
weetjes zullen in mei via de scholen ver-
deeld worden. We hopen dat je even de tijd 
neemt om deze met zoon- of dochterlief 
door te nemen. Zo kunnen jullie samen kie-
zen voor een knallende vakantie.

Leeftijdsgroepen
tijdens Kiekeboe
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleu-
ters van het derde kleuterklasje spelen in 
de Kinderclub centrum, Molenstraat 22. Zij 
kunnen daar naar hartenlust spelen en zich 
uitleven onder begeleiding van een enthou-
siaste groep monitoren en begeleiders van 
de Kinderclub. De kleuters gaan niet elke 
week op uitstap. De vrijdag dat zij niet op 
uitstap gaan, is er telkens een originele af-
sluiter van de themaweek voorzien.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen in 
de Kinderclub Sint-Jozef, Pioenstraat 26. Zij 
kunnen daar terecht vanaf 6.45 uur tot 18.00 
uur en een dagje Kiekeboe loopt van 8.30 
uur tot 16.30 uur. Van maandag tot en met 
donderdag hebben de monitoren weer acti-
viteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. 
Op vrijdag trekken ze erop uit en kunnen ze 
genieten van een supertoffe uitstap! Wan-
neer de lagere schoolkinderen op uitstap 
zijn, is er geen speelpleinwerking voor de 
lagere schoolkinderen.

Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt aan 
de Kinderclub centrum de groep fietsers van 
de lagere school naar de Kinderclub Sint-Jo-
zef. De fietsers worden steeds begeleid door 
monitoren en een bezemwagen en de route 
gaat langs rustige wegen.

Sinds dit jaar zullen ook de kinderen van de 
laatste kleuterklas kunnen aansluiten bij de 
lagere schoolwerking. We vragen dan wel 
om dit vooraf te overleggen met de coör-
dinatoren en je kind zelf naar Sint-Jozef te 
brengen.
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Voor de tieners is er een schitterende waaier 
aan activiteiten uitgewerkt. Een folder met 
de geplande activiteiten mogen zij in mei 
in de bus verwachten of komen ophalen bij 
de jeugddienst of raadplegen op de website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe. 

Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een han-
dicap of leerachterstand) streven we een 
geïntegreerde werking na. Zij nemen onder 
begeleiding van een monitor deel aan de ac-
tiviteiten van de kleuters of van de lagere 
school. Om hen in de meest passende leef-
tijdsgroep te plaatsen, vragen we om vooraf 
met de coördinatoren te overleggen. Het is 

ook handig dat wij op voorhand alle data 
doorkrijgen waarop de kinderen aanwezig 
zullen zijn. Zo kunnen wij zorgen voor vol-
doende begeleiding.

Inschrijven voor Kiekeboe
Voor de speelpleinwerking van maandag 
t.e.m. donderdag moet er niet op voorhand 
worden ingeschreven. De kostprijs van € 6 
per dag wordt nadien gefactureerd. Voor de 
uitstappen op vrijdag is het wel verplicht om 
vooraf in te schrijven, maar in tegenstelling 
tot de vorige jaren dient er niet vooraf be-
taald te worden. Het is ook verplicht om ons 
een ingevulde medische fiche van je kind te 

Datum Doelgroep Uitstap
· 2 tot 6 juli 2018 10’ers Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
· 3 tot 5 juli 2018 10’ers Tienerdriedaagse Port Zélande
· 6 juli 2018 Kleuters Mega Speelstad
· 6 juli 2018 Lagere school Dippie Doe
· 12 juli 2018  10’ers Summerkix 
· 13 juli 2018 Lagere school en 10’ers Survival in de Lissevijver 
· 18 juli 2018 10’ers ZoutErover: koken
· 25 juli 2018 10’ers Walibi 
· 27 juli 2018 Kleuters, Lagere school en 10’ers Dagje Noordzee
· 30 juli tot 3 aug. 2018 10-ers  Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
· 3 augustus 2018 Lagere school en 10’ers Waterspeelpark Splesj
· 8 augustus 2018 10’ers Tikibad 
· 10 augustus 2018 Kleuters Doe mee boerderij ’t Groenhof
· 10 augustus 2018 Lagere school en 10’ers Dierenrijk 
· 17 augustus 2018 Lagere school Blotevoetenpad + speeltuin Bokrijk
· 20 tot 24 augustus 2018 10’ers Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
· 22 augustus 2018 10’ers Bezoek aan de VRT
· 24 augustus 2018 Kleuters en lagere school Attractiedag aan De Valk

Uitstappen Kiekeboe 2018

Hieronder vind je alvast een overzicht van de Kiekeboe-uitstappen tijdens de zomervakantie 
van 2018. Meer informatie vind je binnenkort terug in de folder of op onze website !
· Kleuters: geboortejaar 2010 t.e.m. 2015
· Lagere school: geboortejaar 2006 t.e.m. 2011
· 10’ers: geboortejaar 2001 t.e.m. 2007
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bezorgen voordat je kind voor de eerste keer 
naar de speelpleinwerking komt.

Zonder inschrijvingsfiche kun je niet deelne-
men. Papieren fiches kun je verkrijgen via 
de jeugddienst of de Kinderclub, maar je 
kunt ze ook online invullen via de website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe-inschrijving.

Inschrijven voor de uitstappen, voor de At-
tractiedag en voor opvang in de Kinderclub 
centrum van maandag 27 t.e.m. vrijdag 31 
augustus kan online vanaf maandag 28 mei 
om 19 uur tot en met de uiterste inschrij-
vingsdatum. Meer informatie over het on-
line inschrijven vind je terug op de website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe. Je kunt via 
de inschrijvingssite ook ineens een Kiekeboe 
T-shirt bestellen voor je kind. Deze is niet 
verplicht maar wordt wel aangeraden om-
wille van de goede zichtbaarheid
tijdens uitstappen.

Meer info & inschrijvingen:
· 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Pizzadag aan de molen

Op zondag 24 juni wordt de houtoven op het 
molenterrein warm gestookt. Van 12.00 tot 
17.00 uur komt onze huisbakker Luc lekkere 
pizza’s bakken in onze houtoven.

Laat je verrassen met een pizza met streek-
producten of stel zelf je pizza samen. Wie er 
vorig jaar bij was, weet dat de pizza’s enorm 
lekker waren.

Prijzen pizza:
· voorverkoop: € 5 (infobalie, gemeente-

huis en bezoekerscentrum, molenterrein), 
· ter plaatse: € 6

Ook de molenaars zullen die dag de molen-
wieken laten draaien.

Vernieuwd: wandelnetwerk
Kempense kolonies

Het wandelnetwerk Kempense kolonies 
brengt een mix van natuur, erfgoed en ver-
halen, door de voormalige landloperskolo-
nies van Merksplas en Wortel. 

VRIJE TIJD
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Vanuit de kolonie van Merksplas kom je 
langs de Blakheide en de Poelberg al snel in 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Wandel door het na-
tuurgebied Eksterheide en ga via het Looi 
naar het centrum van Rijkevorsel. Via het 
pittoreske Achtel ga je richting Hoogstra-
ten.
Geniet tijdens je wandeling van het uitbun-
dige groen en de vele fotogenieke plaatjes.

De kaart is te koop aan de onthaalbalie in 
het gemeentehuis. Verkoopprijs: € 8.

Meer info:
· www.kempen.be

Nutskasten verfraaid
met historische foto’s

Heb jij het al gezien ? Her en der in Rijke-
vorsel werden een aantal nutskasten ver-
fraaid met foto’s van oude dorpsgezichten 
van Rijkevorsel. Met het opsmukken van de 
meestal grijze en sombere voetpadkasten 
komt er wat meer kleur in het straatbeeld 
en wordt het verleden van Rijkevorsel in de 
kijker gezet.

Twee fases
In een eerste fase krijgen een tiental nuts-
kasten in de dorpskern van Rijkevorsel en 
van Sint-Jozef een nieuw jasje. Met de 
keuze voor oude dorpsgezichten wil het be-
stuur aandacht schenken aan het lokale erf-
goed en de Rijkevorselse identiteit verster-
ken. Wens je meer info over de historische 
foto, scan dan de QR-code op de versierde 
nutskasten. Je wordt vervolgens doorverwe-
zen naar een pagina op de gemeentelijke 
website met meer info over de foto op de 
nutskast.

De selectie van de historische foto’s verliep 
in samenwerking met de Heemkundige Kring 
van Rijkevorsel vzw.

In een latere fase zullen ook nog andere 
voetpadkasten in Rijkevorsel een versiering 
krijgen. Hier werd gekozen voor kleurrijke 
foto’s, tekeningen of kunstwerken.
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VRIJE TIJD

Ga dit jaar samen met Toerisme Rijkevorsel al wandelend op zoek naar    mooie plekjes in Rijkevorsel

28 april: Bloesemwandeling
Kom op zaterdag 28 april de lentebloesems bewonderen tijdens een geleide voorjaarswande-
ling. 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. De wandeling start om 16 uur op de parking van het bedrijf, Brandakkers 4. We wan-
delen 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. Deelname aan de wandeling is gratis. Reserveren is niet nodig en er is 
voldoende parking op het terrein.

19 mei: Wandeling in het Ekstergoor
De Eksterheide is een uitgestrekt natuurgebied van 170 hectare aan de rand van de gemeente 
Beerse dat deels ook over het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel loopt. Hoewel den-
nen er het landschap domineren, vind je er ook eiken- en berkenbossen, vennen, heischrale 
graslanden en heidegebieden. In dit uitgestrekt natuurdomein kun je vanuit drie verschillende 
kijkhutten watervogels, reeën en andere dieren bewonderen. Daarnaast zijn er ook gevleugelde 
vrienden zoals havik, zwarte specht en het bont dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het gebied. 
Galloway runderen en konikpaarden helpen mee met het beheer. Zin om met ons op tocht te 
gaan in dit gebied ? Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 14.00 uur aan de terreinen van 
voetbalclub FC Sint-Jozef SK, Zuiderdijk.

10 juni: Wandeling van Bolk naar de Kolonie Merksplas
Nog een prachtig natuurgebied dat aanleunt aan Rijkevorsel is dat van de Kolonie in Merksplas. 
Op zondag 10 juni trekken we onze wandelschoenen aan voor een wandeling richting Merksplas. 
Die dag organiseert de vzw Ispahan, een organisatie die palliatieve thuiszorg aanbiedt, een 
familiedag aan de Kolonie. Er is daar die dag van alles te beleven: de wedstrijd ‘Kunst aan de 
bomen’, een kinderdorp, oude ambachten, ... We verpozen hier even om de innerlijke mens te 
versterken. Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 13.30 uur, Bolk Kruis.

16 juni: Wandeling langs de trage wegen in Sint-Jozef
Ook in Sint-Jozef krijgen de trage wegen een ludieke naam verwijzende naar oude spelletjes, 
rijmpjes en liedjes, Het Piepelingenpad, Het Bikkelpad, Het Kortjakjepad, ... Ontdek ze samen 
met ons op zaterdag 16 juni. Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 14.00 uur, Sint-Jozefkerk.

1	augustus	–	23	september:	‘Polar	Bears’	fotozoektocht
Wandel in de voetsporen van de Polar Bears en ga onderweg op zoek naar ons oorlogsverleden. 
Geen gegidste wandeling dus dit jaar maar een fotozoektocht op het traject van de Polar Bears-
wandeling. Deelnemingsformulieren kun je afhalen vanaf 1 augustus op de Toerismekantoren 
van Merksplas en Rijkevorsel. De hoofdprijs is een overnachting in Arnhem. De Polar Bears 
speelden een belangrijke rol in de bevrijding van de stad tijdens WO II.
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Opgelet!
Sommige telefoonnummers wijzigen vanaf mei.
Meer info vind je in het artikel op pagina 25.

· 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

Ga dit jaar samen met Toerisme Rijkevorsel al wandelend op zoek naar    mooie plekjes in Rijkevorsel

28 april: Bloesemwandeling
Kom op zaterdag 28 april de lentebloesems bewonderen tijdens een geleide voorjaarswande-
ling. 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. De wandeling start om 16 uur op de parking van het bedrijf, Brandakkers 4. We wan-
delen 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. Deelname aan de wandeling is gratis. Reserveren is niet nodig en er is 
voldoende parking op het terrein.

19 mei: Wandeling in het Ekstergoor
De Eksterheide is een uitgestrekt natuurgebied van 170 hectare aan de rand van de gemeente 
Beerse dat deels ook over het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel loopt. Hoewel den-
nen er het landschap domineren, vind je er ook eiken- en berkenbossen, vennen, heischrale 
graslanden en heidegebieden. In dit uitgestrekt natuurdomein kun je vanuit drie verschillende 
kijkhutten watervogels, reeën en andere dieren bewonderen. Daarnaast zijn er ook gevleugelde 
vrienden zoals havik, zwarte specht en het bont dikkopje (dagvlinder) aanwezig in het gebied. 
Galloway runderen en konikpaarden helpen mee met het beheer. Zin om met ons op tocht te 
gaan in dit gebied ? Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 14.00 uur aan de terreinen van 
voetbalclub FC Sint-Jozef SK, Zuiderdijk.

10 juni: Wandeling van Bolk naar de Kolonie Merksplas
Nog een prachtig natuurgebied dat aanleunt aan Rijkevorsel is dat van de Kolonie in Merksplas. 
Op zondag 10 juni trekken we onze wandelschoenen aan voor een wandeling richting Merksplas. 
Die dag organiseert de vzw Ispahan, een organisatie die palliatieve thuiszorg aanbiedt, een 
familiedag aan de Kolonie. Er is daar die dag van alles te beleven: de wedstrijd ‘Kunst aan de 
bomen’, een kinderdorp, oude ambachten, ... We verpozen hier even om de innerlijke mens te 
versterken. Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 13.30 uur, Bolk Kruis.

16 juni: Wandeling langs de trage wegen in Sint-Jozef
Ook in Sint-Jozef krijgen de trage wegen een ludieke naam verwijzende naar oude spelletjes, 
rijmpjes en liedjes, Het Piepelingenpad, Het Bikkelpad, Het Kortjakjepad, ... Ontdek ze samen 
met ons op zaterdag 16 juni. Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 14.00 uur, Sint-Jozefkerk.

1	augustus	–	23	september:	‘Polar	Bears’	fotozoektocht
Wandel in de voetsporen van de Polar Bears en ga onderweg op zoek naar ons oorlogsverleden. 
Geen gegidste wandeling dus dit jaar maar een fotozoektocht op het traject van de Polar Bears-
wandeling. Deelnemingsformulieren kun je afhalen vanaf 1 augustus op de Toerismekantoren 
van Merksplas en Rijkevorsel. De hoofdprijs is een overnachting in Arnhem. De Polar Bears 
speelden een belangrijke rol in de bevrijding van de stad tijdens WO II.

8 september: Spinnenwandeling
Vlak naast het kanaal en omkaderd door De Volharding, 
ligt het Natuurpuntreservaat De Bonte Klepper. Dit zeven 
ha groot natuurgebied heeft een unieke flora. Het herbergt 
zeldzame broedvogels en is een paradijs voor libellen en het 
is landschappelijk sterk gevarieerd met heide, vijver, ven, 
gemengd bos. Op het domein verblijven rietgors, tuinfluiter, 
gekraagde roodstaart, boompieper en kleine en grote bonte 
specht. Dit domein is normaal niet toegankelijk voor het 
publiek. Op zaterdag 8 september gaan we, samen met een 
gids, op het domein op zoek naar spinnen. Je krijgt onder-
weg uitleg over de spinnen. Neem eventueel een loep en 
een spiegeltje mee. Uur en plaats van vertrek van de wan-
deling: 14.00 uur, ingang De Bonte Klepper, Nijverheidsweg.

21 oktober: Dag van de Trage Weg
In samenwerking met het gemeentebestuur wordt een belevenisvolle wandeling uitgestippeld 
langs de trage wegen in Rijkevorsel.

31 oktober: Lichttocht i.s.m. jeugddienst/kinderclub.
Het wordt stilletjes aan een jaarlijkse traditie. Op Halloweenavond gaan we op zoek naar de 
donkere plekjes in onze gemeente. Dit jaar gaan we opnieuw op ontdekking in Sint-Jozef Rij-
kevorsel. Na de wandeling is er een slotmoment in de parochiezaal. Uur en plaats van vertrek 
van de wandeling: 19.00 uur, Sint-Jozefkerk.

17	november:	Wandeling	‘Op	zoek	naar	ons	oorlogsverleden’
Dit jaar herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ook in Rijkevorsel kunnen we 
dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Verschillende verenigingen programmeerden reeds een 
activiteit. Het gemeentebestuur zal op 11 november onze gesneuvelden herdenken. Toerisme 
Rijkevorsel organiseert op zaterdag 17 november een wandeling. Meer info over vertrekplaats 
en –uur volgen later.

28 december: 
Kerststallenwandeling 
Dit jaar trekken we ook al zingend langs en-
kele kerststallen in onze gemeente. Vertrek om 
14.00 uur aan de kerststal in het Dorp.

Meer info over deze wandelingen kun je beko-
men via toerisme@rijkevorsel.be of het tele-
foonnummer 03 340 00 12.
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Aardbeien
met chocolade

Benodigdheden
· doosje aardbeien
· chocolade
 (naar keuze: melk, puur of wit)

Bereidingswijze
Was de aardbeien met kroontje en dep ze af met keukenpapier.
Smelt de chocolade in de microgolf (zeer langzaam, halfweg eens doorroe-
ren) of ‘au bain-marie’.
Hou de aardbei met het kroontje vast of prik ze voorzichtig met een vork en 
doop ze in de chocolade.
Leg ze op een schotel bedekt met bakpapier en zet ze zo in de koelkast zodat 
de chocolade terug kan opstijven.

Ingezonden door An Wouters www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten
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Geflitst...

29 maart 2018: Bezoek 2de leerjaren GLS De Wegwijzer aan de stenen bergmolen

28	maart	2018:	Workshop	‘bibberspiraal’

tijdens de jeugdboekenmaand

6 april 2018:

Grabbelpas, bezoek aan

Bijencentrum De Raam

4 april 2018:

Grabbelpas, vissen bij de Aalscholvers

14 maart 2018:
Voorstelling	‘Hello	Robot’

tijdens dejeugdboekenmaand

6 april 2018:
Vakantie in de kinderclub,

dierendag
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7	maart	2018:	Workshop	‘slijm	maken’

tijdens de jeugdboekenmaand

10 -12 april 2018: Grabbelpas, speeldriedaagse in Balen
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De geschiedenis van ‘poortje pik’

Eigenlijk is het fenomeen ‘poortje pik’ een ontaarding van een oud gebruik. In de volkskunde 
leefde men mee met de seizoenen en rond de eerste mei heb je de kering van de winter naar 
de lente. Omdat de seizoenen keerden, werden er liedjes gezongen rond een boom, die men 
− volgens de Germaanse traditie − de meiboom noemde, een zinnebeeld van het schone jaar-
getijde, van zon, vreugde, liefde en geluk. Daarom plantte de vrijer een meiboom of tak voor 
of op het huis van zijn welbeminde. Deze traditie is vrijwel uitgestorven. Dit kwam onder meer 
ook door overheidsingrijpen want in de XVIIe eeuw kwamen er verbodsbepalingen voor het kap-
pen van meibomen.

Mei is niet alleen het zinnebeeld van de naderende zomer maar ook een hulde aan de dorps-
jeugd. Hij symboliseerde ook het oordeel van de jongelingen over de huwbare meisjes. Een 
meisje waar niets op aan te merken was, vond ’s morgens voor haar deur of op het dak van de 
woning een frisgroene berkentak, waaraan het symbool van ‘goed en schoon’ was verbonden.
De palm of dennentak beduidde: steeds groen. Erger is het als een blaam wordt uitgedrukt door 
de tak van de kersenboom − waarvan iedereen plukt: onbetrouwbaar, veranderlijk. Een tak van 
de hagendoorn past bij een katje dat niet zonder handschoenen aan te pakken is. De bremstruik 
was bestemd voor een ‘flauwe trees’ of ‘een piskous’ − brem is een middel tegen bedwateren. 
Oude vrijsters bedacht men met een dorren tak of met een mutsaard.

Na de oorlog van ’40-’45 verharden de zaken wat en begon men met het weghalen van loshan-
gende voorwerpen die bij de mensen al dan niet voor de deur of in de toegankelijke tuinen 
aanwezig waren. Zo vonden meerdere mensen hun spullen zoals poortjes, slagvensters, fietsen, 
banken enz. op 1 mei ‘s morgens op het dorpsplein. Het kon best ludiek zijn, maar ook de slag-
vensters van oude mensen werden gewoon afgehaakt en verplaatst al dan niet met het toebren-
gen van schade. Zij moesten dan iemand van de buren vragen om hun spullen terug te halen.

Ook de aanwezigheid van een jeugdclub, waar veel buitendorpse mensen kwamen, verergerde 
de situatie want het was bijna een wedstrijd om de grootste of zwaarste zaken op het dorps-
plein bij elkaar te krijgen. Wat allemaal vrolijk was begonnen, eindigde in beschadigingen. De 
politie moest optreden en dikwijls verergerde dit de situatie omdat een kat en muisspel werd 
gespeeld met de ordehandhavers. Het ganse gebeuren kende ups en downs en de mensen die 
eraan deelnamen, waren dikwijls gesterkt door de drank en de uitdagingen.

Paul Bemindt, 
Heemkundige Kring 
van Rijkevorsel

Bron:
Eigen haard
Dr. K.C. Peeters

Foto’s van links 
naar rechts:
Het Driesken en de 
kapel in Achtel op
1 mei 1978.

© Heemkundige Kring© Heemkundige Kring © Heemkundige Kring
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
De plussers zijn een energieke, toffe bende 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar. We be-
staan ondertussen al 38 jaar. “Je bent plus-
ser dus... je pakt het samen.”

Waar is jullie vereniging 
gevestigd ? 
Na jarenlang in de oude pastorij te hebben 
vertoefd, zijn we sinds september 2016 ver-
huisd naar het nieuwe jeugdlokaal.

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden van de vereniging ? 
Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen lid 
worden van onze vereniging. 

Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
Behalve de maandelijkse bijeenkomsten in 
kleinere groepen zijn er ook enkele activi-
teiten voor de hele groep. Het hoogtepunt 
van het jaar is ons jaarlijkse plusserskamp 
tijdens de kerstvakantie. Daarnaast orga-
niseren we ook een startdag, een fuif, een 
daguitstap, een feest, een slotdag, ... 

Wat was een hoogtepunt in 
de geschiedenis van jullie 
vereniging ?
Eén van de mooiste momenten voor onze 
jeugdbeweging was toen we, na een jaren-
lange zoektocht naar een nieuwe lokaal, 
eindelijk intrek konden nemen in het jeugd-
lokaal.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Via de jeugdraad werken we samen met 
andere jeugdverenigingen van Rijkevorsel. 
Een speciale band hebben we toch met JH 

De Wauwel. We bevolken samen het jeugd-
lokaal, organiseren onze fuif daar en gaan 
geregeld na een vergadering langs om er nog 
eentje te drinken. 

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
Hierbij nomineren we graag onze buren, de 
Rijko !

Vereniging in de kijker:
Plussers Rijkevorsel & Sint-Jozef

+13 Rijkevorsel & Sint-Jozef

· Aantal leden: 90 leden 
· Aantal jaren actief: 38 jaar
· Hoofdactiviteit: Jeugdbeweging
· E-mail: plussersrijkevorsel@hotmail.com
· Website: plussersrijkevorsel.wordpress.com
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1, 5 en 6 mei 2018
Van 13.30 tot 17.00 uur
KUNST - Week van de 
Amateurkunsten 
Tentoonstelling

‘Overconsumptie- en wegwerpmaat-
schappij 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 el-
kaar vonden tijdens hun opleiding aan 
de kunstacademie te Hoogstraten. Hun 
schilderijen stellen ze aan jou voor tij-
dens de Week van de Amateurkunsten.
Gratis

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

4 mei 2018
 9.00 -10.00 uur Het Kleine Moleke
10.30 -11.30 uur Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 14 mei 2,5 jaar ? Dan 
kun je samen met je kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes) op 4 mei 2018.
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 het-moleke.be

5 en 6 mei 2018
van 11.00 tot 14.00 uur
Week van de Amateurkunsten:
‘Atelier	aan	de	Vaart’	toont
schilderijen van de leerlingen 
Tentoonstelling

Tijdens de Week van de Amateurkun-
sten houdt het Atelier aan de Vaart 
opendeurdagen. Je bent van harte wel-
kom om de schilderijen van de leerlin-
gen te komen bewonderen.
Gratis

 Atelier aan de Vaart
 Langstraat 16
 2310 Rijkevorsel

 0497 93 15 30
 liesbethverboven@telenet.be
 www.liesbethverboven.be

5 mei 2018
Van 13.00 tot 17.00 uur
Schoolfeest Kompastival
Basisschool Het Kompas 

Opendeurdag
Schoolfeest
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be

Om 20.00 uur
Quiz me Rijko
Quiz

Quiz me Rijko, een leuke interactieve 
kwis voor jong en oud! Teams van vier 
tot zes personen. Inschrijven via leen.
miel@telenet.be (€ 15 per team ter 
plaatse te betalen).
€ 15

 Sportaccomodatie Rijko korfbal
 Kruispad 4
 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

6 mei 2018
Van 8.00 tot 15.00 uur
Faloswandeling
Wandelen

Wandel mee en ontdek de mooie plek-
ken van onze gemeente. De routes zijn 
bepijld en je kunt deze dus vrij op ei-
gen tempo afleggen.
€ 1,50

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint Jozef Rijkevorsel
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Om 20.30 uur
Les Négresses Vertes (uitverkocht)
Concert

Les Négresses Vertes was eind jaren 80 
één van de jonge multiculturele Franse 
bands met een punk-attitude die mu-
ziek uit alle hoeken van de wereld in 
de blender stopten. Het selecteren 
van hoogtepunten is haast onbegon-
nen werk ‘Zobi la Mouche’, ‘C’est pas 
la mer à boire’, ‘Voilà l’été’, ... Les 
Négresses Vertes gaan nu op tournee 
voor de 30ste verjaardag van het album 
‘MLAH’ en De Singer ligt op hun route !

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

9 mei 2018
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 14 mei 2018 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom op onze drempeldag. Kom samen 
met mama en/of papa kennismaken 
met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
We Re-Insist!
50 jaar mei ’68
Concert
Naar aanleiding van 50 jaar mei ’68 
brengen docenten Teun Verbruggen en 
Nicolas Thys samen met vijf bijzondere 
jazztalenten van het Koninklijk Con-
servatorium Antwerpen een ode aan 
het activisme in de muziek. Zij base-
ren zich hiervoor op de legendarische 
avant-garde plaat ‘We Insist!’ die drum-
mer Max Roach in 1960 uitbracht, een 
mijlpaal in de jazzgeschiedenis.
Co-productie met Bazar.

€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
vvk studenten: € 6
inkom studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

10 mei 2018
Om 20.30 uur
Chris van der Ende (uitverkocht)
Stand-up comedy

Chris van der Ende werd geboren in Bra-
zilië en meteen geadopteerd door een 
Nederlandse man en een Braziliaanse 
vrouw. Hij groeide op in het dorpje De 

Lier in het Westland van Nederland. 
Laat je niet in de war brengen door zijn 
afkomst, want hij heeft een oer-Hol-
landse mentaliteit. Zet je schrap voor 
samba op klompen.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13 mei 2018
Om 10.00 uur
Wandeling Bewegen op Verwijzing
Wandelen

De gemeenten Rijkevorsel en Hoogs-
traten willen werk maken van een ge-
zondere en fittere levensstijl voor ie-
dereen. Beter in je vel en lekker het 
sportieve pad op! Op 13 mei is iedereen 
welkom om 10.00 uur aan de kerk voor 
een wandeling van 6 km.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Bewegen op Verwijzing
 Rijkevorsel-Hoogstraten
 Beate Hofkens
 0497 76 48 12
 hoogstraten.rijkevorel@
 bewegenopverwijzing.be

16 tot 23 mei 2018
Week van de Opvoeding
Opvoedingsondersteuning
Doe mee met de Week van de Opvoe-
ding en plan allerlei ontspannende ac-
tiviteiten met je kinderen. Maak er een 
foto van en post het op sociale media 
met de hashtag #wvdoRijkevorsel of 
mail de foto naar de kinderclub. Wie 
weet maak je kans op een mooie prijs!
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Gratis
 Rijkevorsel
 Kinderclub Rijkevorsel

 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kinderclub

19 mei 2018
Van 14.00 tot 17.00 uur
Wandeling in het Ekstergoor
Wandelen

De Eksterheide is een uitgestrekt na-
tuurgebied van 170 hectare aan de rand 
van de gemeente Beerse dat deels ook 
over het grondgebied van de gemeente 
Rijkevorsel loopt. Zin om met ons op 
tocht te gaan in dit gebied ? De wande-
ling vertrekt aan de terreinen van voet-
balclub FC Sint-Jozef SK, Zuiderdijk.
Gratis

 Terreinen FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

24 mei 2018
Om 20.30 uur
Ralph Alessi & This Against That
Concert

“Ralph Alessi heeft een wonderlijke 
trompettechniek.” Dit schrijft The New 
York Times in 2007 bij het verschijnen 
van ‘Look’, het tweede album van Ales-
si’s groep This Against That. Ook dich-
ter bij huis ontvangt hij lof. Zo noemt 
de Standaard hem “een buitengewone 
trompettist” en “één van de belang-
rijke hedendaagse jazzmusici”.

€ 18
voorverkoop: € 18
inkomprijs: € 20
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

25 mei 2018
Om 20.00 uur
Brugquiz  2018: 20 jaar Brugquiz !
Quiz

20 jaar Brugquiz ! Op vrijdag 25 mei or-
ganiseert Culturele Vereniging De Brug 
de 20ste editie van deze klassieker ! 
Wie wordt de opvolger van ’t Spaghet-
ticomité op de rijkgevulde erelijst ?
€ 20

 Feestzaal Den Bakker
 Bochtenstraat 2
 2310 Rijkevorsel

 Culturele vereniging De Brug
 0486 83 08 78
 (reservatie)
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
 (reservatie)

26 mei 2018
Van 10.00 tot 14.00 uur
Openingsfeest nieuwe bibliotheek
Opendeurdag

Openingsfeest bibliotheek - vrije tijd - 
consultatiebureau Kind & Gezin. Kom 
op ontdekkingstocht en laat je verras-
sen, verwennen en entertainen !
Gratis

 Hoofdbibliotheek Rijkevorsel
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

Van 10.00 tot 19.00 uur
Rijko’s 26ste aardbeientornooi
Korfbal

26ste jeugdkorfbaltornooi te Rijkevor-
sel. Dit voor teams van U6 tot en met 
U19 uit heel Vlaanderen. Wedstrijden 
starten om 10.00 uur. Gedurende de 
dag zijn er lekkere aardbeien te ver-
krijgen. Komt dat zien !
Gratis
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 Sportaccomodatie Rijko korfbal
 Kruispad 4
 2310 Rijkevorsel

 Rijko VZW
 www.rijko-korfbal.be

Om 18.30 uur
Recreatieve duatlon 2018
Duatlon

FC De Kliefhamers organiseren de 16de 
recreatieve duatlon. Je kunt deel- 
nemen enkel of als duo. 4 km lopen - 20 
km fietsen - 2 km lopen. De minimum-
leeftijd om deel te nemen aan de duat-
lon is 16 jaar. Zoals elk jaar maken we 
er een groot feest van: een sporthappe-
ning waar iedereen plezier aan beleeft.
€ 9

 Parking KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 3
 2310 Rijkevorsel

 FC De Kliefhamers
 03 314 14 78 (Tinneke Verboven)
 info@duatlon.be
 www.duatlon.be

30 en 31 mei 2018
Om 20.30 uur
Axelle Red - Try-out (uitverkocht)
Concert
Vijf jaar na haar laatste studioalbum 
‘Rouge Ardent’ en twee jaar na haar 
akoestische album ‘Acoustic’, is Axelle 

Red terug met een nieuw album ‘Exil’. 
Op 2 juni staat ze op het podium van de 
Ancienne Belgique. Maar eerst speelt 
Axelle Red op nog twee intieme try-
outs in De Singer.

 De Singer
 Bavelstraat 35

 2310 Rijkevorsel
 De Singer vzw
 www.desinger.be

31 mei 2018
Om 20.00 uur
‘Met	de	mantel	der	liefde’
door Kurt Defranq
Lezing

De bekende acteur Kurt Defranq speelt 
de muzikale theatermonoloog ‘Met de 
mantel der liefde’ en kruipt in de rol 
van zowel de mantelzorger als de zorg-
behoevende. Met live cello
begeleiding. In de mono-

loog ziet de kijker hoe de twee per-
sonages elk op hun eigen manier, met 
vallen en opstaan, proberen om vat op 
het leven te houden. Ze praten, maken 
ruzie, lachen over alles waar ze mee te 
maken krijgen, ook met de dood.
€ 5

 Hoofdbibliotheek Rijkevorsel
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50 (reservatie)
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 (reservatie)

9 juni 2018
Openingsfeest Kinderclub
Sint-Jozef

 KC Sint-Jozef (Pioenstraat)

Schoolfeest GLS De Wegwijzer
 GLS De Wegwijzer

Don Kapot
 De Singer

10 juni 2018
Wandeling van Bolk naar de
Kolonie Merksplas

 Bolk Kruis

12 juni 2018
Speeluurtje voor nieuwe
kleuters in Het (Kleine) Moleke

 GVKS Het Moleke

16 juni 2018
Inwandeling trage wegen
Sint-Jozef

 Sint-Jozef

Aankondigingen van activiteiten in juni dien je uiterlijk op
zondag 6 mei 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.
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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

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen SNR
0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:	 financiën,	begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Karl Geens 3de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Lizette Keysers 4de schepen SNR
0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Stefan Maes 5de schepen N-VA
0474 94 06 82  -  stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

Wim De Visscher OCMW-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

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.

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur                   
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur
 nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties: opvang in het Centrum

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 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur OCMW 
03 340 00 00  03 340 39 65
info@rijkevorsel.be  ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren diensten



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.


