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Op dinsdag 26 februari opent 
de nieuwe wijkpost aan het Doelenpad. 
Hier kun je voortaan met al je vragen terecht 
bij de wijkinspecteurs van de politie.
Omwille van de verhuis is de wijkpost
Niet bereikbaar op vrijdag 22 februari
en maandag 25 februari.
Ook de medewerkers van het 
parochiesecretariaat ontvangen je
met veel plezier op hun nieuwe stek
aan het Doelenpad.
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INHOUD

4
Naar jaarlijkse traditie zette het lokaal bestuur tijdens 
de nieuwjaarsreceptie de verdienstelijke personeelsleden 
van gemeente en OCMW in de bloemetjes. Zo werden de 
personeelsleden gehuldigd die in 2018 op pensioen gingen en zij 
die 25 of 35 jaar in dienst zijn. 

26
Ga je wel eens zwemmen in het zwembad van Beerse, 
Brasschaat, Hoogstraten, Herentals, Turnhout, Zundert of het 
Giels Bos? Weet dan dat je voor bepaalde beurtenkaarten, 
abonnementen en zwemlessen een korting kan bekomen via het 
lokaal bestuur.

18
Binnenkort start Elia met de aanleg van een ondergrondse 

elektriciteitskabel tussen Rijkevorsel en Beerse. Meer info over 
het project, het traject en de duur van de werken, kom je te 

weten in de rubriek ‘bouwen en wonen’.

8
Heb je interesse om vrijwilliger te worden ? Lees dan zeker 
verder, want meer dan twintig verenigingen en organisaties 

zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Alle oproepen vind 
je terug in deze 2310 en komen ook uitgebreid aan bod op de 

gemeentelijke website.

16
De extra tijd die de hulpdiensten nodig hebben om ’s nachts of 
bij slecht weer te zoeken naar het juiste huisnummer kan van 
levensbelang zijn. Als oplossing biedt het lokaal bestuur opnieuw 
reflecterende huisnummers aan en dit voor een democratische 
prijs.

Vrijwilliger, 
je bent een supertalent!

BEDANKT!

V

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw 
www.vrijwilligersweek.be

V.U.: Liliane Krokaert • Amerikalei 164 bus 1 • 2000 Antwerpen

© Dirk Geets
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

1ste schepen, schepen van omgeving 
(ruimtelijke ordening en milieu), 
openbare werken, land- en tuinbouw 
en huisvesting-wonen

Beste inwoners,

De dagen zijn echt aan het lengen, de zon wordt sterker en het licht neemt toe. In 
de natuur komt alles in beweging en de vogels bereiden zich voor om hun mooiste 
lied te brengen. Zo weten we dat de lente in aantocht is. Deze winter heeft ons 
gemeentepersoneel dag en nacht gewerkt om onze wegen en fietspaden zo berijdbaar 
mogelijk te maken. Natuurlijk konden ze niet overal tegelijkertijd zijn en worden de 
gewestwegen berijdbaar gemaakt door AWV.

Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie hebben we onze verdienstelijke personeelsleden 
van gemeente en OCMW gehuldigd, de personeelsleden die 25 of 35 jaar in dienst zijn, 
alsook die op pensioen zijn gegaan. Van 23 februari tot 3 maart is het weer de Week van 

de Vrijwilliger. In naam van het lokaal bestuur wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet ! Op zondag 31 maart 
2019 trekt de Halfvastenstoet, georganiseerd door de Rederijkers, voor jong en oud door ons dorp.

De Elia-werkzaamheden van Rijkevorsel naar Beerse zullen begin april aanvatten. Meer info hierover kun je 
terugvinden in dit infoblad. De plannen om de site SAS te ontwikkelen liggen niet stil. Het ruimtelijk uitvoeringsplan 
site SAS gaan we aanpassen volgens een vereenvoudigde procedure zoals besproken op de gemeenteraad. 
Ondertussen is de opdracht gegeven om een studiebureau aan te stellen, dit om een park met ook bijenvriendelijke 
beplanting te ontwikkelen achter de bouwzone op deze site. Op het rondpunt in het centrum van Rijkevorsel is het 
bestaande hekwerk vernieuwd. Daarnaast is er telkens een deel van de klinkerververharding vervangen door een 
plantvak. De plannen voor de bijkomende assistentiewoningen van onze campus Prinsenhof zijn zo goed als klaar.
De bouwaanvraag zal normaal gezien eind maart ingediend worden.

Op vlak van milieu kun je als particulier steun bekomen voor het laten ophalen van asbestgolfplaten. Onze inwoners 
kunnen ook gebruik maken van de groepsaankoop voor sanering van buiten gebruik gestelde stookolietanks, alsook 
van de groepsaankoop voor dakisolatie en groendaken. Is autodelen ook interessant voor onze gemeente ? Hiervoor 
gaan we een enquête houden bij de inwoners. Onze gemeente doet een oproep om deel te nemen aan Earth Hour − 
het Uur der Aarde − om één uur lang op 30 maart om 20.30 uur zoveel mogelijk lichten te doven. Meer uitleg over al 
deze initiatieven vind je in deze 2310.

Geniet van de mooie dagen die in aantocht zijn.

© Dirk Geets
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Op pensioen gesteld in 2018
· Ingrid Fransen, medewerker burgerzaken (niet op de foto)
· Hilde Laureyn, kinesitherapeut woonzorgcentrum Prinsenhof (niet op de foto)
· Rita Loos, begeleider buitenschoolse kinderopvang
· Griet Maussen, directeur GLS De Wegwijzer
· Guy Slegers, stedenbouwkundig ambtenaar - omgevingsambtenaar
· Marc Spiessens, werkman groendienst
· Jos Van Laer, werkman technische dienst
· May Van Steenbergen, recyclageparkwachter

35 jaar dienst in 2018
· Rudi Vervoort, zorgcoördinator GLS De Wegwijzer

25 jaar dienst in 2018
· Gert Heylen, turnleerkracht GLS De Wegwijzer
· Inge Sysmans, leerkracht GLS De Wegwijzer

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel heeft op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
de verdienstelijke personeelsleden van gemeente en OCMW gehuldigd. Zowel 
de personeelsleden die in 2018 op pensioen zijn gegaan, als de personeelsleden 
die 25 of 35 jaar in dienst zijn, werden in de bloemetjes gezet.

Personeelsleden lokaal bestuur
in de bloemetjes gezet

© Dirk Geets
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
28 januari 2019

Het huishoudelijk reglement van de ge-
meenteraad wordt in aangepaste versie 
goedgekeurd. Het reglement bevat aanvul-
lende maatregelen voor de werking van de 
raad.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van de GLS De Wegwijzer van 
15 januari 2019.

De capaciteitsbepaling van GLS De Wegwij-
zer wordt voor het schooljaar 2019-2020 
vastgesteld op 322 leerlingen, dit op niveau 
van de school.

De raad gaat akkoord met enkele aanpassin-
gen in het reglement ‘eretitels voor manda-
tarissen’.

De titel van ereschepen wordt toegekend 
aan de heer Jozef Boeckx en de heer Karel 
Roefs.

De samenwerkingsovereenkomst tussen het 
lokaal bestuur van Hoogstraten en Rijkevor-
sel betreffende taken met betrekking tot 
noodplanning wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad neemt akte van het bud-
get 2019 en de budgetwijziging 2018 van de 
kerkfabriek van Sint-Willibrordus.

Goedkeuring wordt verleend aan de statu-
tenwijziging van OCMW-vereniging Welzijns-
zorg Kempen.

Het gemeenteraadsbesluit van 3 december 
2018, waarbij werd beslist om de boordste-
nen aan het begin van Prinsenpad en Doe-
lenpad volledig af te schuinen, wordt opge-
heven.

Het gemeenteraadsbesluit van 26 novem-
ber 2018 inzake de gedenkplaatsjes aan de 
graven van gesneuvelde militairen wordt op-
geheven. De gedenkplaatjes, geleverd door 
VOS (Vlaamse Vredesvereniging) te Antwer-
pen, aan de graven van gesneuvelde militai-
ren worden behouden.

De grond gelegen te Rijkevorsel, Populieren-
weg, met een oppervlakte van 207 m2, wordt 
kosteloos aanvaard door de gemeente voor 
openbaar nut om opgenomen te worden in 
het openbaar domein van de gemeente.

De raad beslist om deel te nemen aan de 
intergemeentelijke dienstverlening handha-
ving ruimtelijke ordening van de IOK.

Goedkeuring wordt verleend aan de samen-
werkingsovereenkomst ‘Weg- en riolerings-
werken in Vlimmersebaan' tussen Pidpa-Hi-
drorio en de gemeente Rijkevorsel.

Een aantal verenigingen waarbij de ge-
meente is aangesloten, plannen een Alge-
mene Vergadering of een Buitengewone 
Algemene Vergadering. De gemeenteraad 
hecht goedkeuring aan de agenda’s van deze 
vergaderingen en duidt de gemeentelijke 
vertegenwoordigers aan als volgt:
· Bouwmaatschappij De Noorderkempen: 

Wim De Visscher en plaatsvervanger Bob 
Van den Eijnden

· De Ark Wonen: Lieven Van Nyen en plaats-
vervanger Bob Van den Eijnden

· Ethias: Karl Geens en plaatsvervanger Ste-
fan Maes

· V.V.M. De Lijn: Karl Geens en plaatsver-
vanger Dorien Cuylaerts

· Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten (VVSG): Dorien Cuylaerts en 
plaatsvervanger Karl Geens

· Onderwijssecretariaat Steden en Ge-
meenten van de Vlaamse Gemeenschap 
vzw (OVSG): Nathalie Stoffelen en plaats-
vervanger Stefan Maes
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· Vereniging voor Openbaar Groen vzw: Bob 
Van den Eijnden en plaatsvervanger Lie-
ven Van Nyen

· vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsver-
band (ERSV) Provincie Antwerpen: Bert 
Vangenechten en plaatsvervanger Wim De 
Visscher 

 
Ook volgende gemeentelijke vertegenwoor-
digers worden aangeduid: 
· Academie voor Muziek en Woord de Noor-

derkempen - raad van bestuur: Nathalie 
Stoffelen en Stefan Maes

· Bibliotheek - beheerscomité: Sabine Fran-
sen (N-VA), Monique Gabriëls (CD&V) en 
Renilde Willemse (Gemeentebelangen)

· Scholengemeenschap De Schakel - be-
heerscomité: Nathalie Stoffelen en plaats-
vervanger Stefan Maes

· De Ark Wonen - lid beheersorgaan: Wim De 
Visscher

· Vereniging voor openbaar groen (VVOG) - 
beheerder en lid financieel comité: Lie-
ven Van Nyen

· Bouwmaatschappij De Noorderkempen - 
lid raad van bestuur: Lieven Van Nyen

· Erfgoedcel Noorderkempen - leden raad 
van bestuur: Karl Geens en Jack Jacobs

· Sportregio Noorderkempen - beheersco-
mité: Nathalie Stoffelen en plaatsvervan-
ger Stefan Maes

· Interlokale Vereniging Noorderkempen 
Werkt - beheerscomité: Bert Vangenechten

· Leader MarkAante Kempen: Nathalie Stof-
felen en Dorien Cuylaerts

· Comité voor preventie en bescherming op 
het werk: Nathalie Stoffelen en Nathalie 
Cuylaerts

Op verzoek van raadslid Van Dun, namens de 
ProVeussel-fractie, werden volgende punten 
toegevoegd aan de agenda van deze zitting:
· Gebruik van biologische alternatieven op 

alledaagse gebruiksmiddelen.
· Paddentrek. Vrijmaken budget. Oproep 

naar vrijwilligers.

Op verzoek van raadslid Jacobs, namens de 
Gemeentebelangen-fractie, werd volgend 
punt toegevoegd aan de agenda van deze 
zitting:
· Bijencentrum De Raam. Aankoop grond 

door gemeentebestuur.

Korte samenvatting van de
raad voor maatschappelijk 
welzijn van 28 januari 2019

Het huishoudelijk reglement van de raad 
voor maatschappelijk welzijn wordt in aan-
gepaste versie goedgekeurd. Het reglement 
bevat aanvullende maatregelen voor de wer-
king van de raad.

Goedkeuring wordt gegeven aan de aanpas-
singen in de opnameovereenkomst en interne 
afsprakennota van zowel assistentiewonin-
gen Prinsenhof als van het woonzorgcentrum.

Akkoord te gaan met de indexatie van de 
prijzen van de thuisdiensten met ingang van 
1 februari 2019.

Goedkeuring wordt gegeven aan een financi-
ele ondersteuning, met ingang van 1 januari 
2019, van Welzijnszorg waarbij een bedrag 
van € 0,6 per inwoner wordt toegevoegd 
aan de jaarlijkse bijdrage van Welzijnszorg 
Kempen met het oog op de realisatie en ex-
ploitatie van een residentieel centrum voor 
mensen met een verslaving. 

Een aantal verenigingen waarbij het OCMW 
is aangesloten, plannen een Algemene Ver-
gadering of een Buitengewone Algemene 
Vergadering. De raad hecht goedkeuring 
aan de agenda’s van deze vergaderingen en 
duidt de gemeentelijke vertegenwoordigers 
aan als volgt:
· Bouwmaatschappij De Noorderkempen: 

An Wouters en plaatsvervanger Bert Van-
genechten 
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· De Ark Wonen: Nathalie Stoffelen en 
plaatsvervanger Kevin Druyts

· Ethias: Stefan Maes en plaatsvervanger 
Lieven Van Nyen

· vzw Clova: An Wouters en plaatsvervanger 
Wim De Visscher

Ook volgende gemeentelijke vertegenwoor-
digers worden aangeduid: 
· Interlokale Vereniging Noorderkempen 

Werkt – beheerscomité: Nathalie Cuy-
laerts

· Sociaal Verhuurkantoor Noorderkempen 
(SVK) – raad van bestuur: Bert Vangenech-
ten

· Lokale adviescommissie LAC–afgevaar-
digde: An Wouters

Op verzoek van raadslid Willemse, namens 
de Gemeentebelangen-fractie, werd vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze zitting:
· Aanvraag erkenning van 4 kortverblijfbed-

den voor het woonzorgcentrum Prinsen-
hof.

© Dirk Geets

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn vin-
den plaats op maandag 25 februari en maan-
dag 25 maart vanaf 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze data kun je bekij-
ken op de website van het lokaal bestuur 
www.rijkevorsel.be/bestuur en op de elek-
tronische informatieborden.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de vergaderingen 
bijwonen.

Toekenning
DIFTAR-premie 2018

In 2018 ontvingen wij opnieuw een hele 
reeks aanvragen voor het verkrijgen van een 
DIFTAR-premie. Deze aanvragen werden be-
handeld door het college van burgemeester 
en schepenen en eind januari verwerkt door 
IOK, afdeling DIFTAR.

Inwoners die een aanvraag gedaan hebben of 
die recht hebben op een premie voor kinde-
ren geboren in 2018, 2017 en/of 2016 zullen 
op de eerstvolgende factuur de toekenning 
van hun premie terugvinden onder ‘Gemeen-
telijke toelage’. De DIFTAR-premie wordt 
dus bij het voorschot geteld zodat je meer 
verbruikskrediet hebt op je DIFTAR-account.

Een nieuwe DIFTAR-premie aanvragen kan 
online via het invulformulier op www.rijke-
vorsel.be/diftar. Meer info hierover vind je 
in een volgende editie van de 2310.

· 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

Ook in Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers actief. Onbezoldigd en uit vrije wil 
zetten zij zich in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen 
of in een organisatie. Zij zorgen voor het spreekwoordelijke cement in onze 
gemeente en we kunnen ze daarvoor niet genoeg bedanken ! Van 23 februari 
tot en met 3 maart 2019 worden alle vrijwilligers terecht in de kijker gezet 
tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Week van de vrijwilliger

Vrijwilligersdatabank
Wil jij je als vrijwilliger inzetten? Wil je weten waar je vrijwilligerswerk kunt doen ? Ontdek op 
de volgende pagina’s welke vacatures er allemaal beschikbaar zijn voor vrijwilligers in Rijkevor-
sel. Misschien staat er wel iets tussen waar je al jaren naar op zoek bent ! 

Op de website van het lokaal bestuur is er een online vrijwilligersdatabank beschikbaar. Surf 
naar www.rijkevorsel.be/vrijwilliger voor een uitgebreidere omschrijving van de vacatures 
met de vereiste profielen, voorwaarden en contactgegevens.

Rijkevorselse verenigingen of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun oproep 
overigens nog steeds bekendmaken via www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank.
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@Veussel

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

11.11.11 Rijkevorsel

Vrijwilliger 11.11.11
· Meedenken en werken rond be-

staande acties (soepverkoop, ...) 
alsook nieuwe acties voorstellen.

· Actief meewerken en vergaderen.
· Bij voldoende vrijwilligers een sub-

groepje opstarten en verdelen van 
de taken.

De Schakel

De Schakel zoekt winkeldames / 
heren, hulp bij activiteiten (m/v)
· Op regelmatige basis meehelpen in 

de tweedehandswinkel in Sint-Jozef 
op woensdagnamiddag en zaterdag-
voormiddag

· Sorteren van de kleding en op orde 
houden van de winkel

· Hulp bij activiteiten voor de kansar-
men

Digidak

Vrijwilliger Digidak Rijkevorsel
Digidak is steeds op zoek naar vrijwil-
ligers om les te geven of te begeleiden 
in kleine groepjes. Zoek je een aange-
name tijdsbesteding, en wil je jouw di-

gitale kennis doorgeven aan anderen ? 
En wil je je eigen kennis op peil hou-
den? Dan ben jij de geschikte persoon !

FC Sint-Jozef SK

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

Gezinsbond

Vrijwilliger Gezinsbond Rijkevorsel
Wij zijn steeds op zoek naar helpende 
handen bij de organisatie van onze ac-
tiviteiten: ontbijt, tweedehandsbeurs, 
garageverkoop, attractiedag, sinter-
klaasfeest, ...

Heemkundige Kring

Gids in het gemeentelijk heemkundig 
museum
· Groepen rondleiden in het museum. 

Dit kunnen zowel volwassenen als 
kinderen zijn (scholen).

· Bestuderen van de verschillende 
voorwerpen, weten voor wat ze die-
nen en dit kunnen doorgeven.

Medewerker conservator heemkundig 
museum
· Onderhoud van de verschillende 

standen in het museum.

· Helpen opbouwen en uitwerken van 
een tentoonstelling.

· Opzoekingen naar de naam en het 
gebruik van binnengebrachte en/of 
geschonken voorwerpen.

Jeugdtheater Globe

Decormedewerker
Jeugdtheater Globe is op zoek naar en-
kele handige Harry’s of Harriëttes die 
ons met hun technische kennis en vaar-
digheden kunnen helpen bij het maken 
en opstellen van onvergetelijke decors. 
Ben jij zo iemand die wel eens graag 
iets op z’n Bricoïaans, Huboïstisch of 
Gammaïstisch in mekaar timmert ? Dan 
ben jij de vrijwilliger die wij zoeken !

JH De Wauwel

JH De Wauwel-crew
Heb jij goesting om ons jeugdhuis om 
te vormen tot net dat ietsje meer, zelf 
eens een toffe fuif of thema-avond te 
organiseren, of gewoon pinten te tap-
pen achter de graafste toog van heel 
Veussel ? Meld je dan aan en maak deel 
uit van de grootste vriendenhoop der 
Lage Landen, de Wauwel-crew!

- KFC Zwarte Leeuw

Onderhoud accommodatie
Dagelijks onderhoud van kantine, tribu-
nes, loges, parking, ... 

Helpers onderhoud terreinen
Dagelijks onderhoud van de voetbalvel-
den: besproeien, gras afrijden, lijnen 
trekken, ...
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KVG
Katholieke Vereniging Gehandicapten

Vrijwilliger KVG Rijkevorsel
Bestuurslid of losse medewerkers.

KWB Centrum

Wijkmeesters KWB
· Rondbrengen Raak (maandelijks tijd-

schrift KWB)
· Organiseren van activiteiten in 

groepsverband

Lokaal bestuur

Vrijwilliger bibliotheek
Heb je een passie voor boeken en men-
sen ? Word dan vrijwilliger bij de biblio-
theek. Wie zoeken we ?
· Regelmatig organiseert de biblio-

theek voorleesmomenten in de Leo 
Pleysierbibliotheek. Kom jij ons team 
van voorlezers versterken en tover 
ook jij een grote glimlach op de ge-
zichten van Rijkevorselse kinderen ?

· Begeleiding bij activiteiten ingericht 
door de bibliotheek.

Vrijwilliger Grabbelpas
Begeleiding van vrijetijdsactiviteiten 
voor kinderen (2,5 tot 12 jaar) die in 
Rijkevorsel wonen of hier naar school 
gaan tijdens de korte schoolvakanties 
(krokusvakantie, paasvakantie, herfst-
vakantie).

Vrijwilliger Kinderclub
Ondersteuning begeleid(st)ers bij op-
vang van schoolgaande kinderen (2,5 
tot 12 jaar) voor- of naschools, op 
woensdagnamiddag of op vakantieda-
gen.

Vrijwilliger peuterspeelpunt
Ontvangst van de peuters en hun (groot)
ouders, koffie en thee voorzien, spelen 
met de peutertjes. Peuterspeelpunt 
vindt afwisselend plaats in de Kinder-
club centrum en Kinderclub Sint-Jozef 
op woensdagvoormiddag tussen 9.30 
uur en 11.30 uur.

Natuurpunt Markvallei

Werken in de natuur
Natuurpunt Markvallei organiseert elke 
maandagmorgen (als het weer het toe-
laat) en ook om de drie maanden op 
een zaterdag beheerswerken in haar 
natuurgebieden. Er wordt telkens ge-
werkt van 9 tot 12 uur. Het werkaan-
bod is gevarieerd en de klemtoon ligt 
op het beheer van natuurgebieden: 
hout, hooi,
plagsel, ...

Oxfam Wereldwinkel

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

Rijkevorsel Swingt

Bestuurslid Rijkevorsel Swingt
Het mee organiseren van onze jaar-
lijkse optredens alsook het opstellen en 
afbreken van het hele gebeuren 
op de dagen van de optre-
dens.

Rijko Korfbalvereniging

Op zoek naar helpende handen
Als sportvereniging met bijna 300 leden 
kunnen we elke helpende hand meer 
dan gebruiken. We hebben een uitge-
breide takenlijst waar je je ding wel 
in kan vinden. Aarzel niet om contact 
op te nemen, je komt terecht in een 
bruisende verenging met zeer veel ge-
engageerde mensen. Een vriendenkring 
is bij deze direct opgebouwd of uitge-
breid!

Sint-Luciaschool

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk maken is niet voor alle kin-
deren een evidentie. Wil je op vrijwil-
lige basis kinderen begeleiden en hen 
leren om gestructureerd met huiswerk 
om te gaan? Dan ben jij de persoon die 
we zoeken.

Sport4Fun

Lesgever voor damesteam omnisport
Begeleiding geven aan onze dames die 
wekelijks een uurtje wensen te sporten 
(omnisport).

Toerisme Rijkevorsel

Toerisme Rijkevorsel
zoekt versterking
Wil je graag meehelpen aan de pro-
motie van onze gemeente ? Toerisme 
Rijkevorsel is een ploeg van enthousi-
aste medewerkers die samen met het 
gemeentebestuur werkt aan de uitbouw 

www.rijkevorsel.be/
vrijwilliger

 

Meer    
info
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van het toeristisch beleid. Bij de uit-
werking van projecten, de organisatie 
van evenementen komt veel kijken.

Misschien ben je organisatorisch sterk 
of ben je praktisch aangelegd, mis-
schien ben je niet bang om de handen 
uit de mouwen te steken ? We zijn op 
zoek naar medewerkers die bereid zijn 
om op een creatieve en flexibele ma-
nier samen te werken.

Verenigde Rijkevorselse
vrijwillige molenaars

Word molenaar (m/v) in
Rijkevorsels mooiste monument
Onze vrijwillige molenaars zijn bin-
nen enkele jaren aan opvolging toe. 
Misschien heb jij wel zin om je tegen 

dan te bekwamen in een eeuwenoud 
ambacht en wil je molenaar worden. 
En kom jij ons team van meester-mole-
naars versterken.
Heb je graag meer info over het mo-
lenaarsambacht ? Wil je eens bekijken 
wat dit allemaal inhoudt ? Spreek dan 
gerust een van de molenaars aan of 
kom eens in de molen langs.

WZC Den Brem

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

WZC Prinsenhof

WZC Prinsenhof zoekt muziek
Onze bewoners genieten enorm van 
muziek ! Dit brengt vreugde, zang, 
dans, herinneringen, e.d. los bij hen. 
Daarom zou het fijn zijn om een muzi-
kant te vinden die op een vast moment 
(bv. maandelijks, maar is bespreekbaar) 
een muzieknamiddag komt voorzien op 
onze afdeling.

WZC Prinsenhof zoekt vrijwilligers
WZC Prinsenhof is steeds op zoek naar 
enthousiaste personen, ‘zorgende han-
den’, met een hart voor ouderen. We 
hopen mensen te vinden die onze be-
woners een warm hart toedragen en 
hen willen helpen bij een aangenaam 
verblijf in het woonzorgcentrum. 

Spieken naar statistieken

De fotocabine
Moet je in het ge-

meentehuis zijn voor een identi-
teitskaart, reispas of rijbewijs en heb 
je nog pasfoto’s nodig? Dan kun je sinds 
twee jaar terecht in de fotocabine in 
de inkomhal van het gemeentehuis. 
Voor € 8 krijg je een set van 6 pas-
foto’s. De fotocabine in het gemeente-
huis is populair. Op twee jaar tijd heb-
ben maar liefst 4 532 inwoners gebruik 
gemaakt van de fotocabine, goed voor 
meer dan 27 000 pasfoto’s !

www.rijkevorsel.be/fotocabine

 

Meer    
info
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Geboorten

November 2018
· Lemos Rosa Anthony, 15 november 2018,
 kind van de Sousa Rosa Manuel en Lobo Lemos Rosa Márcia

December 2018
· Raaymakers Liv, 17 december 2018, kind van Raaymakers Stijn en Palinckx Tiffany
· Van Riel Thieu, 19 december 2018, kind van Van Riel Dries en Verheyen Stephanie
· De Keyser Lyam, 23 december 2018, kind van De Keyser Michael en Gabriels Shana
· Maes Pauline, 28 december 2018, kind van Maes Steven en Beishuizen Birgitte
· Bekaert Elize, 29 december 2018, kind van Bekaert Lieven en Lenaerts Valerie
· Boudewijns Sara, 30 december 2018, kind van Boudewijns Kevin en Wouters Ellen

Januari 2019
· Verhoeven Aude, 4 januari 2019, kind van Verhoeven Matti en Fleerakkers Tinne
· Weyten Milan, 4 januari 2019, kind van Weyten Bram en Wilms Shana

Huwelijken

Januari 2019
· Janssens Peter en Dockx Katleen, 26 januari 2019

Overlijdens

Januari 2019
· Diels Jacob °1934 †  2 januari 2019
· Hermans Maria °1939 †  8 januari 2019
· Claes Kristof °1980 †  9 januari 2019 
· Torremans René °1940 † 14 januari 2019 
· Van Dooren Agnes °1954 † 26 januari 2019
· Van de Poel Maria °1924 † 27 januari 2019
· Michiels Elisabeth °1933 † 30 januari 2019

LEVEN EN WELZIJN
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De Wegwijzer,
op naar een pestvrije school !

Meer dan 30 000 kinderen en jongeren wor-
den elk jaar gepest. Dat is een tragisch cij-
fer, want de impact van pesten is groot. Het 
taboe is de laatste jaren doorbroken, maar 
er is nog veel werk aan de winkel.

Pesten kan diepe wonden slaan. Wonden die 
je voor de rest van je leven meedraagt. Met 
onze school trachten we dan ook hoog in te 
zetten op een anti-pestbeleid. We weten dat 
we geen 100 % garantie hebben dat er hele-
maal niet gepest wordt, maar we trachten 
toch te streven naar een pestvrije school.

Ben Correct is hiervoor de uitgelezen per-
soon om dit in de kijker te zetten. Hij kwam, 
voor de hele school, nog eens toelichten wat 
we verlangen en eisen van onze kinderen om 
onze school pestvrij te houden. Elk kind on-
dertekende het charter: ‘Pesten… daar doe 
ik niet aan mee’. In de klassen worden er 
lessen gegeven rond dit thema: Wat is het 
verschil tussen plagen en pesten ? Mag ik 
naar de juf/meester gaan zeggen dat ik ie-
mand zie die wordt gepest? Is dit verklikken 
of niet ? Hoe stel ik mij weerbaar op tegen-
over een pestkop ? ...

Dit thema is iets wat we als school zeker 
nooit uit het oog mogen verliezen. Daarom 
blijft dit voor ons topprioriteit nummer één !

Inschrijvingsperiode
De Wegwijzer
schooljaar 2019-2020

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 
28 januari 2019 werd de capaciteit voor GLS 
De Wegwijzer bepaald op 322 leerlingen 
voor het schooljaar 2019-2020. 

De inschrijvingsperiode voor de broers en 
zussen van kinderen die in De Wegwijzer zit-
ten en voor de kinderen van personeelsleden 
start op maandag 11 maart en loopt tot en 
met vrijdag 22 maart 2019. Na deze datum 
vervalt de voorrang voor deze groep. De in-
schrijvingsperiode voor de andere leerlingen 
start op zaterdag 27 april 2019. Eén van de 
voorwaarden om ingeschreven te worden is 
dat je akkoord bent met het pedagogisch 
project en het schoolreglement van de 
school. Deze kun je terugvinden op de web-
site www.glsdewegwijzer.be.

Feestjes in WZC Prinsenhof

Verjaardagsfeestje
woensdag 6 maart 2019
· chocoladebiscuit en koffie
· prijs: € 2,50

Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

Vaderdagmenu
dinsdag 19 maart 2019
· waterkerssoep met balletjes
· gevulde kipfilet omhuld met spek, saus 

van druifjes, erwt en wortel en pommes 
duchesse

· lentegebakje
· prijs: € 13

Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.
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Wettelijk samenwonen,
niet hetzelfde als huwen

Twee personen die wettelijk willen gaan sa-
menwonen, moeten hiervoor een verklaring 
afleggen bij de dienst burgerzaken van de 
gemeente waar ze (gaan) wonen. Wettelijk 
samenwonen kan maar met één persoon, 
maar dat hoeft niet jouw partner te zijn. Je 
mag dit ook met je broer of zus, moeder, 
kind, vriend(in), ...

Het wettelijk samenwonen eindigt als:
· één van de partijen in het huwelijk treedt
· één van de partijen overlijdt
· de wettelijke samenwoning beëindigd 

wordt:
- hetzij vrijwillig, in onderlinge overeen-

stemming bij de dienst burgerzaken
- hetzij éénzijdig door één van de samen-

wonenden. De afwezige partner zal op 
de hoogte gesteld worden van de beëin-
diging van de wettelijke samenwoning 
door de aflevering van een gerechts-
deurwaarderexploot binnen de acht 
dagen na het afleggen van de schrifte-

lijke verklaring. Het is de partner die de 
eenzijdige verklaring heeft afgelegd die 
de kosten draagt van dit gerechtsdeur-
waarderexploot (± € 250). 

Enkel op bovenstaande wijze kan de wet-
telijke samenwoning beëindigd worden. Als 
één van beide partners verhuist, impliceert 
dit dus niet automatisch dat de wettelijke 
samenwoning beëindigd is. Er dient steeds 
een verklaring opgesteld te worden!

Enkele gevolgen van wettelijk samenwonen 
zijn:
· de personenbelasting is gelijkgeschakeld 

met gehuwden: 
- één aangifte en één gezamenlijke aan-

slag 
- recht op huwelijkscoëfficiënt
- verhaalrecht voor de fiscus-successie-

rechten zijn gelijkgeschakeld met ge-
huwden (laag tarief). Dit geldt niet voor 
verwanten in opgaande en neergaande 
lijn (kind – ouder – grootouder).

· schuldeisers kunnen beide partners aan-
spreken voor de volledige of gedeeltelijke 
betaling van de door één van beide part-
ners gemaakte schulden ten behoeve van 
het samenleven en van de kinderen die 
door hen opgevoed worden.

· m.b.t. andere schulden: schuldeisers kun-
nen enkel de persoon aanspreken die de 
schuld heeft aangegaan (behoudens an-
dersluidend beding in de overeenkomst). 
Voor gezamenlijke schulden kunnen de sa-
menwonenden enkel voor hun eigen aan-
deel in de schuld worden aangesproken.

· wettelijk samenwonenden kunnen be-
perkt erven zonder dat ze een testament 
moeten opmaken. Gehuwden erven nog 
altijd meer dan wettelijke

 samenwonenden.

03 340 00 30
burgerzaken@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

LEVEN EN WELZIJN
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Ereburger Dick Henry
overleden

Begin februari vernamen we het droeve 
nieuws dat de Britse oorlogsveteraan Dick 
Henry, ereburger van de gemeente Rijke-
vorsel, op 94-jarige leeftijd overleden is. 
Dick Henry hielp als jonge twintiger mee om 
Rijkevorsel te bevrijden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In 2011 werd hij gehuldigd als 
ereburger van de gemeente Rijkevorsel.

Bevrijder van Rijkevorsel
Dick Henry uit Wales ging eind 1943 in dienst 
en was actief bij de Royal Engineers, de ge-
nietroepen, van het 2nd Army. Zijn eenheid 
werd aan land gezet in Normandië in juni 
1944 tijdens D-Day. Als lid van de Royal Engi-
neers was hij verantwoordelijk voor de aan-
voer, de constructie en het onderhoud van 
de militaire noodbruggen die in onze ruime 
regio veelvuldig moesten worden gebouwd.
Daarnaast stond hij ook in voor meerdere 
riskante ontmijningsoperaties. Dick Henry 
was één van de veteranen, die in 1945 de 
verschrikkingen van de Naziconcentratie-
kampen, in het bijzonder deze van Bergen-
Belsen, met eigen ogen moest aanschouwen

Ereburger van Rijkevorsel 
Samen met boezemvriend Wilf Jackson, die 
hij na de oorlog leerde kennen op bijeen-
komsten van de Normandy Veterans, werd 

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

 

Meer    
info

Dick in september 2011 gehuldigd als ere-
burger van de gemeente Rijkevorsel. Dit als 
een symbool voor alle bevrijders die in onze 
regio hebben gevochten voor onze vrijheid.
We mochten Dick ook vaak in Rijkevorsel 
verwelkomen tijdens de herdenkingsmo-
menten van de bevrijding van ons dorp. De 
laatste jaren lukte dit helaas niet meer, om-
dat hij door een jammerlijk ongeval in een 
rolstoel was beland. In zijn thuisland mocht 
hij echter nog regelmatig op bezoek reke-
nen van een groep vrienden uit Rijkevorsel 
en omstreken.

Het lokaal bestuur wil langs deze weg zijn 
medeleven betuigen aan de familie en vrien-
den van Dick Henry. Een bijzondere man is 
van ons heengegaan.

Anonieme Alcoholisten (AA)

Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme.

Ook in Rijkevorsel is er een zelfhulpgroep 
die op regelmatige basis samenkomt. Heb je 
nood aan een luisterend oor en steun ? Neem 
contact op met AA Rijkevorsel: 0477 77 98 45, 
Molenstraat 40 - 2310 Rijkevorsel.

Meer info:
· info@aavlaanderen.org 
· www.aavlaanderen.be    
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Reflecterende huisnummers:
iedereen zichtbaar in Rijkevorsel

Een reflecterend huisnummer kan levens redden ! Heel wat huisnummers in Rijkevorsel zijn niet 
altijd even goed zichtbaar of slecht leesbaar vanaf de rijweg. De extra seconden of minuten 
dat de huisarts, ambulance of brandweer vaak ’s nachts of bij slecht weer moet zoeken naar 
het juiste huisnummer kunnen van levensbelang zijn. Een reflecterend huisnummer vormt een 
oplossing voor dit probleem.

Hoe	ziet	zo’n	reflecterend	huisnummer	er	uit	?
De huisnummerplaatjes zijn eenvoudig en duidelijk zichtbaar. De 
zwarte tekst contrasteert met een witte achtergrond. Dankzij de 
reflecterende achtergrond zijn ze ook in het donker goed zicht-
baar. Standaard zijn ze 7 cm hoog en 11 cm breed. 

Waar	moet	je	huisnummer	hangen	?
Een huisnummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg 
en moet evenwijdig hangen met deze weg. Het huisnummer hangt 
bij voorkeur op de brievenbus. Indien het huisnummerplaatje niet 
op je brievenbus past, mag het ook op een andere drager zoals 
omheining of paaltje gehangen worden of op de voorgevel van het 
gebouw als deze zich niet te ver van de straatrand bevindt.

Het nieuw huisnummerplaatje bestaat uit een stevig aluminium-
plaatje dat je makkelijk zelf kunt ophangen met sterke siliconenlijm voor buitengebruik. Heb 
je nog een oud huisnummerplaatje ? Dan kun je dat best zelf verwijderen. Heb je een eigen 
creatief huisnummer ? Dan mag dat blijven hangen. Je kunt het nieuwe reflecterende huisnum-
merplaatje dan op een andere plaats hangen, bij voorkeur op je brievenbus.

Hoe	aanvragen	en	afhalen	?
De reflecterende huisnummers kunnen vanaf 1 maart tot en met 15 april besteld worden bij de 
financiële dienst aan de democratische prijs van € 1,35 per stuk. Om alles vlot te laten verlo-
pen, vragen we je wel om zoveel mogelijk gepast te betalen. De nummers kunnen vervolgens 
afgehaald worden vanaf 23 april aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Na een succesvolle oproep in het najaar van 2018 biedt het lokaal bestuur 
van Rijkevorsel aan de inwoners opnieuw de mogelijkheid om reflecterende 
huisnummers aan te kopen voor een democratische prijs.

Dienst	financiën
03 340 00 18
financien@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Verkeershinder

Wielerwedstrijden
Op zaterdag 2 maart 2019 organiseert WSC 
Sint-Jozef twee wielerwedstrijden. De om-
loop loopt grotendeels in Sint-Jozef Rijke-
vorsel. In overleg met de politie en de orga-
nisatoren werd een omleiding uitgestippeld.

Van 13.00 tot 17.30 uur wordt tijdens de 
wielerwedstrijden eenrichtingsverkeer inge-
steld op volgende wegen: Sint-Jozef, Eiken-
dreef, Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude 
Goorstraat en Stevennekens. Alle doorgaand 
verkeer is verboden op het parcours. Plaat-
selijk verkeer in dezelfde richting als de 
renners blijft mogelijk met een uitzondering 
voor een gedeelte van de Beersebaan waar 
het verkeer in beide richtingen toegelaten 
blijft. Verkeer tegen de rijrichting van de 
renners op het resterende gedeelte van het 
parcours is verboden.

Op de gemeentewegen Vorselmoerweg en op 
de Beersebaan (vanaf de aansluiting met de 
Drijhoek) zal enkel plaatselijk verkeer toe-
gelaten worden in de richting van Beerse. 
Het verkeer komende vanuit Rijkevorsel 
centrum en rijdende richting Beerse zal om-
geleid worden via Merksplas.

Vanaf 10.00 tot 18.00 uur wordt er een par-
keerverbod ingesteld aan beide zijden van 
de rijbaan Sint-Jozef.

Hanekap
Op zondag 24 maart 2019 wordt er naar 
jaarlijkse traditie in Achtel weer de Hane-
kap georganiseerd. Om 13.30 uur zal 
er een stoet door het gehucht trekken 
onder begeleiding van de fanfare. Na-
dien is er een viering op de kapelberg. 
Dit kan enige verkeershinder met zich 
meebrengen voor het doorgaand ver-
keer.

Kindercarnaval
Op vrijdag 29 maart om 14.00 uur zal de 
carnavalsstoet van de leerlingen van De 
Wegwijzer weer door het centrum trek-
ken. Er zal tijdelijk verkeershinder zijn in 
de omgeving van de school en op de af te 
leggen omloop: Leopoldstraat, Korte Molen-
weg, Banmolenweg, Emiel Van Roeystraat, 
Prinsenpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp, Ba-
velstraat, Bremstraat, Berkenlaan, Wilgen-
straat en Hoogstraatsesteenweg.

Er worden geen omleidingen ingesteld en 
wij vragen van de automobilisten een klein 
beetje geduld.

Halfvastenstoet
Op zondag 31 maart 2019 trekt de Halfvas-
tenstoet, een organisatie van de Rijkevor-
selse Rederijkers, weer door de straten van 
Rijkevorsel. De 45ste editie van de stoet start 
om 13.30 uur en loopt via volgende route: 
Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijster-
straat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalse-
steenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. In de 
omloop van de stoet zijn confettivrije zones 
voorzien. Dit zijn alle straten behalve Dorp, 
Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en Hoek.

Meer info over de halfvastenstoet (omleidin-
gen, veiligheidsmaatregelen, ...) verneem 
je in de 2310 van april. Deze informatie vind 
je binnenkort ook online terug op de website 
www.rijkevorsel.be/halfvastenstoet.

Meer info:
· info@halfvastenstoet.be
· www.halfvastenstoet.be
· www.facebook.com/
 DeRijkevorselseRederijkers

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 00 40

 

Meer    
info
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Start werken aanleg hoogspanningskabel 
150kV tussen Rijkevorsel en Beerse

BOUWEN EN WONEN

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, zal in april 2019 
starten met de aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel tussen 
Rijkevorsel en Beerse. Indien alles volgens de planning verloopt, duren de 
werken tot eind 2019.

Waarom	?
De toename van warmtekrachtkoppelingen en windturbines in de Noorderkempen zorgt voor 
een groot aandeel gedecentraliseerde energieproductie. De nieuwe dubbele 150kV-kabelver-
binding tussen de hoogspanningsstations van Rijkevorsel en Beerse zorgt ervoor dat die energie 
kan aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeert Elia eveneens in een 
betrouwbaar en duurzaam elektriciteitsnetwerk in de regio.

Traject
Er zal vertrokken worden van de Langstraat, 
via de Oostmalsesteenweg, Looi, Looiweg, 
De Parre en dan naar de Hoeveweg. Daar 
wordt met een gestuurde boring onder het 
kanaal naar het Pannenhuispad toe gewerkt. 
Dan gaat het van de Vlimmersebaan naar de 
Zuiderdijk en zo naar Beerse.

Hinder
Elia zal maatregelen treffen om de impact 
op de mobiliteit te beperken. Zo vinden de 
werken enkel overdag  plaats tussen 7.00 uur 
en ten laatste 19.00 uur. Indien nodig zul-
len lichten geplaatst worden om een vlotte 
doorgang langs de werf te verzekeren. Fiets- 
en voetpaden blijven steeds toegankelijk.
In de meeste gevallen zullen alle woningen 

ook steeds ’s ochtends en ’s avonds bereikbaar zijn. Met de handelaars langsheen het traject zal 
de aannemer contact opnemen om afspraken te maken over de bereikbaarheid. 

Meer	weten	?
Voor meer informatie over de werken of de impact ervan kun je contact opnemen met Rudy 
Vandenvloet (aannemer) via het nummer 0496 59 48 20 of met Peter Vanbael (werftoezichter) 
via het nummer 0498 90 57 50. 

Voor algemene info over het project kun je ook altijd contact opnemen via het e-mailadres 
omwonenden@elia.be of de gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de web-
pagina www.elia.be/nl/projecten vind je steeds de laatste stand van zaken van het project. 
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Zeg niet langer Eandis,
maar Fluvius

Eandis en Infrax, de twee bedrijven die elk 
in een deel van Vlaanderen instonden voor 
onder meer de distributie van gas en elektri-
citeit, heten vanaf vandaag overal Fluvius. 
Zo heeft Vlaanderen nu één nutsbedrijf dat 
de meeste publieke nutsleidingen groepeert. 
De klant kan voortaan voor meer diensten 
bij éénzelfde bedrijf terecht. De klanten 
van het vroegere Eandis of Infrax hoeven 
zelf niets te ondernemen. Wie vanaf van-
daag Eandis of Infrax contacteert, komt au-
tomatisch bij Fluvius terecht. Op de nieuwe 
website fluvius.be begint elke aanvraag met 
een postcodecheck, zodat onmiddellijk de in 
die gemeente beschikbare Fluvius-diensten 
(energie, riolering, openbare verlichting, 
kabeldistributie, warmte of glasvezel) zicht-
baar worden.

Voortaan zijn het medewerkers in Fluvius-
uniform en -wagens die in de straten de 
werken aan de nutsleidingen uitvoeren. Het 
is ook een meteropnemer van Fluvius die de 
meterstanden komt noteren. Elke medewer-
ker heeft ook een Fluvius-badge bij zich om 
zich bij de klant te legitimeren.

Openbare verkoop

In de loop van de maand maart zal het lo-
kaal bestuur overgaan tot het inrichten van 
een openbare verkoop. Dit zal onder andere 
gaan over fietsen, meubilair, huishoudtoe-
stellen, loten hout, computerbenodigdhe-
den, bestelwagens en dergelijke.

Zoals de vorige maal zal de verkoop verlopen 
via een veiling op het internet. I&O Auctions 
zal dit voor de tweede keer voor ons orga-
niseren. Dit houdt in dat je via de website 
www.io-auctions.com biedingen zal kun-
nen doen op alle aangeboden materialen. 
De startdatum is bij het ter perse gaan nog 
niet geweten, maar zal via de website en de 
lichtkrant worden gecommuniceerd. Je kunt 
ook de website van I&O Auctions geregeld 
consulteren. De veiling zal immers over een 
periode van een aantal weken worden ge-
houden, zodat je zeker de kans zal krijgen 
om deel te nemen.

Tijdens de veiling zal er ook een kijkdag ge-
organiseerd worden. Ook dit zal via website 
en lichtkrant worden bekendgemaakt. Nadat 
de verkoop is afgelopen, zullen de kopers 
worden uitgenodigd op een afhaaldag om 
hun aankopen te komen ophalen.

03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be
www.io-auctions.com

 

Meer    
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Onderhoudswerken grot
en heraanleg groenperk

In maart zal de technische dienst starten 
met onderhoudswerken aan de grot in de 
Eekhofstraat. Dit betreft in eerste instantie 
werken van de groendienst aan bomen en 
aanplantingen. In een latere fase zal ook de 
kapel en overige infrastructuur mee worden 
aangepakt.

Het groenperk op de hoek van de Wilgen-
straat en de Hoogstraatsesteenweg werd in-
tussen klaargemaakt voor nieuwe aanplan-
tingen. Er zal te midden het groen eveneens 
een zitbank geplaatst worden. Na de winter 
zal het perk opnieuw worden aangelegd.
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Geen hondenpoep op de stoep

De hond is van oudsher de beste vriend van 
de mens. In België bezit één familie op drie 
een hond of een kat, niet in het minst omdat 
het dier een positieve rol speelt op sociaal, 

affectief, psychologisch en zelfs therapeu-
tisch vlak. 

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

Kakje	?	...	Zakje	!	
De baasjes of begeleiders van honden moe-
ten de nodige maatregelen nemen opdat hun 
troeteldier het openbaar of privé-domein 
niet kan bevuilen. Laat de hond wat vallen 
dan moet het baasje zelf de hondenpoep op-
ruimen. Eén belangrijke vuistregel voor wie 
met de hond op stap gaat: neem steeds één 
of meer plastic zakjes mee. Als er zich dan 
toch een ongelukje zou voordoen, moet de 
hondenbegeleider meteen de hondenpoep 
verwijderen met het zakje, het zakje mee-
nemen en in een vuilnisbak gooien.

Jammer genoeg treffen de verenigingen die 
het zwerfvuil in Rijkevorsel opruimen vaak 
ook hondenpoepzakjes in het gras of in de 
beken aan. Het lijkt ons een kleine moeite 
om het hondenpoepzakje tot de volgende 
vuilnisbak mee te nemen en deze daarin 
achter te laten. 

We zijn ervan overtuigd dat met een beetje 
goede wil vanwege de hondenvriend, het 
hondenpoep-probleem spoedig uit onze ge-
meente zal verdwijnen. Samen werken we 
zo aan een proper Rijkevorsel !

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

Een	affiche	op	jouw	raam	?
Met de slagzin ‘Jouw baasje ook al 
zindelijk?’ voert de gemeente Rijke-
vorsel campagne tegen hondenpoep. 
Zo staan er op een aantal locaties bor-
den om hondenliefhebbers te wijzen 
op hun plichten.

Aan de onthaalbalie van het gemeen-
tehuis en in de Aster Berkhofbiblio-
theek kun je bovendien een gratis 
affiche ‘Jouw baasje ook al zindelijk’ 
afhalen in A4- of A3-formaat. Op de 
website van het lokaal bestuur kun je 
de affiche ook downloaden. Deze vind 
je terug als je surft naar de pagina 
www.rijkevorsel.be/hondenpoep.

HONDEN WELKOM! 
HONDENPOEP NIET!

SAMEN WERKEN WE AAN EEN PROPERE GEMEENTE  

Bedankt voor de medewerking! 

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

hondenpoep.pdf   1   1/01/18   12:40
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Doe mee met De Klimaatstrijd !

Vorig jaar lanceerde de provincie Antwerpen 
De Klimaatstrijd, een wedstrijd waarbij de 
verschillende gemeenten van de provincie 
meedingen naar de titel van ‘gemeente met 
de kleinste voetafdruk’.

Nog tot 10 maart kun je meestrijden voor 
onze gemeente. Hoe ? Op www.deklimaat-
strijd.be vind je een superhandige app met 
tips en leuke uitdagingen om je te helpen 
jouw ecologische voetafdruk te verkleinen. 
De resultaten van de inwoners bepalen de 
plaats van de gemeente in de gemeenteran-
king van de Klimaatstrijd. 

De gemeente die op zondag 10 maart de 
ranking aanvoert, wordt gekroond tot Ge-
meente met de Kleinste Ecologische Voet-
afdruk. Doe dus mee en strijd samen met 
Rijkevorsel voor de titel van’ Gemeente met 
de Kleinste Voetafdruk’. 

Meer info:
· www.deklimaatstrijd.be

Earth Hour 2019

Op zaterdag 30 maart 2019 organiseert het 
Wereld Natuur Fonds Earth Hour, de wereld-
wijde actie voor onze aarde. Met Earth Hour 
laten miljoenen mensen en duizenden or-
ganisaties zien dat zij de toekomst van de 
aarde belangrijk vinden, met één simpel ge-
baar: om 20.30 uur gedurende één uur het 
licht uitdoen.

De gemeente wil mee de aandacht vestigen 
op de energieproblematiek en de klimaat-
verandering en doet daarom een oproep om 
op 30 maart één uur lang zoveel mogelijk 
lichten te doven, tussen 20.30 uur en 21.30 
uur.

Meer info:
· www.earthhour.org

Tankslag: prijzen gekend

De gemeente organiseert samen met de 
buurgemeenten en IOK een groepsaankoop 
voor de sanering van buiten gebruik gestelde 
stookolietanks (tankslag). Een stuurgroep 
van geïnteresseerde deelnemers maakte een 
keuze tussen de binnengekomen offertes. 
Alle inwoners van Rijkevorsel kunnen gedu-
rende heel 2019 gebruik maken van deze in-
teressante prijzen en voorwaarden.

Wil je kennismaken
met	de	gekozen	firma’s	?
Op maandag 4 maart komen ze zichzelf en 
hun werkwijze voorstellen in Merksplas. Je 
kunt om 20.00 uur terecht in GC De MARc/kT, 
Markt 1. Inschrijven voor deze avond is niet 
nodig.

Meer info:
· www.iok.be/tankslag
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Asbest verwijderen, nu of nooit !

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen houdt gezondheidsrisico’s in. Ook in de Kempen zijn er nog te veel 
gebouwen waarvan de daken en gevels bestaan uit asbestcementleien of –golfplaten. De Kempense gemeenten, IOK 
Afvalbeheer en OVAM maken werk van een versnelde afbouw van asbest. 

Subsidies voor het laten ophalen van asbestgolfplaten
Het is nu ook mogelijk om hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet leveren we plaatzakken of een 
container (15 m3) en persoonlijke beschermingsmiddelen. Je vult deze zelf met jouw asbestgolfplaten en/of as-
bestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen. Niet gratis, maar wel aan sterk 
gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 80 % goedkoper.

Hoe	werkt	het	?
IOK Afvalbeheer levert de plaatzak(ken) of een container en persoonlijke beschermingsmiddelen om veilig het as-
besthoudend materiaal te ontmantelen. Je ontvangt ook een brochure met tips om het asbest veilig te verwijderen 
en jezelf en je gezin te beschermen. Je zorgt zelf voor de verwijdering van het hechtgebonden asbest en bergt het 
op in de plaatzak of container. Dan maak je een afspraak en komt IOK Afvalbeheer de asbesthoudende materialen 
bij je thuis ophalen.

Wat	kost	het	?
In de onderstaande tabel vind je alle tarieven, plaatsing en ophaling inbegrepen.

  Max. aantal Inhoud
· Plaatzakken 6 in één plaatzak passen maximaal 13 platen van ± 400 kg = 30 m2

· Container 2 vanaf 180 m² (± 80 platen, ± 2 400 kg) krijg je een container

  Normale prijs Prijs Inbegrepen materiaal
· Plaatzakken € 80  nu € 30 per stuk  twee sets PBM’s*, infobrochure
   nu € 20 per stuk
   vanaf tweede
· Containers € 930 nu € 170 containerbag, twee sets PBM’s*, infobrochure
    per container
· Extra PBM-set  € 7  een stofmasker type P3,
    een tyvec-overall en handschoenen

Om een plaatzak of container te bestellen kun je bellen naar 
014 56 27 75, kun je mailen naar afvalbeheer@iok.be of kun je 
bestellen via het e-loket op www.iok.be/asbest.

* PBM’s zijn persoonlijke beschermingsmiddelen. Een set van 
PBM’s bestaat uit een stofmasker type P3, een tyvec overall en 
handschoenen.
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Gratis duurzaam bouwadvies
op 4 maart

Bouw of verbouwplannen ? Vraag gratis en 
onafhankelijk advies bij jou in de buurt. Op 
maandag 4 maart verwelkomt onze adviseur 
jou in het gemeentehuis van Brecht, Ge-
meentepark 1.

Heb je vragen over iso-
latie, ventilatie, ver-
warming of keuze van 
materialen ? Is je woning 
conform de nieuwe wet-
geving ? Met bouwadvies 
geraak je op de juiste 
weg. In een persoonlijk 

gesprek overloopt een onafhankelijk profes-
sionele adviseur de duurzame mogelijkhe-
den voor jouw bouw- of verbouwplannen.

Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan, 
geen nood. Ook met een ruwe schets en 
eventueel een aantal foto's kunnen we al aan 
de slag. Je krijgt 50 minuten gratis advies 
op maat over je nieuwbouw of verbouwing. 
Hou er wel rekening mee dat wanneer de 
bouwaanvraag al is ingediend, veel aspecten 
definitief zijn. De fase ervoor is daarom ide-
aal voor deze screening. Inschrijven kan via 
bouwadvies@kampc.be.

Autodelen,	iets	voor	jou	?
Geef je mening !

Autodelen is een systeem waarbij personen 
gebruik kunnen maken van een ter beschik-
king gestelde wagen. Uit onderzoek blijkt 
dat een autodeelwagen tussen de vijf à tien 
privé-wagens vervangt en dat autodelers bo-
vendien bewuster omgaan met mobiliteit en 
minder kilometers afleggen met de wagen. 
Om die redenen vind je in grote steden al 
een groot aanbod aan autodeelwagens, maar 
in landelijke gebieden zijn er op dit moment 
nog maar weinig aanbieders.

Laat je mening horen en vul de enqûete in
Het lokaal bestuur wil onderzoeken of het interessant is om 
autodeelwagens te voorzien in Rijkevorsel. Om een beeld te 
krijgen van de interesse in autodelen wordt een enquête gehou-
den bij de inwoners. In twee minuten kun je via de webpagina 
www.rijkevorsel.be/autodelen je mening geven over autode-
len in Rijkevorsel.

Werk je liever op papier ? Je kunt de enquête  in het gemeen-
tehuis of de Leo Pleysier- of Aster Berkhofbibliotheek 
komen invullen. De enquête wordt afgesloten op 
22 maart. Nadien 
wordt met de re-
sultaten aan de 
slag gegaan.

www.rijkevorsel.be/autodelen

 

Meer    
info
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De Noorderkempen zoekt 
een medewerker technische 
dienst ‘werfopvolging’

De Noorderkempen is een sociale huisves-
tingsmaatschappij die betaalbare woningen 
ter beschikking stelt van zij die het nodig 
hebben. Zij zijn actief in de gemeenten Rij-
kevorsel, Arendonk, Beerse, Hoogstraten, 
Merksplas en Ravels. In het kader van een 
nakende pensionering is de maatschappij op 
zoek naar een nieuwe medewerker voor de 
technische dienst. Meer info over de vaca-
ture vind je op de website van het lokaal 
bestuur. De uiterste sollicitatie-
datum is 10 maart 2019.

www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

Hondenlosloopzone en 
speelbos in natuurdomein
de Kievitsheide

In november 2018 werd het natuur- en bos-
beheerplan voor het domein de Kievitsheide 
goedgekeurd. De voorbije maanden zijn er 
al een aantal recreatieve inrichtingswerken 
uitgevoerd. Zo is er een volledige omras-

terde hondenlosloopzone in de noordooste-
lijke hoek, twee schapenrasters ter hoogte 
van de aardgasleiding en de aanduiding van 
een speelbos.

Hondenloosloopzone
De hondenlosloopzone is ongeveer 1 ha groot 
en is omrasterd met een ruim één meter hoge 
ursusdraad. Er zijn drie klappoorten die toe-
gang tot de zone verlenen. De zone ligt in de 
noordoostelijke hoek van het domein, nabij 
de voetbalvelden en de wijk Klundert. Deze 
zone is op bijgevoegde kaart aangeduid met 
een paarse kleur.

Honden blijven overal in het domein wel-
kom, maar buiten de hondenlosloopzone 
moeten ze uiteraard wel aangelijnd zijn.

 

Spelen,	wandelen	en	fietsen
in het domein
Aansluitend op de hondenlosloopzone is er 
een ruim speelbos aangeduid. Dit is op de 
kaart aangeduid in het oranje. Het speelbos 
omvat zowel het bos nabij Klundert, als het 
oude ‘crossterrein’.

Het is voortaan ook mogelijk om op legale 
wijze door de Kievitsheide te fietsen, van 
de Vlimmersebaan naar Gemeentebos: zie 
rode lijn op bijgevoegde kaart. De zandweg 
tussen Gemeentebos en Zuiderdijk blijft ook 
berijdbaar voor fietsers. In de kleiputten 
blijft het verboden om te vissen of te zwem-
men.

BOUWEN EN WONEN

Nee tegen sluikstorten !
In het natuurdomein van de Kievitsheide werden we in het ver-
leden jammer genoeg meermaals geconfronteerd met de pest 
van het sluikstorten. Dit wordt uiteraard niet getolereerd. Wie 
toch zijn vuil zo maar ergens achterlaat, wordt aangepakt en 
streng bestraft.

Inwoners die sluikstorters aan het werk zien, raden we aan om 
de politie te verwittigen. Merk je een sluikstort op, dan kun je 
de gemeente hierover inlichten via het meldingsformulier op de 
website: www.rijkevorsel.be/meldingen.
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Kudde schapen in het domein
Binnenkort zal je in het domein een kudde 
grazende schapen tegenkomen. Ter hoogte 
van de aardgasleiding zijn immers twee 
schapenrasters geïnstalleerd (het gele vlak 
op de kaart). Net zoals de hondenlosloop-
zone bestaan deze rasters uit een ruim één 
meter hoge ursusdraad. Toegang tot het do-

mein (speelbos en hondenlosloopzone) blijft 
gegarandeerd: het weggetje van de straat 
Kievitsheide naar het domein is niét mee in-
gerasterd. Voortaan zal hier twee keer per 
jaar gedurende korte tijd een kudde schapen 
grazen om de heischrale graslandvegetatie 
in stand te houden. Er zal hier dus niét meer 
gemaaid worden in opdracht van Fluxys.

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

 

Meer    
info



26

VRIJE TIJD

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

Welke zwembaden zijn opgenomen
in	het	reglement	?
Je kunt een korting bekomen voor bepaalde beur-
tenkaarten, abonnementen en zwemlessen van de 
zwembaden in Beerse, Brasschaat, Hoogstraten, 
Herentals, Turnhout en Zundert. Personen met een 
handicap die in het Gielsbos gaan zwemmen, kunnen 
ook een aanvraag indienen. Dit zowel voor de persoon 

met een handicap als voor één begeleider. Aangezien er in het Gielsbos niet met abonnementen 
of beurtenkaarten gewerkt wordt, tellen hier wel losse zwembeurten.

Hoe	verkrijg	je	een	zwemtoelage?
Bezorg een kopie van je abonnement of beurtenkaart, je identiteitskaart en je betalingsbewijs 
aan de sportdienst. Dit kan door deze tijdens de openingsuren af te geven aan de onthaalbalie 
van de sector vrije tijd in de Leo Pleysierbibliotheek. Of doe het online via het e-loket van de 
gemeentewebsite. Het aanvraagformulier en het reglement kun je bekomen bij de sportdienst 
of downloaden op de webpagina www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen.

Aanvragen tot terugbetaling kunnen ingediend worden tijdens het lopende kwartaal waarin de 
aankoop van de beurtenkaart of het abonnement plaatsvond, of in het kwartaal dat daarop 
volgt. De betaling van de toelage gebeurt na elk kwartaal. Dit wil zeggen in de 
maand april voor aanvragen ingediend in januari tot maart, in juli voor aanvragen 
ingediend in april tot juni, in oktober voor 
aanvragen ingediend in juli tot september en 
in januari voor aanvragen ingediend in okto-
ber tot december.

Toelage buitengemeentelijk
zwembadgebruik

Aangezien we in Rijkevorsel zelf niet over een zwembad beschikken,
wil het lokaal bestuur via het reglement ‘betoelaging buitengemeentelijk 
zwembadgebruik’ voor inwoners van Rijkevorsel het zwemmen promoten.
De korting die de inwoners van Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 30 % 
van de prijs van het abonnement, de beurtenkaart of de zwemlessenreeks.

03 340 00 54
sportdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen
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Vooruitblik Grabbelpas paasvakantie 2019

Ook tijdens de paasvakantie heeft het lokaal bestuur tal van leuke activiteiten voorzien voor onze Rijkevorselse 
kinderen en jongeren. Hieronder vind je alvast een vooruitblik op deze geweldige vakantie !

Grabbelpas
· Maandag 8 april: Bezoek aan Bijencentrum De Raam (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012)
· Dinsdag 9 april: Skiën en snowboarden in Landgraaf (geboortejaar 2002 t.e.m. 2011)
· Woensdag 10 april: Hokus pokus met natuurlijke producten: speculoospasta en pindakaas
  (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012)
· Donderdag 11 april: VDS-spelnamiddag (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012)
· Vrijdag 12 april: Poppentheater Propop – voorstelling ‘Rara’ (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012)
· Maandag 15 april: Hoeve Megusta (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012)
· Dinsdag 16 tot donderdag 18 april:  Speeldriedaagse in Rijkevorsel (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012)
· Woensdag 17 april:  Vissen bij de Aalscholvers (geboortejaar 2002 t.e.m. 2008)
· Donderdag 18 en vrijdag 19 april:  12 G Noord: (geboortejaar 2003 t.e.m. 2008)
· Vrijdag 19 april:  Si si cinema: film ‘Gnome Alone’ (geboortejaar 2007 t.e.m. 2012) 

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

Folders met alle info over de paasvakantie zullen worden bedeeld via de Rijke-
vorselse scholen. Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je 
inschrijven vanaf maandag 18 maart 2019 t.e.m. zondag 31 maart 2019 om 19 uur.

Er moet online worden ingeschreven via www.i-school.be/login. Meer info hier-
over vind je terug op de website www.rijkevorsel.be/grabbelpas of de website 
www.rijkevorsel.be/kinderclub.
 
Net zoals de voorgaande vakantie werkt de Kinderclub met een in-
schrijvingsstop. Dat betekent dat 
er maximum 140 kinderen in de 
Kinderclub kunnen opgevangen 
worden. Na de uiterste inschrij-
vingsdatum van 31 maart 2019 
worden er hoe dan ook geen in-

schrijvingen meer aangenomen voor de paasvakantie. Deze maatre-
gel hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen 
te garanderen.

Jeugddienst
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Kinderclub
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
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zoekt een (m/v)

VAKMAN-KLINKERLEGGER (D1-D3)
Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als vakman-klinkerlegger maak je deel uit van de afdeling 
wegen en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk 
taken uit m.b.t. aanleg en onderhoud van wegen, rioleringen 
en gebouwen van het lokaal bestuur. Onder het gezag van 
de ploegbaas geef je, al meewerkend, instructies aan de 
klinkerleggers en zorg je mee voor de voortgang van de 
werken.

PROFIEL

Je beschikt over de nodige vakkennis als klinkerlegger. Je 
bent flexibel, enthousiast en je kunt zelfstandig werken. 
Daarnaast functioneer je zeer goed in teamverband waar je 
een aansturende, motiverende rol opneemt ten aanzien van je 
naaste collega’s.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent 
bereid om eventueel een rijbewijs C te halen. Je dient te 
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 én een kopie van je rijbewijs B aan de 
personeelsdienst ten laatste op 12 maart 2019.
Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, 
t.a.v. het lokaal bestuur Rijkevorsel, 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
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Boekbabyborrel op
zaterdag 18 mei 2019

Ben je benieuwd wat een ‘boekbabyborrel’ 
is ? Kom dan zeker op zaterdag 18 mei 2019 
langs in de Leo Pleysierbibliotheek. Voor 
alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar 
organiseert het bestuur een superfijne, mu-
zikale, ritmische voorleesmiddag. Dit voor-
zien van een hapje en een drankje. Oudere 
broers en zussen zijn natuurlijk ook meer 
dan welkom. Meer info volgt in één van de 
volgende edities van de 2310.

Vrijwilligers gezocht !
Voor deze dag zoeken we nog een aantal 
vrijwilligers om ons een handje te helpen. 
Voel jij je geroepen om er samen met ons 
een leuke middag van te maken ? Aarzel dan 
niet en neem contact op met de medewer-
kers van de bibliotheek.

03 340 00 50
Hoogstraatsesteenweg 19
Kerkdreef 61
bibliotheek@rijkevorsel.be
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Vrienden voor altijd - 
maart is Jeugdboekenmaand
in onze bib !

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, ver-
loren en vergeten vrienden, vrienden van op 
school, vrienden van de voetbalclub, vrien-
den die familie zijn, oude vrienden, nieuwe 
vrienden, voorlopig onbekende vrienden, 
onzichtbare vrienden, boekenvrienden, 
dierenvrienden, Facebookvrienden, verre 
vrienden, vrienden voor heel even en vrien-
den voor altijd.

Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we 
de vriendschap ! Dit doen we door in maart 
tal van activiteiten te organiseren zoals bv. 
vriendschapsarmbandjes maken, voorlees-
momenten, toneelvoorstellingen,
mokken versieren, ...

Meer info en inschrijvingen
03 340 00 50
bibliotheek@rijkevorsel.be
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Peuters in actie op 13 maart

De peuterperiode is een niet te onderschat-
ten mijlpaal in de ontwikkeling van elk kind. 
Tussen 1,5 en 3 jaar is spelen, lopen, sprin-
gen, dansen, ... kortom ‘bewegen’ hun be-
langrijkste bezigheid. Heel belangrijk, want 
een sterk motorische ontwikkeling legt de 
basis voor de latere complexe vaardigheden. 
En wat is er leuker dan samen spelen en be-
wegen ? Als ouder kun je de ontwikkeling van 
je kind bevorderen door samen te spelen en 
te bewegen.

Daarom organiseert CM in samenwerking 
met het lokaal bestuur van Rijkevorsel op 
13 maart van 10.00 tot 11.00 uur de sessie 
‘peuters in actie’ voor (groot)ouders en hun 
peuter (1,5 – 3 jaar). Het is een doe-sessie 
waar je een brede waaier aan spelimpulsen 
en beweegtips krijgt waarmee je thuis mak-
kelijk aan de slag kunt.

Deelname is volledig gratis. We vragen wel 
om vooral in te schrijven via de website 
www.cm.be/agenda of 014 40 35 45. 

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12
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Gevulde aardappel
Hild Janssen www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 4 bloemig kokende aardappels
· bolletjes buffelmozzarella
 (in stukjes)
· 150 g prosciutto
 (of andere rauwe ham,
 in reepjes)
· 12 kerstomaten
 (gehalveerd)
· olijfolie
· verse basilicum
· peper
· zout

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 225°C.
Spoel de aardappelen.
Prik ze een paar keer in en wikkel ze apart in aluminiumfolie.
Leg ze 45 minuten in de oven.
Keer ze halverwege de gaartijd om.
Snij de mozzarella in stukjes.
Snij de ham in reepjes.
Halveer de kerstomaatjes.
Meng de mozzarella met de ham reepjes, de kerstomaatjes, olijfolie, peper 
en zout.
Maak de kruim van de aardappelen wat los en hol ze uit.
Meng de aardappelkruim bij de rest van de ingrediënten en voeg een scheut 
olijfolie toe.
Vul ze met het mengsel en werk af met basilicumblaadjes.
Warm de aardappelen op tot de mozzarella smelt.
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Geflitst...

25 januari 2019: 13de Familiequiz van de Ouderraad van Het Moleke en de Sint-Luciaschool

14 januari 2019: Lezing jeugdauteur

Bjorn Van den Eynde in zaal Forsela

26 januari 2019: Veldloop AC Rijkevorsel

22 januari 2019:

Sint-Jozef onder een laagje sneeuw

22 januari 2019:

Ravotten in de sneeuw

bij de Kinderclub in Sint-Jozef

20 december 2019:

Try-out Begijn Le Bleu

in de Singer

6 februari 2019:
Schoolvrije dag

in de Kinderclub
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16 januari 2019: Ontslagnemend dagelijks bestuur van de Cultuurraad

© Martine Goetschalckx
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Wie zijn jullie en
wat	doen	jullie	?
Wij zijn een muziekvereniging ontstaan in 
1892 in Sint-Jozef Rijkevorsel en in 1975 om-
gevormd tot een brassband wat betekent dat 
we nu een orkest zijn met alleen koperen 
blaas- en percussie-instrumenten. Wij willen 
muziek brengen als ontspanning en iedereen 
− ongeacht de leeftijd − de kans geven mu-
ziek te leren en te spelen.

Brassband Condor bestaat al 
127 jaar. Kunnen jullie kort de 
geschiedenis van de vereniging 
toelichten	?
In het jaar 1866 werd de vaart van Turnhout 
naar Schoten gegraven, een ideale plaats 
om industrie naast te plaatsen en zo ge-
schiedde. Een Engelse industrieel richtte er 
een cementfabriek op en tevens een 120-tal 
arbeidswoningen. Vanuit verschillende hoe-
ken van Vlaanderen kwamen er mensen naar 
hier om te werken in de fabriek die cement 
fabriceerde. Tevens werd er een woonkern 
opgericht die later de parochie Sint-Jozef 
zou genoemd worden. Deze parochie wordt 
nog steeds in de volksmond ’t sementfabriek 
genoemd.

In 1892, een 26-tal jaren later, stichtte de 
verantwoordelijke van de fabriek samen met 
de arbeiders een fanfare. De merknaam van 
de cement die in de fabriek geproduceerd 
werd, was ‘Condor’, en zo besloot hij de 
nieuw opgerichte fanfare de naam ‘Condor’ 
te geven met als kernspreuk ‘arbeid adelt’. 
In 1967 werd het 75-jarig bestaan gevierd 
met feestelijkheden en optredens van vele 
bevriende maatschappijen. In 1992 werd 
het 100-jarig bestaan gevierd en in 2017 het 
125-jarig bestaan.

Hoe	zit	jullie	werking	in	elkaar	?	
Wij zijn een feitelijke vereniging aangeslo-
ten bij Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorga-
nisatie). Naast het bestuur, welke vergadert 
op maandelijkse basis, hebben wij werk-
groepen die mee de werking van de groep 
bepalen. Een ‘Condor-Info’-blad wordt op 
regelmatige basis verstuurd naar alle leden 
zodat zij constant op de hoogte zijn van al 
de activiteiten met de nodige informatie.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd	?	
Wij huren van de gemeente op jaarbasis de 
parochiezaal voor onze wekelijkse repetities 

#2310

Brassband CondorVereniging in de kijker
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op dinsdagavond. Alle jongeren en ook oude-
ren die interesse hebben in het spelen van 
muziek zijn ook elke dinsdagavond welkom 
om eens te komen luisteren en te zien en ho-
ren hoe alles loopt. Lijkt het jou leuk om lid 
te worden van onze muziekvereniging, dan 
leggen we alles uit.

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden	van	de	vereniging	?
Brassband Condor is ook dit jaar weer ge-
start met een groep van een 25-tal jongeren 
− van het eerste tot het zesde leerjaar − die 
wekelijks samenkomen en met zang en een-
voudige notenleer de interesse voor muziek 
leren kennen. Het is de bedoeling aan deze 
groep jaarlijks nieuwe jongeren toe te voe-
gen en we hopen dat ze zo de weg naar het 
blaasinstrument of percussie zullen vinden. 
Momenteel zijn er uit deze groep reeds ver-
schillende jongeren gestart op instrument. 
Kom je graag deze groep vervoegen, laat het 
ons weten via brassbandcondor@telenet.be ! 

Wat zijn de belangrijkste 
activiteiten	van	de	vereniging	?	
Het belangrijkste evenement is ons jaarcon-
cert, dat ook dit jaar weer plaatsvindt in het 
Gemeenschapscentrum te Sint-Jozef op 27 
april, ons aperitiefconcert of kerstconcert 
en de muzikale optredens gedurende het 
hele jaar. Naast de muzikale activiteiten 
hebben we ook activiteiten zoals een barbe-
cue, feestavond en muziekkamp en dit om 
elkaar beter te leren kennen.

Verder hebben we enkele activiteiten om 
onze vereniging financiële zuurstof te geven 
en de belangrijkste hiervan is onze jaarlijkse 
trappistenstand met Sint-Jozef kermis.

Werken jullie samen met 
andere	verenigingen	?
Wij hebben verbroederingsconcerten met 
muziekmaatschappijen uit de omgeving en 
elk jaar in augustus spelen wij samen met 

de andere Rijkevorselse maatschappijen op 
de Kiosk te Rijkevorsel. Wij helpen ook ‘tap-
pen’ op een uitvoering van het ’t Veussels 
Tonjel en op het jaarlijks teerfeest van de 
Chiro. Zij helpen dan als wederdienst op ons 
jaarconcert.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis van jullie 
vereniging	?
Mooie momenten waren zeker de viering van 
ons 100-jarig bestaan in 1992, met een super 
mooie tentoonstelling van 100 jaar Condor, 
en de viering 125-jarig bestaan in 2017.

Wat willen jullie als vereniging 
ooit	nog	bereiken	?	
Waar het allemaal om gaat bij een muziek-
vereniging is plezier hebben in het samen 
muziek maken ! Gezelligheid staat boven-
aan. Maar daarnaast moet er ook gewerkt 
worden om tijdens optredens een goede 
prestatie neer te kunnen zetten. Als dit lukt, 
geeft dit een heel goed gevoel.

Ons doel is om jongeren en oudere muzikan-
ten een gezellige omgeving te bieden waar 
het plezierig is samen muziek te spelen.

Wie nomineren jullie als 
volgende	vereniging	?
Chiro Sint-Jozef, omdat wij vinden dat een 
jeugdbeweging, zoals een muziekvereniging, 
ook een groepsgebeuren bij uitstek is.

Brassband Condor

· Hoofdactiviteit: muziek spelen
· Aantal jaren actief: 127 jaar
· Aantal leden: 56 leden (muzikanten + jeugdopleiding)
· E-mail: brassbandcondor@telenet.be
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1 maart 2019
Om 20.00 uur
Wijnproefavond
Eten en drinken

KWB Sint-Jozef organiseert dit jaar sa-
men met ‘Wijnboer Olejovino’ uit We-
chelderzande een wijnproefavond in de 
lokalen van Chiro Sint-Jozef Rijkevor-
sel. De avond belooft een interessante 
wereldreis te worden doorheen Grie-
kenland, Frankrijk, Italië, Zuid Afrika, 
... Met een waaier van verschillende 
kleuren en smaken, via selectie van 
een 12-tal wijnen welke je die avond 
kan proeven.
€ 12

 Lokalen Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 koen@kwbsintjozef.be (reservatie)

Quiz t.v.v. ‘1000 km voor
Kom op tegen Kanker’
Quiz

Gert Heylen fietst in het hemelvaart-
weekend van 2019 mee met de inter-
nationale 1000 km voor Kom op tegen 
Kanker ! Als actie om € 5 000 startgeld 
bijeen te zamelen, wordt op vrijdag 
1 maart 2019 een algemene quiz geor-
ganiseerd. Quiz mee en steun het we-
tenschappelijk kankeronderzoek !
€ 20

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 ZVC Véwé Ouwdie
 0477 56 14 03 (inschrijven)
 gert.heylen@skynet.be (inschrijven)

2 maart 2019
Van 13.15 tot 17.00 uur
Wielerwedstrijden
nieuwelingen en juniores
Wielerwedstrijd

 © Kurt Vermeerbergen

13.15 uur: start wedstrijd nieuwelingen 
(50 km). 15.00 uur: start wedstrijd ju-
niores (80 km). Omloop via Sint-Jozef 
- Eikendreef - Hoge Heideweg - Oude 
Goorstraat - Stevennekens (lengte 5,2 
km).

 Sint-Jozef
 Sint-Jozef 10
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 0496 39 53 62

Om 20.30 uur
Gratitude Trio
Concert

Gratitude Trio laat overal waar ze 
spelen een diepe indruk na. “Een on-
stuitbare groove die de tent ei zo na 
in brand steekt”, zo bejubelt Enola dan 
ook hun passage op Jazz Middelheim. 
Voor dat laatste zorgt saxofonist Jeroen 
Van Herzeele, bij wie de geest van jaz-
zicoon John Coltrane nog steeds verder 
nazindert. Verwacht je in de Singer al-
vast aan een behoorlijk intens en spiri-
tueel concert !

voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

3 maart 2019
Van 13.00 tot 17.00 uur
Kindercarnaval 2019
Carnaval 

Reuzegroot carnavalsfeest met spel-
letjes, DJ, just-dance, ... Jong en oud 
welkom op ons terras met drank aan 
democratische prijzen !

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

8 maart 2019
Om 20.30 uur
The	Spitfires
Concert

The Spitfires vliegen met hun combina-
tie van ska, punk en soul heel Europa 
door. Gelukkig landen ze ook even voor 
een tussenstop in Rijkevorsel. De vier-
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koppige band uit Watford heeft sinds 
2012 drie albums uitgebracht, waarvan 
‘Year Zero’ hun laatste wapenfeit is. 
Dit album − goed voor een 1ste plaats 
in de UK Independent Charts − is een 
knaller van formaat, waarmee de band 
zijn unieke en herkenbare sound defi-
nieerde. Met invloeden van The Clash, 
The Specials en The Jam heeft de band 
al heel wat zalen op zijn kop gezet. Op 
vrijdag 8 maart moet ook de Singer er 
aan geloven
voorverkoop: € 13 
inkomprijs: € 15 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

9 maart 2019
Om 20.00 uur
Jaarconcert
Concert

Jaarconcert Harmonie Broederband 
Rijkevorsel o.l.v. Joris Renders in zaal 
’t Centrum, Dorp 21. Kaarten te koop 
bij onze leden en in café 't Centrum of 
aan de inkom. Concertthema: Mythes 
en Legendes. Aanvang om 20.00 uur, 
deuren om 19.00 uur.

voorverkoop: € 5 
inkomprijs: € 8

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 guytax@hotmail.com
 www.khbroederband.be

Om 20.30 uur
Koen Buyse -
My works, classics & heroes -
UITVERKOCHT
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

10 maart 2019
Van 12.30 tot 15.30 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 0496 344 009
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

11 maart 2019
Van 19.00 tot 23.00 uur
Kaartprijskamp
Spel

Kaartprijskamp georganiseerd door 
Landelijke Gilde Rijkevorsel. Iedereen 
is welkom, zowel leden als niet-leden.
€ 3

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0477 69 80 19

13 maart 2019
Van 10.00 tot 11.00 uur
Peuters
in actie 

CM organiseert in samenwerking met 
het lokaal bestuur Rijkevorsel de sessie 
‘peuters in actie’ voor (groot)ouders en 
hun peuter (tussen 1,5 en  3 jaar). Het 
is een doe-sessie waar je een brede 
waaier aan spelimpulsen en beweeg-
tips krijgt waarmee je thuis makkelijk 
aan de slag kunt.
Gratis

 Kinderclub centrum
 Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 i.s.m. CM
 014 40 35 45 (reservatie)
 www.cm.be/agenda

Aankondigingen van activiteiten in april dien je uiterlijk op
maandag 4 maart 2019 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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14 maart 2019
Om 20.30 uur
De Rodeo’s - UITVERKOCHT
Stand-up comedy

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

Om 19.30 uur
Historicus Sander Wassing
over Maarten Van Rossum
Lezing

Historicus Sander Wassing laat ons de 
plundertochten van Maarten van Ros-
sum volgen in de 16de eeuw. Hij be-
steedt ruime aandacht aan het jaar 
1542 toen van Rossum de dorpen Min-
derhout en Meer plunderde en het 
kasteel te Hoogstraten belegerde. Met 
ondersteuning van Vormingplus Kempen 
vzw
€ 5

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 03 314 39 01 (reservatie)
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
 (reservatie)

15 maart 2019
Om 20.30 uur
LB3.: Lennert Baerts, Jesse Dockx & 
Jos Machtel
Concert

De kans is groot dat je saxofonist Len-
nert Baerts aan het werk zag op de laat-
ste editie van Jazz Middelheim. Met de 
groep FONS deelde hij er immers het 
podium met de Amerikaanse saxofonist 
Logan Richardson. Maar ook in de Singer 
maakte hij indruk met het project We 
Re-Insist! In zijn trio omringt hij zich 
door contrabassist Jos Machtel (BJO, 
Rebirth Collective, ...) en drummer 
Jesse Dockx (Mamutrio). Samen tasten 
ze de grenzen af tussen compositie en 
absolute vrijheid. Te ontdekken!
voorverkoop: € 10 
inkomprijs: € 12 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

18 maart 2019
Van 14.00 tot 17.00 uur
Pensioen-infonamiddag De VoorZorg
Infovergadering

Meer weten over jouw pensioen ? Vraag 
je je af hoeveel pensioen je zult ont-
vangen ? Hoeveel voordeliger het is om 
te blijven werken tot 65 jaar ? Of je nog 

in aanmerking komt om met vervroegd 
pensioen te gaan ? ... Krijg een ant-
woord tijdens de ‘Pensioeninfodagen’ 
die De VoorZorg provincie Antwerpen, 
in samenwerking met S-Plus vzw en 
RDC, organiseert. Tijdens en na de uit-
eenzetting kun je vragen stellen. 
Gratis

 Bovenzaal De VoorZorg
 Sint-Luciestraat 27
 2310 Rijkevorsel

 De Voorzorg Antwerpen

19 maart 2019
Om 19.30 uur
Infomoment voor nieuwe kleuters
Infovergadering

Jouw kleuter wordt binnen dit en en-
kele maanden 2,5 jaar en daarom nodi-
gen wij je graag uit op ons infomoment. 
Op deze avond willen wij je de nodige 
informatie geven omtrent inschrijving 
en schoolwerking. Instapdagen: 23 april 
2019, 3 juni 2019 en 2 september 2019. 
Om organisatorische redenen vragen 
wij je om in te schrijven voor 1 maart. 
Graag bij inschrijving de ISI+-kaart, een 
kopie van uittreksel van geboorte of de 
kids-ID van je kind mee brengen.
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke - RIjkevorsel
 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 mijnschool.het-moleke.be

24 maart 2019
Ontbijt aan bed
Eten en drinken
Overheerlijke ontbijtpakketten te 
verkrijgen op zondag 24 maart met 
o.a kaas of hesp, twee pistolets, een 
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sandwich, choco, sinaaasappelsap, 
een appel, koffie, thee, peperkoek, 
cornflakes, yoghurt, een hardgekookt 
eitje, een chocolaatje, ... Het ontbijt 
kan geleverd of afgehaald worden aan 
de school. Bestellen kan tot 15 maart 
2019.

€ 7,50
 GLS De Wegwijzer

 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GLS De Wegwijzer
 03 340 00 60 (reservatie)

Van 13.00 tot 17.00 uur 
Hanekap
Folklore

 Kapel Achtel
 Achtel 52
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel
 achtel@telenet.be

26 maart 2019
 9.00 -10.00 uur in Het Kleine Moleke 
10.30 -11.30 uur in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters 
Opendeurdag 
Is jouw kleuter op 23 april 2,5 jaar ? 
Dan kun je samen met je kleuter vrij-
blijvend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes).
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

28 maart 2019
Om 20.30 uur
David Krakauer ‘Ancestral Groove’
Concert

De vele lofbetuigingen aan David Kra-
kauers adres liegen er niet om, deze 
Joodse Amerikaan behoort tot de 
grootste levende klarinettisten. Hij is 
een sleutelfiguur van de hedendaagse 
klezmer en tevens een gerenommeerde 
stem binnen de klassieke muziek. Met 
zijn band ‘Ancestral Groove’ mixt hij 
de muziek van zijn grootouders en 
overgrootouders met moderne invloe-
den uit funk, jazz en hiphop. David 
Krakauers ‘Ancestral Groove’ is de we-
reldtop !
voorverkoop: € 22 
inkomprijs: € 24 
voorverkoop studenten: € 14 
inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

30 maart 2019
Om 19.30 uur
Quiz ouderraad Het Kompas
Quiz

Maximum 10 personen per groep. Prij-
zen voor top 10. Actualiteitsvragen 
vanaf 16 maart 2019.
€ 10

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 gemeenschapsquiz@gmail.com

3 april 2019
Drempeldag nieuwe kleuters

 GVBS Het Kompas

6 en 7 april 2019
Fototentoonstelling 2019

 PZ Sint-Jozef

13 april 2019
April kwis

 GC Sint-Jozef

17 april 2019
Chris Potter Trio

 de Singer

20 april 2019
The Lighthouse + PEER

 de Singer 

24 april 2019
Buitenspeeldag

 Park Doelenpad

Erik Bogaerts Kwartet
 de Singer

6-7-9-10-18 mei 2019
Herneming
toneelvoorstelling ‘Jeanne’

 Inschrijven via
 www.tveusselstonjel.be

volgende maanden
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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,
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 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, burgerlijke stand,
 gezondheid en derde leeftijd

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
03 340 00 05  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: omgeving (ruimtelijke ordening
 en milieu), openbare werken,
 land- en tuinbouw en
 huisvesting-wonen

Karl Geens 2de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, erfgoed,
 mobiliteit, communicatie,
 financiën-begroting, feestelijkheden
 en erediensten

Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@n-va.be
beleidsdomeinen: lokale economie, middenstand,
 kinderopvang, kind en gezin,
 ontwikkelingssamenwerking,
 gelijke kansen en jeugd

Nathalie Stoffelen 4de schepen N-VA
0497 50 98 05  -  nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

Bert Vangenechten 5de schepen N-VA
0497 92 19 01  -  vbnva@telenet.be
beleidsdomeinen: voorzitter bijzonder comité
 sociale dienst, sociale zaken,
 tewerkstelling, informatica
 en energie

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
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
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend 13.00 -16.00 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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
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

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
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

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 8.30 - 12.15 uur
maandag t.e.m. donderdag op afspraak 13.00 - 17.00 uur
maandagavond 17.30 - 19.30 uur

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Lokaal bestuur Rijkevorsel - Molenstraat 5
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

Openingsuren diensten
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