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Een gloednieuw gebouw
voor de Kinderclub en De Schakel !
Begin mei nam de Kinderclub in Sint-Jozef haar
intrek in de nieuwbouw aan de Pioenstraat.
De kinderen hebben er al naar hartenlust
kunnen spelen en ravotten. Ben je benieuwd
hoe de Kinderclub eruit ziet ? Kom dan naar het
openingsfeest op zaterdag 9 juni ! Ook De Schakel
zet op deze dag hun deuren voor jullie open.
Iedereen is welkom van 10.00 tot 14.00 uur.

JUNI 2018

INHOUD
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De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg kent elk
jaar Eretekens van de Arbeid toe aan personen die gewaard
worden voor hun inzet in de samenleving. In april mochten
OCMW-personeelsleden Marleen Martens en Annick Snels een
gouden ereteken ontvangen.
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Het gemeentebestuur heeft werk gemaakt van de voorziening
van stomavriendelijke toiletten in de openbaar toegankelijke
gebouwen. Een sticker op de deur duidt aan welke toiletten
stomavriendelijk zijn.
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De brandweerpost van Rijkevorsel is op zoek naar toffe
collega’s. Heb je interesse ? Kom dan naar de infoavond op
donderdag 7 juni in de brandweerkazerne. De vrijwilligers
vertellen je alles over het leven van een brandweerman/vrouw.
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Het gemeentebestuur deelt gratis zakjes bloemenzaad voor een
bloemenweide uit. De gemeente wil zo helpen om tuinen om te
toveren tot ware paradijzen voor bijen. Wil je de bij helpen,
bestel dan zeker een zakje bloemenzaad !

22

In het nieuwe gebouw van De Kinderclub in Sint-Jozef worden
al een tijdje kinderen opgevangen. Wil jij ook weten hoe de
nieuwe stek voor de Kinderclub en De Schakel eruit ziet ? Kom
dan naar het tuinfeest op zaterdag 9 juni. Ambiance verzekerd !
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Het is juni, het jaar is bijna halfweg. De natuur ziet ondertussen mooi lentegroen en
we kregen al enkele zomerse dagen die ons doen verlangen naar meer. De zomer is in
aantocht ! Hopelijk zien we dan veel bijen in Rijkevorsel. Het gaat al een tijd niet zo goed
met deze belangrijke insecten die zorgen voor bestuiving van de planten. Daarom kwam er
een bijenplan in Rijkevorsel en krijg je vanaf nu elke maand een bijentip in de 2310. Met
bijenvriendelijke planten in je tuin lever je alvast een eigen bijdrage.
Op zaterdag 26 mei wordt de nieuwe bibliotheek geopend. Iedereen kan kennismaken met
het prachtige gebouw. De nieuwe inrichting van de bib nodigt echt uit om eens een keer
langs te komen. Ook de medewerkers van de vrijetijdsdiensten kregen in het gebouw hun
nieuwe werkplaats en consultatiebureau Kind & Gezin kreeg er haar nieuwe thuis.
In Sint-Jozef is de nieuwe kinderclub in gebruik genomen. De kinderen kunnen naar hartenlust spelen binnen én
buiten. Ook de winkel en ontmoetingsruimte van De Schakel kreeg hier een nieuwe plek. Kom gerust zelf eens kijken
tijdens het openingsfeest op zaterdag 9 juni.
Hoewel de ‘Week van de vrijwilliger’ al even voorbij is, wil ik toch een warme oproep doen om je in te zetten voor
onze gemeenschap als je wat tijd over hebt. Verenigingen en de woonzorgcentra kunnen immers altijd helpende
handen gebruiken. Het geeft ook voldoening om je in te zetten voor je dorpsgenoten. Neem gerust een kijkje in de
vrijwilligersdatabank op de gemeentelijke website.
Deze maand komt er ook een infosessie omtrent de inventaris bouwkundig erfgoed voor Rijkevorsel. Vanuit de
gemeente hechten we veel belang aan ons erfgoed. Dit doen we op allerhande manieren, zoals onze deelname in
‘Erfgoed Noorderkempen’, maar ook door voldoende aandacht te schenken aan de waardevolle gebouwen in handen
van het gemeentebestuur. Denk o.a. maar aan de renovatie van Huis Heidendal en de integratie ervan in de nieuwe
bib en de molen in de Looiweg. Daarnaast werken we ook samen met de kerkraden voor een goed beheer van o.a.
de kapel van Achtel en de Sint-Jozefkerk.
Zoals je in deze 2310 kunt lezen is er ook in juni weer vanalles te beleven in onze fijne gemeente. Maar het is ook
een drukke maand, zeker voor onze scholieren en studenten die voor de examens staan. Hen wens ik alvast veel
succes toe !
Karl Geens,
Schepen van communicatie,
cultuur, bib, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit en erediensten
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BESTUUR
Laureaten van de arbeid
Voor aanvang van de gemeenteraad van 30 april werden twee Laureaten van
de Arbeid gehuldigd. De Eretekens van de Arbeid worden toegekend door de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De eervolle onderscheidingen uit hoofde van arbeid zijn de gelegenheid voor
de werknemers om de officiële boodschap te ontvangen dat de onderneming
en de overheid hun arbeidsleven naar waarde schatten.

Marleen Martens mocht het gouden ereteken ‘Label drijvende kracht’ in ontvangst nemen. Aan
Annick Snels werd het gouden ereteken ‘Label onthaal − luisteren − respect’ overhandigd.
Beiden zijn reeds van 1996, van bij de opstart van het woonzorgcentrum, in dienst bij het OCMW
Rijkevorsel. Marleen staat hoofdzakelijk in voor de personeelsadministratie. Annick is de administratieve kracht en het aanspreekpunt in het woonzorgcentrum.
Vanuit het gemeentebestuur werden zij bedankt voor hun dagdagelijkse inzet in onze maatschappij.
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 30 april 2018
De agenda’s van de algemene vergaderingen
van de intercommunales IOK en IOK Afvalbeheer van 15 mei 2018 worden goedgekeurd.
De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals
eerder aangeduid.

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 gemeenteraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen
een agenda en toelichting ter beschikking
van het publiek.

De raad neemt kennis van het verslag van
het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité) van 16 maart
2018 en het verslag van de schoolraad van 13
maart 2018 van GLS De Wegwijzer. Eveneens
wordt goedkeuring verleend aan het protocol van akkoord betreffende de facultatieve
verlofdagen, pedagogische studiedagen en
de meerdaagse extra-murosactiviteiten voor
het schooljaar 2018-2019.
De gemeenteraad neemt kennis van het
overzicht van de ontvangen klachten en de
behandeling van deze klachten vanaf 1 januari 2017.
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de
benaming van 14 wijkwegjes in Sint-Jozef
Rijkevorsel, vastgesteld door een afvaardiging van het gemeentebestuur, Toerisme Rijkevorsel, Heemkundige Kring van Rijkevorsel en GVBS Het Kompas.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden
plaats op de maandagen 28 mei en 18 juni
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-

© Ton Wiggenraad

Gemeentelijke diensten en
OCMW gesloten op 14 juni
Op donderdag 14 juni 2018 zijn alle gemeentelijke diensten −
administratie, bibliotheek, kinderclub en recyclagepark − gesloten omwille van een interne activiteit.
Ook de administratie en de sociale dienst van het OCMW zullen
die dag gesloten zijn, net zoals de thuisdiensten waaronder de
poetsdienst, de aanvullende zorg, de maaltijdbedeling en de klusjesdienst.
· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 03

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Rijkevorsel voorziet stomavriendelijke
toiletten in gemeentelijke gebouwen
In België dragen ruim 12 000 mensen een stoma. Deze groep patiënten kent
in het dagelijkse leven een aantal praktische problemen, die vaak mits een
kleine aanpassing of een klein beetje begrip vlot aangepakt kunnen worden.

Kom op tegen Kanker en Stoma Vlaanderen lanceerden onlangs een oproep aan alle Vlaamse gemeenten om stomavriendelijke toiletten te voorzien in hun openbaar toegankelijke gebouwen.
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel ging hier op in en heeft in alle gebouwen minstens één
stomavriendelijk toilet voorzien.

Vooral voor mannelijke patiënten
Stomapatiënten moeten soms noodgedwongen hun opvangmateriaal vervangen in een openbaar
toilet. Voor vrouwelijke patiënten is dat over het algemeen geen probleem omdat er in de
meeste damestoiletten een vuilnisbakje aanwezig is. In herentoiletten is dat doorgaans niet het
geval. Mannelijke patiënten moeten hun materiaal dan deponeren in de vuilnisbak in het publiek toegankelijke gedeelte van het toilet. Dat is vrij confronterend voor de patiënt en wordt
door sommige andere gebruikers van de toiletten als vies aanzien.
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel heeft daarom stomavriendelijke toiletten gecreëerd in de
gemeentelijke gebouwen. Om dit kenbaar te maken, plakt er een sticker van Stoma Vlaanderen
op de deuren van de toiletten waar een vuilbakje staat.
Meer info:
· www.stomavlaanderen.be
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Wees niet gek,
doe de tekencheck !
Had jij al eens een
tekenbeet ? Door klimaatopwarming komen teken almaar
vaker voor. Je kunt
ze overal in de natuur tegenkomen,
dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook als
je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten
speelt. En van een teek kun je ziek worden.
Daarom is het belangrijk dat je weet wat
je moet doen om tekenziekten te voorkomen. De gloednieuwe campagne ‘Wees niet
gek, doe de tekencheck’ geeft iedereen dit
eenvoudige advies over teken: controleer
dezelfde avond nog op een tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één beweging
en volg de symptomen één maand lang op.
Maak er daarom een gewoonte van jezelf en
anderen te controleren. Hoe sneller de teek
wordt verwijderd, hoe kleiner de kans op de
ziekte van Lyme. Controleer bij de tekencheck zeker de knieholtes, liezen, bilnaad,
haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn lievelingsplekken van teken.
Meer info:
· www.tekenbeten.be

Stunt mee tijdens het
Plantjesweekend voor
Kom om tegen Kanker
In het weekend van 14 september neemt de
ploeg van Kom op Tegen Kanker Rijkevorsel
voor de 20ste maal deel aan het plantjesweekend ten voordele van Kom op tegen
Kanker. De voorbije jaren bereikten ze dankzij de enthousiaste verkopers de kaap van
1000 plantjes.

Voor de 20ste editie in Rijkevorsel willen
ze stunten! Samen met de vaste vrijwilligers hopen ze dit jaar te kunnen rekenen op
extra helpende handen om dit waar te maken. Wil jij graag helpen om het record te
breken, kom dan op dinsdag 3 juli om 20.00
uur naar De Singer (Bavelstraat 35) voor een
infomoment. Bij een hapje en een drankje
krijg je meer uitleg over de werking en kun
je kennismaken met de ploeg.
Meer info:
· Plantjesweekend Rijkevorsel
· plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
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LEVEN EN WELZIJN
Nieuwsflitsen van
GLS De Wegwijzer
Op het einde van dit schooljaar gaat juf
Griet, directeur van De Wegwijzer, met pensioen. Griet Maussen is 11 jaar directeur geweest in De Wegwijzer. Daarvoor was ze ook
nog zorgleerkracht en stond ze als juf in het
vijfde leerjaar. De procedure om een nieuwe
directie aan te stellen, is afgerond. Uit zes
kandidaten werd Katleen Meel geselecteerd
en aangesteld. Katleen werkt momenteel
als klasjuf in het Antwerpse. Ze brengt veel
ervaring mee naar onze school. Ze heeft in
alle leerjaren les gegeven en is ook zorgleerkracht geweest. We wensen haar veel succes
in deze uitdagende job.

een vooraf uitgestippeld traject volgen door
Rijkevorsel. Onderweg worden ze beoordeeld op hun gedrag in het verkeer en de
toepassing van de verkeersregels. Toch een
noodzakelijk initiatief aangezien volgend
schooljaar vele leerlingen met de fiets naar
de middelbare school zullen rijden.
Al enkele jaren werkt onze school samen
met Het Gielsbos. Dit houdt in dat Arnold,
één van de bewoners van dit centrum, elke
donderdag langskomt. Arnold doet dan klusjes in de school of gaat meewerken in één
van de klasjes. Een zeer vrolijke jongen die
we graag zien komen.

Geen reclame-sticker
Bijna dagelijks vind je reclamedrukwerk en/
of persdrukwerk in de brievenbus. Ben je
dit beu en wens je geen reclame meer te
ontvangen ? Haal dan gratis een sticker (NEE
gratis pers - NEE reclamedrukwerk) af aan
het onthaal in het gemeentehuis en plak
deze op je brievenbus.

Op 9 mei hielden we onze verkeersactieve
dag. Een doe-dag: fietsen, stappen, oefenen
op de rotonde, oversteken, ... Alles werd
actief geoefend: eerst op de speelplaats of
in het verkeerspark, daarna in het verkeer.
Dank aan de verkeersouders en de vele helpende handen. Het is belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer leren bewegen.
Fietsexamen: elk jaar leggen onze zesdejaars in mei een fietsexamen af. Ze moeten
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Indien je ondanks de sticker nog steeds reclame ontvangt, kun je via sticker@ovam.
be een klacht indienen. Vergeet dan niet om
jouw volledige adres, de gebruikte sticker
en een beschrijving van de reclamefolders
en/of gratis regionale pers door te geven.
De klachten worden doorgestuurd aan de
distributiesector die de lokale bedeler aanspreekt.

Uitzonderingen: info gemeente
en verkiezingsdrukwerk
Er zijn twee uitzonderingen op de regel van
de ongeadresseerde poststukken: infomagazines van gemeenten en verkiezingsdrukwerk. Die mogen in elke brievenbus gepost
worden, ook die waar een NEE-NEE-sticker
op hangt. Dat is zo vastgelegd door de
Vlaamse Overheid.

Geboorten
November 2017
· Fleerakkers Vigo, kind van Fleerakkers Peter en De Gruyter Stefanie, 15 november 2017

Februari 2018
· Raeves Maxine, kind van Raeves Jeroen en Kums Anne, 17 februari 2018
· Beeckman Julia, kind van Beeckman Jan en Denis Leen, 20 februari 2018

Maart 2018
·
·
·
·
·

Jorens Skye, kind van Jorens Nick en Van Looy Veronic, 13 maart 2018
Guns Simon, kind van Guns Jeroen en Brosens Tinne,16 maart 2018
Bondzie Matthias, kind van Bondzie Eric en Dekkers Ann, 24 maart 2018
Sabbe Noa, kind van Sabbe Peter en Eysermans Greet, 26 maart 2018
Bemindt Julia, kind van Bemindt Jonas en Huybrechts Tinne, 27 maart 2018

April 2018
· Van Dorpe Fay, kind van Van Dorpe Eveline en Peeters Joyce, 3 april 2018
· Hillen Mats, kind van Hillen Jasper en Diels Silke, 4 april 2018
· Bevers Sebastian, kind van Bevers Hans en Kerckhofs Sanne, 11 april 2018

Huwelijken
April 2018
· Daems Gunther en Bastiaansen Cindy, 7 april 2018
· Van den Langenbergh Ken en Paepen Anke, 7 april 2018

Overlijdens
April 2018
·
·
·
·
·
·
·
·

De Backer Frans
Hoefnagels Theresia
Peeters Louisa
Kessels Edmond
Riemis Jan
Donckers Frans
Van Hout Augusta
van Bergen Marinus

°1929
°1935
°1930
°1936
°1934
°1937
°1932
°1921

†
†
†
†
†
†
†
†

1 april 2018
7 april 2018
9 april 2018
9 april 2018
13 april 2018
16 april 2018
28 april 2018
28 april 2018
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LEVEN EN WELZIJN
Vergeet niet om je kids-ID
aan te vragen
De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de twaalf jaar.
Het is daarnaast ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa. De kaart
is drie jaar geldig. Indien je al in bezit bent
van een Kids-ID: controleer zeker de geldigheid van de kaart.
De levertijd van een Kids-ID is drie weken.
Vraag de kaart dus op tijd aan ! De spoedprocedure is immers veel duurder dan de
normale prijs van een Kids-ID.
Om een Kids-ID aan te vragen bij jouw gemeente, moet je:
· het ouderlijk gezag hebben over het kind
· samen met jouw kind naar de dienst burgerzaken komen voor de aanvraag
· een pasfoto van het kind bijhebben
Hou er rekening mee dat de pasfoto’s moeten voldoen aan de normen van de I.C.A.O.
(International Civil Aviation Organization).
Heb je nog pasfoto’s nodig ? Dan kun je terecht in de fotocabine in de inkomhal van
het gemeentehuis. Voor € 8 krijg je een set
van 6 pasfoto’s. Voor baby’s en kinderen tot

drie jaar raden we het gebruik van de fotocabine af daar het voor hen vaak moeilijker
is om recht in de lens te kijken
en niet te lachen.
www.rijkevorsel.be/kids-id
www.rijkevorsel.be/fotocabine

Meer
info

Registratie Europees rijbewijs
is verplicht bij inschrijving
in de gemeente
Ben je in het bezit van een geldig rijbewijs
afgeleverd door een ander Europees land
dan België. Dan moet je jouw rijbewijs laten registreren bij de dienst burgerzaken.
Dankzij deze registratie kun je, wanneer je
rijbewijs gestolen of verloren is, een nieuw
Belgisch rijbewijs aanvragen. Doe je dit niet,
dan moet je hiervoor naar het land waar je
rijbewijs werd uitgegeven. Wanneer de geldigheid van het Europees rijbewijs bijna verstreken is, moet je dit omwisselen naar een
Belgisch rijbewijs.

Voor wie ?
Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen of wachtregister en in
het bezit zijn van een rijbewijs dat afgeleverd
is in een land van de EU en van een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België.
Om jouw rijbewijs te laten registreren kun
je je aanmelden bij de dienst burgerzaken.
Benodigdheden bij registratie/omwisseling:
· identiteitsbewijs
· Europees rijbewijs
· een beëdigde vertaling indien het rijbewijs
niet in het Nederlands werd opgemaakt
· een recente pasfoto (omwisseling)
· € 25 (je kunt veilig en snel betalen met
bancontact) voor de omwisseling van het
rijbewijs
· registratie is gratis
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Personenalarmtoestellen
van het OCMW Rijkevorsel
Personenalarmsystemen zijn elektronische
apparaten die zijn ontworpen om (alleenwonende) bejaarden in staat te stellen hulp in
te roepen in geval van nood. Wanneer een
bejaarde in een noodsituatie verkeert, kan
deze via een zendertje dat om de hals wordt
gedragen, en de hierbijhorende randapparatuur, een hulpoproep uitsturen. Deze hulpoproep wordt ontvangen door de meldcentrale
van het Wit-Gele Kruis te Antwerpen, die op
haar beurt de hulpverleners (familie, buren,
kennissen) verwittigt.
Een personenalarmtoestel kan geplaatst
worden bij elke persoon van minstens 65
jaar of bij elke persoon die minstens een
invaliditeit heeft van 66 %. In bijzondere
gevallen kan afgeweken worden van deze
voorwaarden.
Vooraleer tot de toekenning van een personenalarmtoestel over te gaan, wordt er
vooraf een sociaal-medisch onderzoek verricht. De huisdokter dient bijvoorbeeld te
bevestigen dat het gebruik van een personenalarmtoestel medisch verantwoord en/of
noodzakelijk is.
Omdat het personenalarmtoestel aangesloten moet worden op het elektriciteitsnet en
aan het telefoontoestel, is het belangrijk om
vooraf na te gaan of er in de onmiddellijke
nabijheid van de telefoonstekker ook een
elektriciteitsstekker is voorzien.
Tijdens de aanvraagprocedure zal gevraagd
worden om een lijst op te geven van vier
à vijf personen (familie, buren, kennissen,
...) die mogen gecontacteerd worden om
in geval van een noodoproep hulp te verlenen. Het is belangrijk dat deze personen een
sleutel hebben van de woning of toch binnen
kunnen in de woning van de hulpvrager.

Bij de plaatsing van het personenalarmtoestel, wordt er een waarborg gevraagd van
€ 130. Deze waarborg wordt terugbetaald
als het toestel verwijderd wordt en nog in
goede staat verkeert.
Maandelijks dient de gebruiker een huur te
betalen, die momenteel € 16,19 bedraagt.
Dit bedrag dient het OCMW op haar beurt
weer door te betalen aan het Wit-Gele Kruis
voor het gebruik van hun meldcentrale.

Aanvraag en informatie
Het OCMW heeft momenteel nog een aantal
alarmtoestellen ter beschikking, zodat er
mogelijkheid is om vrij snel een toestel te
plaatsen als dit nodig mocht zijn.

Sociale dienst van het OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 51
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Meer
info

Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof
Woensdag 6 juni 2018
· IJsroom, aardbeien en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het
woonzorgcentrum.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 21 juni 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
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Infoavond ‘Hoe word ik
brandweerman/vrouw’
Wil jij ook graag mensen in nood helpen? Hou je van avontuur ? Of is
brandweerman/vrouw worden jouw kinderdroom ? Dan is het nu het moment
om jouw droom te verwezenlijken.

© Luc Van Laer

Brandweerpost Rijkevorsel behoort tot de hulpverleningszone Taxandria en heeft dringend nood
aan extra collega’s. Wij nodigen jou graag uit op donderdag 7 juni 2018 om 19.30 uur in de
brandweerkazerne, Looiweg, voor een interactieve infoavond. We vertellen hier graag meer
over het leven als vrijwillige brandweerman.
Ben je reeds overtuigd en wil je absoluut deel uitmaken van onze brandweerpost ? Dan kun
je alvast je federaal geschiktheidsattest regelen. Meer info hierover vind je op de website
www.ikwordbrandweer.be.
Ben je er graag bij op onze infoavond ? Bevestig dan jouw aanwezigheid via bwrijk@skynet.be.
We verwelkomen je graag en hopelijk word jij onze nieuwe collega !
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Verkeershinder

Schoolfeest
Op 2 juni 2018 organiseert de Sint-Luciaschool haar schoolfeest. Om de veiligheid in
de omgeving te garanderen zal de Banmolenweg tussen 10.00 en 20.00 uur afgesloten
worden voor doorgaand verkeer tussen de
kruispunten met de Molenakkers en de SintLenaartsesteenweg. Het eenrichtingsverkeer
wordt opgeheven gedurende deze periode.

Rijkevorsel Swingt
Op 28 juni 2018 wordt de eerste avond van
Rijkevorsel Swingt georganiseerd in het centrum van Rijkevorsel. Vervolgens vindt Rijkevorsel Swingt plaats op donderdagen 5, 12,
19 en 26 juli 2018. Op vrijdag 6 juli is er dit
jaar ook een DJ-editie van Rijkevorsel Swingt.
Het Doelenpad en de aangrenzende parking
wordt op deze dagen verkeersvrij gemaakt.
Er wordt voorzien in een omleiding.

© Bart Huysmans

Wouwer, Kleine Markweg, Dijkbeemd, Koekhoven, Schommeweg, Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad. Bij de tweede ronde gaan
de lopers achter de kerk door.
Om deze activiteiten vlot en veilig te laten
verlopen wordt een omleiding ingericht. Het
dorpsplein en de parkings in het centrum
worden verkeersvrij gehouden vanaf 8.00
uur ’s ochtends.

Vakantietoezicht politie
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om
vakantietoezicht door de politie te laten
verrichten.
Op
www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht
vind je een formulier terug dat je kunt
downloaden.

© Bart Huysmans

Stratenloop en halve marathon

Het ingevulde exemplaar mag je bezorgen
aan de Lokale Politie Noorderkempen:
· via pz.noorderkempen@police.belgium.eu
· door afgifte aan de wijkpost of de hoofdpost van de politie
· via fax: 03 340 88 01

Een dag later, op vrijdag 29 juni 2018, organiseert Rijkevorsel Leeft haar jaarlijkse
stratenloop. Tussen 17.30 uur en 20.30 uur
zijn er diverse loopwedstrijden voor alle
leeftijdscategorieën. Aansluitend is er een
www.rijkevorsel.be/
dorpsfeest met randanimatie voor groot en
vakantietoezicht
klein.
Het parcours van de loopwedstrijd
omvat Doelenpad, Dorp (rotonde
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
– bij vertrek), Bavelstraat, Kleine
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
Markweg,
Zakdoekleggen-pad,
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
Bremstraat, Koekhoven, trage
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 00 40
weg, Waterdelt, Dijkbeemd,

Meer
info

Meer
info
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BOUWEN EN WONEN
Bestel je gratis zakje bloemenzaad
en verander je tuin in een bijenparadijs
Ook in Rijkevorsel gaan de populaties bijen al geruime tijd achteruit door
ziektes, parasieten en het verkeerd gebruik van bestrijdingsmiddelen en daar
wil de gemeente iets aan doen.

Bijtjes en bloemetjes hebben elkaar nodig: bijen voeden zich met het stuifmeel en de nectar
van de bloemen, terwijl de bloemen op hun beurt profiteren van de bestuiving die zorgt voor de
bevruchting. Inwoners kunnen met een natuurvriendelijke tuin dus ook zelf helpen om de bijen
te laten overleven. Door bv. blokken hout te voorzien met gaten maak je zelf een eenvoudig
bijenhotel, maar ook holle stengels of riet zijn ideaal als pleisterplaats voor solitaire bijen. Door
aangepaste bloemen te zaaien, kun je dan weer zorgen voor meer natuurlijke bijen.
Daarom verspreidt de gemeente gratis zakjes bloemenzaad voor een bloemenweide. Eén zakje
bevat 5 gram zaad en is goed voor 3 tot 5 m2 bloemenweide. Elk (verloren) stukje van je tuin
kan na een verstoring perfect gebruikt worden om een bloemenweide aan te planten, zolang
het maar een beetje zon krijgt. Als je nu zaait, krijg je binnen 6 tot 8 weken een prachtige
bloemenweide.
Kom je zakje bloemenzaad afhalen tijdens de opendeurdag van bijencentrum De Raam op zondag
3 juni tussen 9.00 en 17.00 uur of bestel je zakje door een mailtje te sturen naar duurzaamheid@rijkevorsel.be (zolang de voorraad strekt). Er wordt maximaal 1 zakje per adres bedeeld.
Meer info over het bijenplan vind je op www.rijkevorsel.be/bijenplan of tel. 03 340 00 27.

Opendeurdag bijencentrum De Raam: zondag 3 juni
Tijdens de Week van de Bij op zondag 3 juni zet De Raam zijn deuren open ter gelegenheid van
het 5-jarig bestaan van het bijencentrum. Kom langs tussen 9 en 17 uur voor een rondleiding in
de bijentuin, uitleg over bijen of een wandeling in de natuur. Je vindt bijencentrum De Raam
aan de Keirschothoeveweg.
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Gratis plandadvies: zaterdag
23 juni in Hoogstraten
Stel je persoonlijke
(ver)bouwvragen en vraag
een uitgebreid bouwadvies
Heb je reeds concrete plannen op papier
maar vraag je je af of je bouw of verbouwing ook duurzamer en energievriendelijker
kan ? In ongeveer 50 minuten worden je (ver)
bouwplannen gescreend op de belangrijkste
principes van duurzaam bouwen en wonen
door een expert van Kamp C.
Je krijgt verbetertips mee over onder meer
compactheid, materiaalgebruik, isolatie,
verwarmingssystemen, enzovoort. Het ontwerp blijft vanzelfsprekend het exclusieve
terrein van de architect. Meer nog, je architect is ook van harte welkom.
Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet
noodzakelijk. Wel vragen we een beperkte
voorbereiding of bespreekbaar document
waarmee we aan de slag kunnen. Hou er
wel rekening mee dat als de bouwaanvraag
reeds is ingediend, veel aspecten definitief zijn. De fase ervoor is ideaal voor deze
screening.
Inschrijven is verplicht voor deze infosessie
en kan via wonen@hoogstraten.be of 03 340
19 19.

Infosessie inventaris van het
bouwkundig erfgoed in de
provincie Antwerpen
Op vrijdag 1 juni 2018 opent het Agentschap
Onroerend Erfgoed het openbaar onderzoek
voor de vaststelling van de inventaris van
het bouwkundig Erfgoed in de provincie Antwerpen. Het openbaar onderzoek ligt ter inzage bij de dienst omgeving vanaf vrijdag 1

juni 2018 tot en met maandag 30 juli 2018.
Je kunt het dossier vanaf 1 juni online raadplegen via de website www.rijkevorsel.be/
bekendmakingen.
Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de
benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen
ingediend worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en
procedures, Havenlaan 88 bus 5 – 1000 Brussel. Dit kan aangetekend verzonden worden
aan het Agentschap Onroerend Erfgoed of
afgegeven worden aan de balie in het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

Infosessie 13 juni
Het gemeentebestuur organiseert samen
met Erfgoed Noorderkempen op woensdag
13 juni 2018 een infosessie over het openbaar onderzoek voor de vaststelling van de
inventaris van het bouwkundig Erfgoed in de
provincie Antwerpen. Geïnteresseerden zijn
welkom in de raadzaal van het
gemeentehuis om 19.30 uur.
Dienst omgeving
03 340 00 20

Meer
info

Maandelijkse bij en tip !
‘Help de bijen, word imker’
Wil je graag de bijen in onze gemeente een duwtje in de rug geven ? Misschien is imker worden dan iets voor jou. Bijencentrum
De Raam organiseert vanaf september opnieuw een cursus imkeren voor beginners. Tien maanden lang word je gedurende één
zondagvoormiddag per maand ondergedompeld in de wereld
van de imkers. Inschrijven kan via 0486 46 03 46 of mail naar
info@bijencentrumderaam.be.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/bijenplan
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BOUWEN EN WONEN
Subsidie voor bewoonde
zwaluwnesten
Broedt er een boerenzwaluw in je stal ?
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot ? Dan wordt jouw gastvrijheid
beloond met een subsidie.

Voorwaarden
· je doet een aanvraag voor 15 juni
· je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving
van de zwaluwnesten
· je spaart de nesten bij het schoonmaken
van de stallen/gebouwen waar de nesten
zich bevinden
· je gebruikt geen lakverven op de muren of
het plafond, in de nabijheid van de nesten
· je gebruikt enkel een natuurlijk product
als je muren of plafond kalkt in nabijheid
van de nesten
· in de stallen/gebouwen voorzie je voldoende openingen om de toegang voor
zwaluwen mogelijk te maken
· je neemt de nodige maatregelen zodat de
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of
andere dieren

Het aantal bewoonde zwaluwnesten zal ter
plaatse worden vastgesteld door een zwaluwkenner.

Bedrag van de premie
Huiszwaluw/boerenzwaluw
· € 25 per jaar voor één bewoond nest
· € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde
nesten
· € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde
nesten
· € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten
Gierzwaluw
· € 30 per jaar bij minder dan vijf bewoonde nesten
· € 50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten
Aanvraagformulieren kun je afhalen op de
milieudienst of via de gemeentelijke website.
www.rijkevorsel.be/
milieusubsidies

Meer
info

Inzameling landbouwfolie
Op 12 en 19 juni 2018 zal de gemeente opnieuw een inzamelronde van landbouwfolie
organiseren. Aan de inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid geboden om op
deze dagen, gratis, landbouwfolie aan te
leveren op het recyclagepark onder de volgende voorwaarden:
· de folies worden afzonderlijk aangeboden
in twee ondersoorten:
op dinsdag 12 juni: kuilfolie en zakgoed
(dikke folie)
op dinsdag 19 juni: wikkelfolie (stretchfolie)
· de folie wordt op het recyclagepark aangeleverd (enkel op deze data) tijdens de
openingsuren

16

Het recyclagepark is enkel toegankelijk via
een toegangskaart. Er dient rekening gehouden met volgende beperkingen wat betreft
de aanlevering: maximum lengte van de
voertuigen die aanleveren is 9,5 meter, d.i.
een voertuig inclusief aanhangwagen. Buiten
dit formaat kan er niet gewogen worden en
bijgevolg wordt de toegang tot het recyclagepark ontzegd.
Volgende materialen zijn niet toegelaten:
· netten, zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde
folie, nopjesfolie, bigbags, koorden en
touwen, oogstresten en zand
· de folies dienen bezemschoon te zijn
· de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa 50 kg, maar minder mag ook)
· de folie mag niet eindeloos lang zijn

Ter info
· Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10 mm: kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken, kalvermelkzakken.
· Wikkelfolie = landbouwfolie dunner dan
20 micron, wikkel- of stretchfolie van
gras- of hooibalen.

Gezocht in Rijkevorsel: zwerfvuilruimers
Zwerfvuil is klein afval dat
buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar
dat niet hoort. Voorbeelden
genoeg: sigarettenpeuken,
kauwgom, etensresten, verpakkingen, blikjes, flesjes,
zakdoekjes, ... Zwerfvuil
veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. De
opruim ervan kost de maatschappij handenvol geld.
De gemeente probeert op
verschillende
manieren
het zwerfvuil te verminderen. Bijvoorbeeld door het
plaatsen van voldoende
vuilnisbakjes op de juiste
plaatsen en het regelmatig
vegen van straten en pleinen. Ook verenigingen dragen hier hun
steentje bij door zwerfvuilopruimacties te organiseren en dit
met ondersteuning van de gemeente.

Zeg nee tegen zwerfvuil
en ja tegen een mooie buurt !
Maar we willen nog een stapje verder gaan in onze strijd tegen
het zwerfvuil. Vanaf nu kunnen ook individuele bewoners zich inzetten voor de netheid in hun eigen straat. Daarom deze oproep.
Word een Rijkevorselse zwerfvuilruimer in je eigen straat en
overtuig zoveel mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een zaak van ons allemaal.
Een zwerfvuilruimer krijgt vanaf de start van zijn/haar engagement: handschoenen, een grijptang, een fluohesje, vuilniszakken en PMD-zakken. Er worden ook de nodige afspraken gemaakt
voor het ophalen van het verzamelde zwerfvuil.

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken moet je vooraf inschrijven. Dit
kan via de milieudienst, ten laatste op 6
juni 2018 via milieudienst@rijkevorsel.be of
03 340 00 23.

Wil je zwerfvuilruimerworden ?
Neem contact op met de milieudienst, kom langs of mail naar
milieudienst@rijkevorsel.be. Geef je naam en adres op en de
straat waarvoor je je wil inzetten.

17

BOUWEN EN WONEN
Hoe vervang je je huidige
lamp door een LEDlamp ?
Door je gloei- of halogeenlamp door een LED
te vervangen, bespaar je 80 tot 90 % energie, oftewel een jaarlijkse besparing van
€ 10 per lamp. In de meeste gevallen kun je
je oude lampen één op één vervangen door
een LEDlamp. Maar waar moet je op letten
bij je aankoop ?

Welke lampfitting heb je ?
De fitting of lampvoet is het gedeelte van de
lamp dat in de houder van het verlichtingstoestel komt te zitten. Sommige lampen hebben een schroefdraad waarmee je de lamp
al draaiend vastmaakt in de lamphouder (bv.
E27). Andere lampen hebben onderaan twee
pootjes (bv. GU10) of stiftjes (bv. G4). Neem
voor je LEDlamp dezelfde lampvoet als je
originele lamp.

Kies de juiste sterkte
Het aantal lumen van de LED lamp geeft
de juiste hoeveelheid licht weer. Hoe meer
lumen, hoe meer licht. Het aantal lumen
staat steeds op de verpakking van de LED
lamp vermeld. Wil je weten welk wattage
overeenkomt met hoeveel lumen, neem een
kijkje op www.kempen2020.be/LED.

Kies een kleurtemperatuur
De kleurtemperatuur helpt verschillende
sferen te creëren. LEDlampen met een lage
Kelvin-waarde genereren warm geel licht.
LEDlampen met een hoge Kelvin-waarde produceren koel blauw licht.
Licht met een gelige tint, de kleur die je
kent van een gloeilamp, is warmwit licht.
Vervang je een gloeilamp, kies dan voor
2 700K. Vervang je een halogeenspot kies
dan voor 2 700 of 3 000K.
Voor werkruimtes is neutraal wit heel geschikt. Kies hiervoor een lamp met 4 000K.
Het harde witte licht dat je kent van TLbuizen heeft een temperatuur van 5 000 tot
6 500K.

1 900K

Warm
wit
2 700K

3 000K

3 500K

4 000K

5 700K

7 000K

Nog meer tips vind je op de website
www.kempen2020.be/LED.
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Een trap voor de kikkers
Voor veel jonge amfibieën is een vijverbeschoeiing of een te steile slootkant een
te hoge hindernis om te nemen. Door het
plaatsen van een kikkertrap worden kikkers,
padden of salamanders geholpen die in een
vijver of sloot terecht zijn gekomen. Met behulp van deze trap kunnen ze terug het land
opklimmen.
Testen met de kikkertrap hebben uitgewezen dat amfibieën deze trap uitstekend weten te gebruiken.
De kikkertrap kan ook dienen als reddingsboei voor kleine dieren die ongewild in putten, keldergaten en roosterholtes zijn gevallen.
Door de gemeente zullen er nu enkele geplaatst worden in de grachten van de Gansheideweg.

Infomarkten Elia
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, bereidt momenteel de aanleg
van twee nieuwe ondergrondse 150kV-kabels
voor tussen de hoogspanningspost in Rijkevorsel en die in Beerse. Indien alles volgens
planning verloopt, lopen de werken van eind
2018 tot eind 2019.

Elia nodigt graag alle geïnteresseerden uit
op deze infomomenten. Tijdens deze infomarkten geven ze je meer informatie over
het doel, de timing, de werkzaamheden en
de mogelijke impact van het project. De
projectverantwoordelijken zijn permanent
aanwezig om je vragen te beantwoorden.
Meer info:
· www.elia.be/rijkevorsel-beerse

Om omwonenden en geïnteresseerden zo
goed mogelijk te informeren, organiseert
Elia twee infomarkten die doorlopend te bezoeken zijn tussen 17.00 en 20.00 uur.
· Op 4 juni 2018 in Rijkevorsel
Raadzaal gemeentehuis, Molenstraat 5
· Op 11 juni 2018 in Beerse
GC ’t Heilaar, Heilaarstraat 35

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

Meer
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN
Echte ambachtsman- of vrouw ?
Vraag gratis jouw erkenning aan
Sinds juni 2016 kunnen vakmannen en -vrouwen een wettelijke erkenning
aanvragen om hun ambachtelijke activiteit en kennis te valoriseren. Tot
nu toe vroegen 1 647 ambachtslieden deze erkenning aan en 1 017 kregen
ze ook, vooral in de sectoren van voeding, luxeproducten, hout, textiel en
meubelen. Zij kunnen het label ‘Erkend Ambacht’ gebruiken voor een betere
zichtbaarheid bij het publiek.

© Fotolia.com - #20687569

Wie kan het label krijgen ?
Enkel ondernemingen met minder dan twintig werknemers komen in aanmerking voor de erkenning. De activiteit moet een authentiek karakter hebben, gebaseerd op handenarbeid, kwaliteit, traditie of innovatie.

Ben je overtuigd ?
Je vindt alle informatie op www.deambachten.be. Vul het inlichtingenformulier in en stuur het
per post of via e-mail naar de Commissie Ambachtslieden. Goed om te weten: de procedure is
volledig gratis.
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Eerste intergemeentelijke
jobbeurs
Op woensdag 19 september 2018 organiseren de gemeentebesturen van Rijkevorsel,
Hoogstraten en Merksplas met ondersteuning
van Randstad, VDAB, UNIZO en VOKA voor de
eerste maal een jobbeurs. Hiermee willen
we lokale bedrijven en bedrijven die lokaal
vacatures hebben, helpen in hun zoektocht
naar de juiste man of vrouw.
Op één dag en op één locatie kunnen gemotiveerde kandidaten potentiële werkgevers
ontmoeten. Een uitzonderlijke gelegenheid
voor zowel werkzoekenden als de bedrijven.
Bedrijven die graag deelnemen aan deze
jobbeurs, kunnen zich hiervoor ten laatste
op 31 augustus inschrijven via de website
www.rijkevorsel.be/jobbeurs. Let wel, de
plaatsen zijn beperkt: wie eerst komt, eerst
maalt. Plaats en uur worden nog meegedeeld.

Vacante plaats ambulante
handel in Sint-Jozef
Vanaf 1 juli 2018 wordt er in Sint-Jozef Rijkevorsel ter hoogte van het kruispunt van de
Meir en Sint-Jozef aan de vaart een plaats
voor ambulante handel voorzien. Kandidaturen hiervoor kunnen ingediend worden via
economie@rijkevorsel.be. Elektriciteit kan voorzien worden.

Meer
info

Dienst lokale economie
· 03 340 00 30
· economie@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/
werken-en-ondernemen
· www.rijkevorsel.be/
ambulantehandel

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

Meer
info
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VRIJE TIJD
Vernieuwde Kinderclub Sint-Jozef
opent zijn deuren !
Sinds 2 mei 2018 genieten de kinderen en het personeel van Kinderclub
Sint-Jozef en de vrijwilligers van de Welzijnsschakel van hun prachtige
nieuwbouw in de Pioenstraat 26 ! Er werd al volop gespeeld en ook de
zomercollectie van de Welzijnsschakel hangt reeds in de rekken.

Omdat we iedereen ook de kans willen geven om mee te genieten, nodigen we jullie graag uit
op ons spetterend tuinfeest op zaterdag 9 juni 2018 van 11.00 tot 14.00 uur. We leiden jullie met
veel plezier rond in onze nieuwbouw terwijl de kinderen zich uitleven op de Vlaamse kermis.
Natuurlijk kun je ook een kijkje gaan nemen in de winkel van de Welzijnsschakel of meevieren
met een heerlijk stukje taart !
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Peuters in actie: actieve
speel- en beweegtips voor
(groot)ouders en hun peuters
De peuterperiode is een niet te onderschatten mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind.
Tussen 1,5 en 3 jaar is spelen, lopen, springen, dansen, ... kortom ‘bewegen’ hun belangrijkste bezigheid. Een sterk motorische
ontwikkeling legt de basis voor de latere
complexe vaardigheden.
Maar wat is er leuker dan samen spelen en
bewegen ? Als ouder kun je de ontwikkeling
van je kind bevorderen door ermee te spelen
en te bewegen. Daarom organiseert CM in
samenwerking met het gemeentebestuur en
Huis van het Kind Rijkevorsel een gratis sessie ‘peuters in actie’ voor (groot)ouders en
hun peuter (1,5 - 3 jaar) op woensdag 27 juni
2018 van 10 tot 11 uur in de Kinderclub centrum (Molenstraat 22). Je krijgt een brede
waaier aan spelimpulsen en beweegtips
waarmee je thuis makkelijk aan de slag kan.

Fotozoektocht Rijkevorselse
speelpleintjes
Door het succes van de vorige jaren zal er
ook dit jaar een fotozoektocht rond de Rijkevorselse speelpleintjes worden georganiseerd. Onze Rijkevorselse speelhelden,
Aapje Rijk en Kikje Vors, nemen jullie weer
mee op een avontuur om jullie nog meer
speeltips te geven !
Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoektocht tussen 15 juni en 15 september op bij
de jeugddienst, de bib of het onthaal van
het gemeentehuis. Wil je ook kans maken
op één van onze fantastische prijzen ? Breng
dan voor 1 oktober jouw ingevulde boekje
binnen bij het onthaal van het gemeentehuis.
Wij wensen alle Rijkevorselse kinderen alvast een zomer vol speelplezier !

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 55

Meer
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Voetbalterrein
sportveld Bavelstraat en
sportcentrum De Valk
tijdelijk niet toegankelijk
De voetbalvelden aan het gemeentelijk
sportterrein 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 jaarlijks onderhoud.

Deelnemen is gratis. We vragen wel om
vooraf in te schrijven via 014 40 35 45 of
www.cm.be/agenda.

Enkel bij uitzondering, en na goedkeuring
van het college van burgemeester en schepenen, mag men bij evenementen gebruik
maken van de terreinen.
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VRIJE TIJD
Kiekeboe 2018:
een zomer vol spel en plezier
Ook deze zomervakantie staat speelpleinwerking Kiekeboe weer paraat om alle jongeren die in Rijkevorsel wonen of er naar
school gaan een zomer vol plezier te laten
beleven !
Tussen 2 juli en 24 augustus worden er zeven
weken Kiekeboe georganiseerd voor de kleuters en de kinderen van de lagere school.
Dit wil zeggen dat de kinderen elke werkdag
kunnen komen spelen, behalve tijdens de
sluitingsweek van 16 tot en met 20 juli.
Voor de activiteiten van maandag tot donderdag moet je niet vooraf inschrijven. Voor
de uitstappen op vrijdag (bij de kleuters zijn
dit er maar vier, de andere vrijdagen spelen
zij in Kinderclub centrum) is vooraf inschrijven verplicht. Alle deelnameprijzen worden
nadien gefactureerd.

Een standaarddagje 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 Kinderclub centrum is er voor- en
naopvang van 6.45 uur tot 19 uur. In Kinderclub Sint-Jozef is er voor- en na-opvang van
7 uur tot 18 uur.
Ook voor de tieners (10 tot 17 jaar) staan er
weer een heleboel activiteiten op het programma. Meer informatie hierover vind je
terug in onze tienerfolder die je vanaf eind
mei kunt ophalen bij de jeugddienst, de bibliotheek en het onthaal van het gemeentehuis.
Meer informatie kun je terugvinden in onze
Kiekeboefolder die verspreid wordt via de
scholen maar ook verkrijgbaar is via onze
website of bij de jeugddienst. Hopelijk mogen we jullie deze zomer ook verwelkomen!
Ben jij overtuigd en wil je ook graag mee
komen spelen? Je kunt vanaf maandag 4 juni
2018 om 19.00 uur online inschrijven voor de
uitstappen op vrijdag. Meer informatie over
het online inschrijven vind je op
onze website.
Inschrijvingen en meer info:
· jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 55
· kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56
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Bijnamen en Veussel
Vorig jaar stelde Toerisme Rijkevorsel ‘De Cementzakken’ voor, het project rond de bijnamen
in Sint-Jozef Rijkevorsel. Maar het zijn niet alleen de inwoners van Sint-Jozef die een bijnaam
hebben. Die van ’t centrum moeten zeker niet onderdoen voor die van Sint-Jozef.
De voorbije maanden legde Toerisme Rijkevorsel haar oor te luister en maakte een (lange) lijst op van kandidaatnamen. De werkgroep maakte een eerste selectie uit deze lijst en schuift volgende namen naar voren:
belouw, van keskes, de smid, vos, de koppie, de gielen, de kopere, de kozze, de krieter, de meulder, de moiy, de mopper,
de pannekoek, de pottie, de rosse, de snep, de speurt, de steurs, de swisse, de wip, den bakker, den douw, den ezelboer, den
pikkenoot, den teer, den tres, den viek, die van lappe, baey, riet, solo, kiek, mus, stek, pap, schaal, van drejen, paus, schoen,
fort, smos, van gatte, den dekker, klisoor, kloon, kwats, van de penist, van de keuster, bieteut, plastronneke, van
de poes, potske, ripcord, kantin, wuit, sjasch, scheir, spek en eieren, clement, den tsjoek, den draaier, boem,
valck, van den hein, de meurre, slipke, tiet, pijp, loes, lewijt, de morre, toet, mieland.
Nu moet het echte werk beginnen en daar hebben we jullie medewerking voor nodig. Welk verhaal zit er achter
de bijnaam, wat is de juiste schrijfwijze, ... ? Wij nodigen iedereen die wat meer weet over deze namen uit in het
bezoekerscentrum aan de molen, Looiweg, op zondag 8 juli vanaf 10 tot 17 uur. Families die hun naam niet vereeuwigd willen zien in het straatbeeld in het centrum, kunnen dit dan ook komen melden.
Toerisme Rijkevorsel zoekt nog naar de geschikte locatie in het centrum en het materiaal waarin de bijnamen
zichtbaar zullen worden gemaakt voor het grote publiek.
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VRIJE TIJD
Pizzadag aan de molen
Pizza margherita, pizza salami, pizza hawaï
of een vegetarische pizza ? Kom op zondag 24
juni tussen 12.00 en 17.00 uur naar het molenterrein en kies zelf de ingrediënten voor
je pizza. Na enkele minuten bakken in de
houtoven kun je smullen van een overheerlijke verse pizza.
Wie er vorig jaar bij was, weet dat de pizza’s
lekker waren. Een ideaal moment om eens af
te spreken met je familie, vrienden, ... om
samen te vertoeven op het gezelligste terras
van Rijkevorsel.

Prijzen pizza
· voorverkoop: € 5 (infobalie, gemeentehuis en bezoekerscentrum, molenterrein)
· ter plaatse: € 6 (zolang de voorraad
strekt)

Nieuwe namen voor veertien wijkwegjes in Sint-Jozef Rijkevorsel
Onlangs konden alle inwoners van Rijkevorsel stemmen op oude rijmpjes en spelletjes om een naam te kiezen voor
de kleine wijkwegjes in Sint-Jozef. De werkgroep trage wegen heeft de meest gekozen benamingen toegewezen
aan volgende trage wegen:

Naam trage weg
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Kortjakjepad
Hoddebedotpad
Ozewiezewozepad
Bikkelpad
Hopsasapad
Oude Merksplassebaan
Witte-zwanenpad
Piepelingenpad
Twee-emmertjes-waterpad
Minnekepoespad
Pannenhuispad
De Roet
Voituurdreef
Steltloperspad

Omschrijving ligging
verbinding Wolfbergstraat - Elzenweg
speelplein Dellenweg
verbinding Pioenstraat - Pastoor Lambrechtsstraat (achter judolokaal)
verbinding Dellenweg - Pastoor Lambrechtsstraat
verbinding Scherpengeertstraat - Eikendreef
pad van Sint-Jozef (omgeving Site Sas) naar het jaagpad
verbinding Vlimmersebaan-Brug 7
Gemeentebos
pad langsheen ‘de Venmeir’
verbinding Gemeentebos - Vlimmersebaan
verbinding Vlimmersebaan - Krekelenberg
aan Poelberg
verbinding Eikendreef - De Roet
verbinding Eikendreef met Hoge Heideweg

De geboorte van zoveel nieuwe namen moeten we natuurlijk in de kijker zetten ! Daarom zullen we deze nieuwe
namen inhuldigen met een officiële openingswandeling op zaterdag 16 juni 2018. Er wordt afgesproken om 14.00
uur aan de Sint-Jozefkerk.
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Wandelingen in juni
In de maand juni heeft Toerisme Rijkevorsel twee wandelingen op de kalender staan,
een mooie natuurwandeling naar de Kolonie
in Merksplas en een trage wegenwandeling
door Sint-Jozef Rijkevorsel.

10 juni: wandeling van Bolk
naar de Kolonie in Merksplas

16 juni: Wandeling langs
de trage wegen in Sint-Jozef
Een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het gemeentebestuur, Toerisme Rijkevorsel, Heemkundige Kring van Rijkevorsel
en Het Kompas heeft de voorbije maanden
gewerkt rond de naamgeving van de kleine
paadjes in Sint-Jozef Rijkevorsel. Deze weggetjes worden dagelijks gebruikt door jong
en oud om op een veilige manier snel aan
school, de winkel, ... te komen.

Op 10 juni steken we de gemeentegrens over
naar Merksplas Kolonie dat zich binnenkort
misschien Werelderfgoed mag noemen. Vanuit Bolk komen we al snel in het prachtige
natuurgebied.
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.
Ben je ook benieuwd welke speelse naam
aan welk weggetje werd gegeven ? Wandel
dan met ons mee op zaterdag 16 juni.
Uur en plaats van vertrek van de wandeling:
14.00 uur, Sint-Jozefkerk.

·
·
·
·
·

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Mascarponebeker met aardbeien
Chrissy Dooreman

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
voor zes personen
· 500 g aardbeien
· 500 g volle platte kaas
· 500 g mascarpone
· 100 g suiker
· 1 zakje vanillesuiker

Spieken

Bereidingswijze
Was de aardbeien en hou zes kleine aardbeien opzij.
Doe de aardbeien, suiker en de vanillesuiker in een kom en pureer deze.
Doe de plattekaas en de mascarpone erbij en roer goed doorheen.
Doe alles in een spuitzak en vul er zes wijnglazen mee.
Leg een aardbei er boven op.
Laat in de ijskast opstijven.

naar statistieken: Verenigingen aangesloten bij een adviesraad

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

bij aangesloten zijn − gevolgd door de sportraad (50).
De jeugdraad tenslotte bestaat uit 6 verenigingen,
waarvan enkele hele grote.

De gemeente Rijkevorsel telt op dit moment 116 verenigingen die aangesloten zijn bij één van de gemeentelijke adviesraden. De cultuurraad telt de meeste
verenigingen (60) − o.a. dankzij de gebuurten die er

116 erkende verenigingen: dat is goed voor bijna 1 vereniging per 100 inwoners. Een behoorlijk resultaat en
een bewijs dat Rijkevorsel beschikt over een bruisend
verenigingsleven !
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#2310
Vereniging in de kijker: Rijko Korfbalclub

30

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging

Rijko is één van de 52 korfbalverenigingen
in België. Korfbal is een sport waar jongens
en meisjes samen een ploeg vormen. Een gemengde balsport waarbij je via dynamisch
samenspel tracht te scoren in een korf die
centraal op het speelveld staat. Zowel indoor als outdoor op een sportveld, op het
strand of op een pleintje kun je korfballen.
De beste korfballers spelen met hun club in
de NDN/Topkorfballeague en behoren met
het nationale team, de Diamonds, tot de absolute wereldtop. Korfbal is topsport maar
biedt heel wat mogelijkheden om ook recreatief te beoefenen en is de schoolsport bij
uitstek.

Rijko korfbal is ontstaan in 1990. Er werd
aan sporthal De Valk gestart met initiaties
en in samenwerking met de sportdienst is
dan Rijko boven de doopvont gehouden. De
eerste tien jaar werd er gespeeld aan sporthal De Valk, waarna we naar de Varenvelden
trokken in een eigen clubhuis. In 2005 gaf
de gemeente ons de kans om gebruik te maken van de pas aangekochte gronden aan het
Kruispad, een kans die we met twee handen
grepen en waar met de hulp van vele vrijwilligers onze accommodatie werd gebouwd. In
de 25-jarige geschiedenis groeide Rijko gestaag naar een 300-tal leden, 24 teams en een
bewegingsschool. Onze eerste ploeg speelt

heden in hoofdklasse 1, het derde hoogste
niveau in België. Enkele ex-jeugdleden spelen in de hoogste klasse van het Belgische
korfbal en hebben reeds enkele selecties in
het bezit voor het nationale team !

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Rijko heeft een hoofdbestuur (acht leden)
en een jeugdbestuur (acht leden). Zij vergaderen maandelijks om de goede werking
van de club te garanderen. Daarbuiten hebben we tal van comités die zorgen voor de
festiviteiten, onderhoud van het complex,
website en social media.
Belangrijk in onze werking is dat er van de
leden en ouders ook verwacht wordt dat ze
enkele malen per jaar enkele taken op zich
nemen. De oudste spelende leden fungeren
als scheidsrechter bij jeugdwedstrijden,
ouders zorgen voor vervoer/was/inkom en
tooginvulling. Op deze manier trachten we
van Rijko een geoliede machine te maken
waarbij vele handen licht werk maken.

den. Door het succes is het parochiecentrum
de laatste jaren jammer genoeg te klein om
iedereen mee te kunnen laten genieten. Als
laatste is er ons Aardbeientornooi, dit event
is reeds van bij het ontstaan van de club aanwezig en dit jaar zijn we toe aan onze 25ste
editie. We mogen nog steeds trots zijn dat
een 60-tal jeugdteams naar Rijkevorsel komt
afgezakt.

Organiseren jullie kampen,
uitstappen of weekends ?
Voor de jeugd van 10 tot 19 jaar is er dus
onze jaarlijkse jeugdstage. Voor de jeugd
van 4 tot 10 jaar is er ook tweejaarlijks het
miniemen- en pupillenweekend. Hier overnachten de kinderen in onze eigen kantine.
De volwassenen trekken er meestal één keer
per jaar een weekend op uit per team, dit
is een eigen initiatief maar wordt wel steeds
gesmaakt.

Vanaf welke leeftijd kun je lid
worden van de vereniging ?
Je kunt bij onze vereniging starten vanaf
de leeftijd van 4 jaar (tweede kleuterklas).
Voor de groep tweede en derde kleuter bieden we naast korfbal ook nog onze bewegingsschool aan.

Wat zijn de belangrijkste
evenementen van de
vereniging ?
Natuurlijk primeert het sportieve maar daarbuiten zijn er toch een drietal evenementen
die er uitspringen.
De jeugdstage waar de jeugd van 10 tot 19
jaar onder begeleiding van onze kernspelers en kookmoeders, 4 dagen op kamp gaan
en waar plezier en groepsgevoel primeren.
Daarnaast hebben we ons fameus spaghettifeest met playback. Hier brengt elk team
van klein tot groot een pracht van een optre-
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#2310
Werken jullie samen met
andere verenigingen ?

Wat willen jullie als vereniging
ooit nog bereiken ?

Een 7-tal jaar geleden hebben we met de
omliggende Kempische korfbalclubs (Vosko
Vosselaar, Technico Turnhout, KCOV Vorselaar, Vobako Lichtaart, RKC Retie en Geelse)
een samenwerking op poten gezet. Zo spelen onze U8 en U10 steeds regionaal, is er
een korfbalacademie in Herentals, worden
er samen clinics georganiseerd voor onze
trainers en hebben we jaarlijks onze paasen kerstkorfbalstage waar leden van de zeven verenigingen aan deelnemen.

Door het grote aantal leden was de verhuis naar het Kruispad een mooi iets. Maar
onze grasvelden ondervinden veel last van
het veelvuldige gebruik. De aanleg van drie
kunstgrasvelden staat in de steigers. We hopen deze ten laatste aan te leggen in juni
2019 waarna we het seizoen 2019-2020 kunnen aanvatten op een mooie egale ondergrond met constant (kunst)gras onder onze
voeten. Volgend doel is er voor te ijveren dat
al onze leden tijdens de winterperiode (korfbal speelt men dan in zaal) in Rijkevorsel kunnen trainen. Heden trainen de senioren en
de oudste jeugd tijdens de winterperiode in
de randgemeenten (Hoogstraten, Oostmalle,
Merksplas). Mooi zou zijn dat de gemeente
na aanschaf van de sporthal De Valk in de
toekomst zou zorgen voor een tweede aanpalende hal (cfr. Merksplas, Beerse) zodoende
alle Rijkevorselse korfballers een heel jaar
door in eigen gemeente kunnen sporten.

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis van Rijko ?
De verhuis naar onze nieuwe accommodatie aan het Kruispad. Dit heeft de vereniging een enorme boost gegeven. Daarbuiten
ook nog onze eerste officiële nationale titel,
de bekerwinst van onze U10 in het seizoen
2015-2016 en op 28 april wonnen de U10 opnieuw de Beker van België !

Op sportief vlak willen we de weg verder
bewandelen die we zijn ingeslagen. Korfbal
aanbieden aan ieder op zijn/haar niveau en
door een gedreven clubwerking zorgen voor
een mooi sociale sportverenging waar sport
en gezelligheid hand in hand gaan.

Welke activiteit van jullie
vereniging raden jullie aan
voor de inwoners van
Rijkevorsel ?

Rijko Korfbalclub vzw
·
·
·
·
·
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Hoofdactiviteit:
Aantal leden:
Aantal jaren actief:
E-mail:
Website:

korfbal
300 leden
26 jaar
rijko@korfbal.be
www.rijko-korfbal.be

Jaarlijks organiseren we ons Aprilvistornooi.
Een recreatief korfbaltornooi voor de nietkorfballers. Vele ouders en vrienden proeven
dan voor de eerste maal van deze mooie gemengde sport !

Wie nomineren jullie als
volgende vereniging ?
Intilami: een voor ons minder bekende vereniging, dus we zijn benieuwd wat ze allemaal doen.

RTV op bezoek ‘Bij Ons’ in Rijkevorsel
Heb jij in mei de cameraploegen van televisiezender RTV ook gespot in Rijkevorsel ? Dan heb
je goed gekeken, want RTV heeft opnames gemaakt voor het programma ‘Bij Ons’ waarbij elke
week een andere gemeente of stad wordt voorgesteld. Rijkevorsel komt aan bod in de week
van 28 mei tot en met 1 juni.

Presentatrice Nasrien Cnops zal de kijker elke dag een ander interessant aspect van onze gemeente voorschotelen. In naam van het gemeentebestuur verrast Cynthia Reekmans op haar
beurt enkele inwoners met een cadeautje. Verder is er ook een dagelijkse agenda met activiteiten en evenementen.
In totaal worden er vier afleveringen − van maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei − uitgezonden. Op vrijdag 1 juni wordt een compilatie-uitzending getoond. Het programma kun je
meerdere keren per dag bekijken:
· om 10.30 uur
· om 13.15 uur
· en net voor het avondnieuws RTV Vandaag om 17.45 uur.
Alle reportages vind je uiteraard ook terug op de website van RTV.
Meer info:
· www.rtv.be
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2 juni 2018
Van 13.00 tot 18.00 uur
Schoolfeest
Sint-Luciaschool
‘Red de devils’
Opendeurdag

gratis
Sint-Luciaschool
Molenstraat 7
2310 Rijkevorsel
Sint-Luciaschool Rijkevorsel
directie@sint-luciaschool.be

3 juni 2018
Van 9.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Bijencentrum
De Raam
Opendeurdag

7 juni 2018
Om 19.30 uur
Infoavond ‘hoe word ik
brandweerman/vrouw ?’
Infovergadering

Brandweerpost Rijkevorsel behoort
tot de Hulpverleningszone Taxandria
en heeft dringend nood aan extra collega’s. Ben je er graag bij op onze infoavond ? Bevestig dan even jouw aanwezigheid via bwrijk@skynet.be.
gratis
Brandweerkazerne Rijkevorsel
Looiweg 32 - 2310 Rijkevorsel
Brandweer Rijkevorsel
0496 80 95 54
bwrijk@skynet.be (inschrijven)

Om 14.00 uur
Schoolfeest:
‘GLS De Wegwijzer’s
got talent !’
Opendeurdag

Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd op ons jaarlijkse schoolfeest. Deze
gaat door op 9 juni 2018 en begint om
14 uur.
gratis
GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel
GLS De Wegwijzer
www.glsdewegwijzer.be
Om 20.30 uur
Don Kapot - albumvoorstelling
Concert

9 juni 2018
Van 10.00 tot 14.00 uur
Tuinfeest Kinderclub
Sint-Jozef &
De Welzijnsschakel
Opendeurdag

Tijdens de Week van de Bij zet De Raam
op zondag 3 juni zijn deuren open ter
gelegenheid van het 5-jarig bestaan van
Bijencentrum De Raam. Kom langs tussen 9.00 en 17.00 uur voor een rondleiding in de bijentuin, uitleg over bijen of
een wandeling in de natuur.
gratis
Bijencentrum De Raam
Keirschothoeveweg
2310 Rijkevorsel
Sint-Ambrosiusgilde De Raam
info@bijencentrumderaam.be
www.bijencentrumderaam.be
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Kom op 9 juni een kijkje nemen in onze
nieuwbouw, laat je er verwennen met
tal van spelletjes en neem een kijkje in
de tweedehandswinkel van De Schakel!
gratis
Kinderclub Sint-Jozef en De Schakel
Pioenstraat 26 - 2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 56

Scheurende sax, vette grooves en bakken energie! Dat zijn de ingrediënten
voor de muziek van Don Kapot. Zelf omschrijven ze zich als een ‘afro-punk rock’n-roll power trio’. The Thing meets Fela
Kuti ? Op 9 juni maakt u de albumvoorstelling van deze nieuwe Belgische jazzsensatie mee vanop de eerst rij !
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

10 juni 2018
Van 13.30 tot 17.00 uur
Lentewandeling
Wandeling

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.
gratis
Bolk Kruis
Bolksedijk
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/wandelkalender

12 juni 2018
Van 9.00 tot 10.00 uur
in Het Kleine Moleke
Van 10.30 tot 11.30 uur
in Het Moleke
Speeluurtje voor nieuwe kleuters
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 1 september 2,5
jaar ? Dan kun je samen met je kleuter
vrijblijvend kennis komen maken met
onze instapklas(jes) op dinsdag 12 juni
2018.
gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
het-moleke.be

Jozef Rijkevorsel nemen opnieuw het
initiatief om op een unieke manier vakantie te houden. Aan de chirolokalen
van Sint-Jozef wordt gratis camping en
gratis animatie voorzien. Het opstellen
van tenten, mobilhomes of caravans
kan vanaf vrijdag 22 juni 18.00 uur
t.e.m. zaterdagnamiddag. Op zaterdag
23 juni zorgen we met een optreden
van coverband ‘The Cave’ vanaf 20.00
uur voor een echt festivalsfeertje. Voor
BBQ en ontbijt dient vooraf ingeschreven te worden.

16 juni 2018
Van 14.00 tot 16.30 uur
Trage wegenwandeling
Wandeling

Chirolokalen Sint-Jozef
Zuiderdijk 10 E
2310 Rijkevorsel
KWB Sint-Jozef en
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
www.kwbsintjozef.be
Ook in Sint-Jozef Rijkevorsel 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.
Vertrek van de wandeling om 14.00 uur
aan de Sint-Jozefkerk.
gratis
Sint-Jozef Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/wandelkalender
www.rijkevorsel.be/tragewegen

23 en 24 juni 2018
Zaterdag vanaf 13.00 uur
Zondag van 8.00 tot 18.00 uur
Vakantie in mijn straat
Festival
Je wil op vakantie, maar je hebt geen
zin om in de file te staan en massa’s
geld uit te geven. KWB en Chiro Sint

Aankondigingen van
activiteiten in
juli en augustus
dien je uiterlijk op
zondag 3 juni 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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Meldingsformulier
Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Onderwerp
n Verkeer

n Sluikstort en zwerfvuil

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen

n Lokalenverhuur

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Andere:

n Straatmeubilair

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

n Milieu

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

✁
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24 juni 2018
Van 12.00 tot 17.00 uur
Pizzadag aan de molen
Eten en drinken

Op zondag 24 juni wordt de houtoven
op het molenterrein warm gestookt.
Van 12.00 tot 17.00 uur komt de huisbakker lekkere pizza’s bakken in deze
houtoven. Laat je verrassen met een
pizza met streekproducten of stel zelf
je pizza samen. Wie er vorig jaar bij
was, weet dat de pizza’s lekker waren.
Ook de molenaars zullen die dag de molenwieken laten draaien.
€5
voorverkoop: € 5
ter plaatse: € 6
Molenterrein
Looiweg
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

27 juni 2018
Van 10.00 tot 11.00 uur
Peuters in actie
Infosessie

Kinderclub in het centrum. Je krijgt
een brede waaier aan spelimpulsen en
beweegtips waarmee je thuis aan de
slag kan. Gelieve vooraf in te schrijven.
gratis
Kinderclub centrum
Molenstraat 22
2310 Rijkevorsel
CM Rijkevorsel i.s.m.
gemeentebestuur Rijkevorsel en
Huis van het Kind Rijkevorsel
014 40 35 45 (inschrijven)
www.cm.be/agenda (inschrijven)

28 juni 2018
Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt 2018
Festival

Stratenloop voorinschrijving: € 6
Stratenloop daginschrijving: € 8
Jeugd: gratis
Parking Pastorij
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft vzw
0475 75 14 68
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be
(inschrijven)

5 juli 2018
Muziekfestival in openlucht, deze muziekoptredens gaan telkens door op
een donderdagavond. We beginnen op
donderdag 28 juni met Monkey Punks
(19.00 uur) en als hoofdprogramma Fenix (22.00 uur).
gratis
Parking Pastorij
Doelenpad
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
0472 27 28 49
oomenherman@gmail.com

29 juni 2018

CM Rijkevorsel organiseert in samenwerking met het gemeentebestuur en
Huis van het Kind Rijkevorsel een gratis sessie 'Peuters in actie' voor (groot)
ouders en hun peuter (1,5 - 3jaar) in de

lerhande drank en etenswaren en een
heel speelplein voor de kinderen. Zeker
inschrijven en jezelf eens goed laten lopen!

Van 16.00 tot 24.00 uur
16de Stratenloop
‘Memorial Fons Brydenbach’ 2018
Loopwedstrijd
We beginnen voor de allerkleinste lopers met de karamellenloop, gevolgd
door de 5 & 10 km, daarna de estafetteloop en de halve marathon. Verder
is er ook een geweldig dorpsfeest aan
verbonden voor groot en klein met al-

Rijkevorsel Swingt met
Catch-up + Koyle
Parking Pastorij

6 juli 2018
DJ-editie Rijkevorsel Swingt
Parking Pastorij

12 juli 2018
Rijkevorsel Swingt met
Big Time + Jake Calypso
Parking Pastorij

19 juli 2018
Rijkevorsel Swingt met
Class X + Guy Swinnen Band
Parking Pastorij

21 juli 2018
7de Grote Prijs Peter Brosens
Sint-Jozef Rijkevorsel
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Te ontdekken in Rijkevorsel
De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis
Molenterrein
Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel
Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
www.stenenbergmolen.be

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

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

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis
Bijencentrum De Raam
Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
Bijencentrum De Raam
info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be
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OPENINGSUREN
College van burgemeester en schepenen
Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

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

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

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

SNR

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

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

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend
13.00 -16.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Bibliotheek Centrum - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

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

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag
13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22

schooldagen: maandag tot vrijdag

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties:
6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26

schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur

nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties:
opvang in het Centrum

Wijk-Werken - Molenstraat 5

maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
na afspraak

OCMW - Prinsenpad 27

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

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

Gemeentebestuur

17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

OCMW

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

