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Daar is de lente
daar is de zon
bijna...
maar ik denk dat ze weldra zal komen
de fallus impudicus 
staat al in bloei
en de blaadjes
krijgen bomen !

Uit ‘Een vrolijk lentelied’ van Jan De Wilde
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INHOUD

4
Vrijwilligerswerk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Op 6 maart 
zette het lokaal bestuur de vrijwilligers waar zij dagdagelijks 
op kunnen rekenen, in de bloemetjes. In het woonzorgcentrum 
Prinsenhof werden ze verwend met een lekkere maaltijd.

22
De sportlaureaten van 2018 zijn gekend. Tijdens het jaarlijkse 
sportgala op 22 februari werd nog maar eens bevestigd dat 
Rijkevorsel heel wat sporttalenten telt. Zij zetten onze 
gemeente mee op de kaart.

18
Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn. Het lokaal 

bestuur wil samen met IOK via een groepsaankoop de 
laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren. De 
groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een 

groepsaankoop groendaken.

10
Nu de lente in zicht komt, wordt er terug gewandeld en gefietst. 

Ook de bewoners van het woonzorgcentrum Prinsenhof zijn blij 
wanneer de zon schijnt. Zij kunnen met de duofiets genieten 

van de buitenlucht en op verkenning gaan in
hun geboortestreek.

14
Half de vastentijd, dit betekent feest in Rijkevorsel. Op zondag 
31 maart zal de jaarlijkse halfvastenstoet weer door de straten 
in het centrum trekken. Het lokaal bestuur heeft samen met 
alle betrokken partijen een veiligheidsplan uitgewerkt.
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VOORWOORD

Karl Geens,

Schepen van cultuur, bibliotheek, 
erfgoed, mobiliteit, communicatie, 
financiën-begroting, feestelijkheden 
en erediensten

Beste inwoners,

April klopt alweer op de deur. Dat wil zeggen dat we de maartse buien overwonnen 
hebben. In het begin van de maand ging een stormwind ook in Rijkevorsel flink te keer 
met hier en daar de nodige schade. Buiten mogelijke grillen is april meestal een plezante 
maand, te beginnen op 1 april. Het is ook een maand met veel vakantie voor de jeugd rond 
de belangrijke feestdag die Pasen is. Eindigen doen we met poortje pik, een Rijkevorselse 
traditie. Zolang ze maar wordt uitgevoerd met respect voor de traditie en verkeersborden 
of andere veiligheidszaken op hun plek blijven staan. Ook zetten we de klok weer op 
zomeruur, misschien voor de laatste keer ? Op Europees niveau lopen immers besprekingen 
om een vast uur te kiezen.

In ons dorp is er in april ook wel een en ander te beleven. Het verenigingsleven draait zoals steeds op volle toeren 
zoals je achterin dit blad kunt lezen. Ook Erfgoeddag staat op het programma, een moment om even stil te staan bij 
het vele erfgoed dat we hebben in Rijkevorsel. Zowel op cultureel, bouwkundig als natuurvlak. In het gemeentelijk 
heemkundig museum komen al die aspecten samen. We staan er vaak niet bij stil wat voor moois ons dorp te bieden 
heeft. De kerktoren in het dorp, of de kapel van Achtel, sieren al meer dan 500 jaar het straatbeeld. Als die stenen 
zouden kunnen spreken... ze zouden ons veel kunnen vertellen.

Met wat modernere stenen werd de pastorij in het Doelenpad gerenoveerd. Wie de politie nodig heeft, kan vanaf nu 
terecht in dit gebouw. Of, uiteraard, bij het hoofdkantoor in Hoogstraten. Naar aanleiding van de verhuis van onze 
politiewijkpost kwam er in het gemeentehuis de nodige ruimte vrij. Onder andere de financiele dienst verhuisde zijn 
kantoren naar de benedenverdieping.

Ik mag ook niet vergeten te melden dat op 24 april de jaarlijkse buitenspeeldag plaatsvindt. Met allerlei leuke 
spelletjes van vroeger, attracties en de toffe begeleiding van de jeugddienst en kinderclub kan er ‘goe gespeeld’ 
worden op parking Pastorij en het aangrenzende parkje. Wat voor ons vroeger heel gewoon was, buitenspelen, wordt 
meer en meer verdrongen door de vele schermen die we in huis hebben. Hopelijk mooi weer, schermen aan de kant 
en allen naar de buitenspeeldag dus! Twee dagen later kun je in de Singer genieten van ‘lokale helden’, waar de iets 
oudere jeugd uit de buurt ons komt laten kennismaken met hun muziek.

En... vergeet ook niet te genieten van de mooie natuur die de lente ons brengt in april !

© Dirk Geets
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BESTUUR

Al deze vrijwilligers maken, dankzij hun belangeloze inzet, van onze gemeente een mooie ge-
meente. De week van de vrijwilliger was dan ook de ideale gelegenheid om al deze vrijwilligers 
in de bloemetjes te zetten. Zij werden allen verwacht in het woonzorgcentrum Prinsenhof voor 
een feestelijke maaltijd. Om ook zichzelf een keertje te verwennen, ontvingen zij allen nog 
een klein cadeau van het lokaal bestuur Rijkevorsel. Want, wat zouden we zijn zonder al deze 
vrijwillige inzet ?

Het lokaal bestuur kan bij tal van initiatieven rekenen op de 
ondersteuning van vrijwilligers. Denk hierbij maar aan de vrijwilligers 
in het woonzorgcentrum, Minder Mobiele Centrale, zwerfkattenbeleid, 
zwerfvuilruimers, kinderopvang, school, sneeuwruimers, ...

Het lokaal bestuur Rijkevorsel
viert alle vrijwilligers

Vrijwilligers
Zijn dikwijls wondere mensen. Waarom doen ze het ? Waarom zetten ze zich in ? Vijf jaar, tien jaar, velen nog langer, 
waarom ? Er zijn geen zegebulletins, geen prijzen, geen eer.  Wat ze doen en jarenlang volhouden, doen ze vrijwil-
lig, volkomen gratis. Het kost hun tijd, ze vragen niet om dank. Ze hebben geen naam die genoemd wordt in het 
journaal of krant. Hun naam staat alleen maar dankbaar en onuitwisbaar, in het hart van hen voor wie ze een oase 
waren midden in de woestijn. Het zijn wondere mensen. Ze zijn als bloemen, ze hebben geen macht. Ze zijn gewoon 
wat ze zijn, ze zijn een zegen. Ze zijn de longen waarlangs de wereld nog kan ademen. Dank je wondere mensen.
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Vrijwilligers gezocht voor de 
verkiezingen op 26 mei

Op zondag 26 mei 2019 
worden er verkiezingen 
georganiseerd voor de 
samenstelling van de 
federale, regionale en 
Europese parlementen. 

Uiteraard moeten er voor deze verkiezingen 
opnieuw kiesbureaus worden samengesteld. 
Heb je interesse om op 26 mei de functie 
van voorzitter, secretaris of bijzitter uit te 
oefenen, neem dan contact op
met de dienst burgerzaken.

03 340 00 30
verkiezingen@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/verkiezingen

 

Meer    
info

Toelagen Diftar-systeem
voor restafval en GFT

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT 
is ondertussen goed ingeburgerd in onze 
gemeente. Met het systeem wil het lokaal 
bestuur financieel tegemoetkomen aan vol-
gende doelgroepen: gezinnen met jonge kin-
deren, personen met een medische reden, 
onthaalouders, scholen en verenigingen met 
een eigen lokaal binnen de gemeente.
De financiële tegemoetkomingen worden via 
de Diftar-factuur verrekend. De gemeente 
Rijkevorsel voorziet de volgende toelagen:
· Het maximaal driemaal toekennen van een 

premie van € 15 per jaar aan ieder gezin 
ingeschreven in de gemeente voor elk kind 
jonger dan drie jaar in het jaar waarin de 
toelage wordt toegekend. Deze toelage 
wordt automatisch toegekend wanneer uit 
de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin 
in het subsidiejaar in de gemeente woont 
en aan de gestelde voorwaarden voldoet.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan personen ingeschreven in de 
gemeente met een medische reden (vb. in-
continentie, nierdialyse, stomapatiënten) 
na voorlegging van een medisch attest.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan door Kind en Gezin erkende 
onthaalouders en minicrèches ingeschre-
ven in de gemeente na voorlegging van 
een attest van Kind en Gezin.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
aan scholen gelegen in de gemeente en 
die ingestapt zijn in het Diftar-systeem, 
dit € 1 per leerling die is ingeschreven in 
de betreffende school op 1 februari van 
het belastingjaar.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 50 aan erkende verenigingen gele-
gen in de gemeente die voldoen aan vol-
gende voorwaarden: 

 − De vereniging heeft een eigen lokaal 
 binnen de gemeente of heeft de perma- 
 nente beschikking over een lokaal bin- 
 nen de gemeente.

 − De leeftijd van 50 procent van de in- 
 geschreven leden bedraagt geen acht- 
 tien jaar op 1 januari van het belasting- 
 jaar.

 − De vereniging is ingestapt in het Diftar- 
 systeem.

De aanvragen en bijhorende attesten dienen 
jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 novem-
ber.

Mei

26

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Alle diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) zijn 
gesloten op paasmaandag 22 april 2019. Ook de wijkpost van de 
politie sluit op deze dag haar deuren.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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BESTUUR

Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Aanvrager - persoonlijke gegevens

Naam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Voornaam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Info scholen en verenigingen

Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2019: *  ......................................................................................................................

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1 januari 2019: *  ......................................................................................................................

 Aanvraag Diftar-toelage
dienstjaar 2019

Aard van de aanvraag
Ondergetekende vraagt een toelage aan: **
n als onthaalouder of verantwoordelijke minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind 

en Gezin bijvoegen)
n omwille van medische redenen (medisch attest bijvoegen)
n als school, gelegen in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem
n als vereniging, met een eigen lokaal binnen de gemeente of met de permanente beschikking over een lokaal 

binnen de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attesten voor 1 november 2019 aan de dienst financiën in het 
gemeentehuis, Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel.

Handtekening en datum:

✁
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Financiële dienst in
vroegere politievleugel

Door de verhuis van de politie naar het 
nieuwe kantoor in het Doelenpad, zijn de lo-
kalen van de vroegere politiewijkpost op het 
gelijkvloers van het gemeentehuis vrijgeko-
men. Na een likje verf en een opsmukbeurt 
heeft de financiële dienst van het lokaal be-
stuur de ruimte van de vroegere politievleu-
gel ingenomen. Heb je de financiële dienst 
nodig ? Neem dan een ticket in de inkomhal 
van het gemeentehuis en wacht tot jouw 
nummer verschijnt op het scherm. Begeef je 
daarna naar de dienst financiën en de me-
dewerkers zullen je met de glimlach verder 
helpen.

Nieuw: audioverslag 
gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn

Sinds dit jaar kun je de Rijkevorselse ge-
meente- en OCMW-raad via de website van 
het lokaal bestuur herbeluisteren.

Elke zitting wordt integraal opgenomen en 
het zittingsverslag wordt enkele dagen na 
de raadszitting op de website geplaatst. Op 
deze manier wil het lokaal bestuur transpa-
rant en open communiceren naar
alle burgers.

· www.rijkevorsel.be
 gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/
 ocmw-raad

 

Meer    
info

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
25 februari 2019

Het zittingsverslag, zoals bedoeld in arti-
kel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, 
wordt vervangen door een audio-opname 
van de openbare zitting van de raad.

De eerste budgetwijziging van 2019 wordt 
vastgesteld en overgemaakt aan de toezicht-
houdende overheid.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpas-
sing van de rechtspositieregeling betref-
fende de toevoeging van de graad A4a-A4b 
en de wijziging van de algemene bevorde-
ringsvoorwaarden. Tevens wordt goedkeu-
ring verleend aan de aanpassing van de 
bijlage 'Bijzondere aanwervings- en bevor-
deringsvoorwaarden' inzake de toevoeging 
van de graad A4a-A4b en de toevoeging van 
specifieke bevorderingsvoorwaarden.

De raad gaat akkoord met het subsidieregle-
ment betreffende ontwikkelingssamenwer-
king met ingang van 1 maart 2019.

Er wordt goedkeuring gehecht aan de toe-
kenning van een jubileumsubsidie van € 125 
voor het 25-jarig bestaan van FC Kliefhamers 
en van € 250 voor het 50-jarig bestaan van 
Turnkring Lenig en Gezwind.

Overgang van winter- naar zomertijd

De overgang van winter- naar zo-
mertijd vindt plaats in de nacht 
van zaterdag 30 maart op zondag 
31 maart 2019. In de nacht van za-
terdag op zondag gaat het zomer-
uur in: 2 uur wordt 3 uur.
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Goedkeuring wordt verleend aan het 'ad-
dendum bij de overeenkomst d.d. 31 januari 
2018 betreffende de verdere uitwerking van 
het project 'K-18-004:Wegenis- en riolerings-
werken in Hoeveweg (en Parre)' tussen Stu-
dieburo Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, Elia 
en de gemeente Rijkevorsel.

Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda 
van de algemene vergadering van verschil-
lende bestuursorganen. Volgende personen 
worden als vertegenwoordigers van de ge-
meente Rijkevorsel aangeduid:
· Academie voor Muziek en Woord De Noor-

derkempen: Kevin Druyts en Lieven Van 
Nyen

· CIPAL: Bert Vangenechten en Kevin Druyts
· TMVS: Stefan Maes en Wim De Visscher
· IKA: Kevin Druyts en Stefan Maes
· IOK + IOK Afvalbeheer: Peter Janssens en 

Kevin Druyts
· Pontes: Stefan Maes en Peter Janssens
· IVEKA: Lieven Van Nyen en Wim De Visscher
· Pidpa: Zoë Wouters en Lieven Van Nyen
· Kempische Heerd nv: Peter Janssens en 

Kevin Druyts
· Streekplatform Kempen: Peter Janssens 

en Lieven Van Nyen

De gemeenteraad bevestigt de gezamenlijke 
voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 
van verschillende bestuursorganen. Vol-
gende personen worden aangeduid als indi-
viduele vertegenwoordiger:
· IOK en IOK Afvalbeheer: Marleen Peeters 

(Lille)
· CIPAL: Koen Paredaens (Zoersel)

Mevr. Nathalie Cuylaerts wordt voorgedra-
gen als kandidaat-lid voor het regionaal be-
stuurscomité (RBC) en de raad van bestuur 
van IVEKA.
De raad neemt kennis van het voorstel be-
treffende de samenstelling van de nieuwe 
raad van bestuur van Pidpa en bevestigt de 
voordracht van alle mandatarissen die wer-

den voorgedragen als kandidaat-lid voor de 
raad van bestuur. 

De raad verklaart zich akkoord met deel-
name in het bekkenbestuur Maasbekken en 
Netebekken met dhr. Bob Van den Eijnden 
als gemeentelijke vertegenwoordiger.

Op verzoek van gemeenteraadslid Van Dun, 
namens de ProVeussel-fractie werd een 
agendapunt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraadszitting. Mevr. An Torre-
mans, wordt verkozen als vertegenwoordi-
ger van de fractie ProVeussel in de beheers-
commissie van de plaatselijke openbare 
bibliotheek. De raad stelt vast dat volgende 
vertegenwoordigers vanuit de fracties deel 
uitmaken van de beheerscommissie van de 
plaatselijke openbare bibliotheek:
· Sabine Fransen - N-VA
· Monique Gabriëls - CD&V
· Renilde Willemse - Gemeentebelangen
· An Torremans - ProVeussel

Korte samenvatting van de
raad voor maatschappelijk 
welzijn van 25 februari 2019

Het zittingsverslag, zoals bedoeld in arti-
kel 278, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, 
wordt vervangen door een audio-opname 
van de openbare zitting van de raad.

De eerste budgetwijziging van 2019 wordt 
vastgesteld en overgemaakt aan de toezicht-
houdende overheid.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpas-
sing van het reglement voor het toekennen 
van eretitels aan mandatarissen van het 
OCMW.

De OCMW-raad bevestigt de gezamenlijke 
voordracht van de 15 kandidaat-bestuurders 
van verschillende bestuursorganen. Vol-
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gende personen worden aangeduid als indi-
viduele vertegenwoordiger:
· IOK: Marleen Peeters (Lille)
· Welzijnszorg Kempen: Bert Vangenechten
· CIPAL: Koen Paredaens (Zoersel)

Er wordt goedkeuring gehecht aan de agenda 
van de algemene vergadering van verschil-
lende bestuursorganen. Volgende personen 
worden als vertegenwoordigers van de ge-
meente Rijkevorsel aangeduid:
· IOK: Lieven Van Nyen en Wim De Visscher
· Welzijnszorg Kempen: Peter Janssens en 

Wim De Visscher
· CIPAL dv.: Kevin Druyts en Bert Vange-

nechten

De OCMW-raad duidt dhr. Bert Vangenechten 
aan als ondervoorzitter van het Comité Pre-
ventie en Bescherming op het Werk.

De basisregistratie voor een erkende instel-
ling voor schuldbemiddeling 2018 wordt 
goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpas-
sing van de rechtspositieregeling 1, 2 en 3 
betreffende de wijziging van de algemene 
bevorderingsvoorwaarden. Tevens wordt 
goedkeuring verleend aan de aanpassing van 
de bijlage bij de rechtspositieregeling ‘Spe-
cifieke aanwervings- en bevorderingsvoor-
waarden’ betreffende de toevoeging van 
specifieke bevorderingsvoorwaarden.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 29 april vanaf 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je be-
kijken 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. 

Vraag vandaag nog jouw 
plattelandssubsidie aan

Kan jouw organisatie (lokaal bestuur, socio-
culturele vereniging, landbouw- of natuur-
vereniging, toeristisch initiatief, ...) extra 
financiële steun gebruiken ? Bekijk dan van-
daag nog of je een project kunt indienen 
voor plattelandssubsidies. In 2020 is er meer 
dan drie miljoen euro beschikbaar voor in-
novatieve plattelandsprojecten. Op de web-
site van de provincie Antwerpen en op de 
website van LEADER vind je alle thema’s en 
belangrijke documenten. Nieuwe projecten 
indienen kan nog tot en met 5 april 2019.

Zit je nog met vragen ? Dan kun je terecht 
bij de adviseur Platteland op 03 240 58 31 of 
platteland@provincieantwerpen.be of bij de 
LEADER-coördinator op 014 85 27 07.

· 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

Nu de koude winterdagen stilaan gepasseerd zijn, zal je in het Rijkevorselse 
straatbeeld regelmatig bewoners van het woonzorgcentrum Prinsenhof 
tegenkomen, al wandelend of fietsend met de Fun2Go duofiets.

Ontleen eens een duofiets

Deze duofiets, een driewieltandem, 
is zo voorzien dat de gebruikers naast 
elkaar kunnen zitten. Eén persoon 
stuurt en beiden kunnen trappen. De 
twee personen hebben een goed zicht 
en kunnen met elkaar communiceren 
door de zitposities naast elkaar. Het 
woonzorgcentrum heeft de fiets reeds 
enkele jaren in hun bezit, maar deze 
werd nu met elektrische ondersteu-
ning opgewaardeerd. Op deze manier 
kunnen de bewoners van het woon-
zorgcentrum nog regelmatig in het 
dorp komen, naar hun vroegere buurt 
rijden en op een aangename manier 
bewegen en van ‘de goei buitenlucht’ 
genieten.

Verder start vanuit het woonzorgcen-
trum Prinsenhof ook een fiets-wan-
delroute. De kleinste route ‘Rond den 
toren’ (rode pijlen), van 4,9 km is een 
rolstoelvriendelijke route waarbij de 
kerk van Rijkevorsel steeds in zicht 
blijft (de route kan steeds ingekort 
worden). De langere route ‘2310–pad’ 
(blauwe pijlen), van een 12-tal km is 
een korte fietsroute of een wandeling 
voor getrainde wandelaars.

Ken/ben je zelf een persoon met een 
beperking die zou kunnen genieten 
van een fietstochtje ? De fiets kan, on-
der bepaalde voorwaarden, gehuurd 

worden. Heb je zin om de bewoners een aangename namiddag te bezorgen en samen met hen 
op fiets- of wandeltocht te gaan ? Vrijwilligers worden met open armen ontvangen !

Voor meer informatie over het huren van de fiets of vrijwilligerswerk neem je best contact op 
met de dienst kiné-ergo-animatie van het WZC Prinsenhof, Helhoekweg 18, 03 340 39 06.
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Feestjes in WZC Prinsenhof

Verjaardagsfeestje
woensdag 3 april 2019
· ijsroom, warme krieken en koffie
· prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

Paasmenu
zondag 21 april 2019
· lentebouillon 
· lamsboutsnede met eigen jus, erwt en 

wortel en gratinaardappelen
· slagroomgebak met mangocoulis
· prijs: € 14
Inschrijven voor 11 april 2019 bij het secre-
tariaat van het woonzorgcentrum.

Schoolnieuws
GLS De Wegwijzer

Er bewoog weer heel wat in De Wegwijzer.

· De kinderen van het eerste leerjaar be-
geleidden (samen met kinderen van het 
vijfde) kleuters doorheen de school. Ze 
gingen op ontdekkingstocht en... ze namen 
hun verantwoordelijkheid heel serieus.

· De leerlingen van het tweede leerjaar 
werden tijdens de mooie, zonnige fe- 
bruaridagen regelmatig buiten gespot ter-
wijl ze zaten te lezen.

· De jongens en meisjes van het derde leer-
jaar gingen op bezoek naar het De Pont 
museum in Tilburg. Hier worden tentoon-
stellingen gebracht rond kunst, design en 
mode. “Sommige kunstige dingen zagen 
er wel raar uit, maar toch wel mooi”, wist 
Axel te melden.

· In het vierde leerjaar werkten ze rond het 
thema ‘weerbaarheid: bewaken van eigen 
grenzen.’ Stop durven zeggen als er iets 
gebeurt wat voor mij niet kan. 

· Ook in het vijfde leerjaar kregen ze een 
opleiding rond ‘weerbaarheid’. Door deze 
lessen vergroot het zelfvertrouwen van de 
kinderen en zorgt ervoor dat ze een steun-
tje in de rug krijgen zodat ze steviger in 
hun schoenen komen te staan. Een externe 
organisatie kwam deze lessen geven.

· In het zesde leerjaar is het project ‘Peer 
Tutoring’ gestart. Kinderen van het zesde 
leerjaar lezen samen met kinderen van 
het eerste leerjaar. Met speciaal hiervoor 
geschreven en ontworpen leesboekjes le-
zen ze per twee samen ieder om de beurt, 
ieder een tekst op zijn/haar niveau. “Kun-
nen we ook eens een keer meester (of juf) 
spelen,” wist Rik ons te zeggen.
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LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

Januari 2018
· Cazimirciuc Sofia, 3 januari 2018, kind van Cazimirciuc Pavel en Cazimirciuc Mihaela

Juni 2018
· Andriescu-Davidel Sophia, 7 juni 2018, kind van Andriescu-Davidel Vlad-Constantin en 

Adriescu-Davidel Anamaria

December 2018
· Kruijssen Noa, 19 december 2018, kind van Kruijssen Dave en De Mota De Kruijssen Bianca

Januari 2019
· Eelen Gust, 11 januari 2019, kind van Eelen Koen en Jacobs Kathleen
· Verbeuren Ybe, 14 januari 2019, kind van Verbeuren Glen en Van Gestel Ans
· Vrints Miel, 22 januari 2019, kind van Vrints Wouter en Brosens Kristel
· Diels Marie, 23 januari 2019, kind van Diels Mike en Wouters Aïcha
· Hendrickx Cezanne, 24 januari 2019, kind van Hendrickx Roel en Sels Dominique
· Cautereels Mila, 26 januari 2019, kind van Cautereels Benjamin en Dierckx Kelly
· Fransen Mats, 30 januari 2019, kind van Fransen Jasper en Van Sprengel Gitte

Februari 2019
· Legrand Leon, 2 februari 2019, kind van Legrand Yorik en Van Huffel Evelien
· Vlasin Maya, 4 februari 2019, kind van Vlasin Florin-Adrian en Vlasin Sorina 
· Fransen Lie-Lou, 12 februari 2019, kind van Fransen Jelle en Riket Charis

Huwelijken

Februari 2019
· Van Ginkel Ben en Pelgrims Elien, 22 februari 2019

Overlijdens

Februari 2019
· Sommen Anny °1955 †  2 februari 2019
· Leirs Jeannine °1945 †  2 februari 2019
· Van Aert Josephus °1939 †  5 februari 2019 
· Verhaert Rosalia °1939 †  7 februari 2019 
· Aerts Jozef °1925 † 21 februari 2019
· Leemans Jozef °1944 † 23 februari 2019
· Van den Heuvel Josephus °1924 † 24 februari 2019
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· 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

Vieringen Goede Week
en Pasen

Woensdag 17 april
19.00 uur: Boeteviering in de Sint-Willibror- 
 duskerk

Donderdag 18 april -
Witte Donderdag 
19.00 uur: Gezamenlijke Witte Donderdag- 
 viering in de Sint-Katharinakerk 
 te Hoogstraten

Vrijdag 19 april -
Goede Vrijdag
15.00 uur: Kruisweg aan de grot in de Eek- 
 hofstraat
20.30 uur: Goede Vrijdaggebed in de dage- 
 raadkapel van de Sint-Willibror- 
 duskerk

Zaterdag 20 april -
Stille Zaterdag
19.00 uur: Paaswake in de Sint-Willibrordus- 
 kerk

Zondag 21 april -
Pasen - Verrijzeniszondag
 9.30 uur: Paasviering in de Sint-Jozefkerk
10.00 uur: Paasviering in de kapel in Achtel
11.00 uur: Paasgezinsviering in de Sint-Wil- 
 librorduskerk

Pasen geeft leven nieuwe ruimte
Zalig Pasen, vanwege pastoor,
diaken en leden van parochieteams

Bel 1712 bij vragen over
kindermishandeling

Elke vorm van geweld, fysiek, emotioneel 
of seksueel, is niet normaal. Daarom is het 
belangrijk om erover te praten met vertrou-
wenspersonen zoals ouders, grootouders, 
leerkrachten, jeugdleiders of naaste fami-
lie. Kinderen die denken dat ze niemand 
hebben, kunnen terecht bij 1712.

Kinderen moeten in eerste instantie terecht-
kunnen bij iemand die hen steunt en die ze 
vertrouwen. Als die er niet is, is het belang-
rijk dat kinderen weten dat er iemand is die 
naar hen luistert, informatie en advies geeft 
en indien nodig begeleidt naar professionele 
hulpverlening.

Elke burger kan gratis en anoniem contact 
opnemen met de hulplijn 1712, bij vragen 
over geweld. Aan 1712 werd onlangs een 
chatdienst voor kinderen en jongeren toe-
gevoegd.

Meer info:
· www.1712.be
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Halfvastenstoet, zondag 31 maart

De omloop van de stoet loopt langs de stra-
ten Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijster-
straat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalse-
steenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. Op de 
omloop van de stoet zijn confettivrije zones 
voorzien. Dit zijn alle straten behalve Dorp, 
Bochtenstraat tot aan Kasteelweg en Hoek.

Mogelijke verkeershinder
Om dit evenement zo vlot mogelijk te laten 
verlopen wordt de omloop en het centrum 
van Rijkevorsel verkeersvrij gemaakt tussen 
11.00 uur en 17.00 uur. Het betreft volgende 
straten:

Vanaf 17.00 uur wordt een gedeelte van de omloop terug opengesteld voor het verkeer. Alleen 
het gedeelte vanaf de rotonde tot de Bochtenstraat en tot de Oostmalsesteenweg (kruispunt 
met Lozenhofstraat) blijft afgesloten. De rotonde blijft toegankelijk voor het verkeer. Vanaf 
20.00 uur is het terug mogelijk om over de Oostmalsesteenweg, Hoek en de Bochtenstraat te 
rijden. Alleen het gedeelte Dorp blijft dan volledig verkeersvrij en dit tot 2.00 uur. Het Doelen-
pad zal vanaf 27 maart tot en met 1 april volledig worden afgesloten. Er wordt een permanent 
parkeerverbod ingesteld op de dag van het evenement.

Op de Hoogstraatsesteenweg, tussen het gedeelte rotonde en de Leopoldstraat, in de Bavel-
straat en in het gedeelte van de Sint-Lenaartsesteenweg van de rotonde tot aan de Emiel Van 
Roeystraat wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op zondag 31 maart.

Af- en opstapplaats voor bezoekers met bussen
Het eerste gedeelte van de Hoogstraatsesteenweg fungeert als af- en opstapplaats voor bezoe-
kers die met de bus naar Rijkevorsel komen. Tijdens het evenement kunnen de bussen parkeren 
op parking Noliko, Gammel 84 - 2310 Rijkevorsel.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Op zondag 31 maart 2019 trekt de Halfvastenstoet, een organisatie van de 
Rijkevorselse Rederijkers, weer door de straten van Rijkevorsel. De 45ste 
editie start om 13.30 uur. 

· Bavelstraat tot aan de Bolksedijk
· Dorp
· Bochtenstraat tot aan de Merelstraat
· Merelstraat tussen Bochtenstraat en
 de Lijsterstraat
· Lijsterstraat vanaf Merelstraat tot
 aan de Looiweg

· Looiweg tussen Hoek en de Boshoevenweg
· Boshoevenweg
· Oostmalsesteenweg tussen Hoek en
 de Lozenhofstraat
· Hoek
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Omleidingen
Er worden diverse omleidingswegen voorzien voor het verkeer ko-
mende vanuit Hoogstraten, Sint-Lenaarts, Merksplas, Sint-Jozef 
Rijkevorsel en Malle. Na het einde van de stoet zal de omleiding ge-
deeltelijk worden aangepast. De dienstregeling van De Lijn wordt 
tijdelijk aangepast. Hiervoor kun je terecht op www.delijn.be.

Samen werken aan een veilige Halfvastenstoet
Het lokaal bestuur gaat samen met De Rijkevorselse Rederijkers, 
politie, brandweer en andere hulpdiensten voluit voor een vei-
lig verloop van de Halfvastenstoet. Alleen wanneer de veiligheid 
gegarandeerd is, kan de Halfvastenstoet voor iedereen een feest 
worden.

Enkele veiligheidsmaatregelen die worden genomen:
· bij de bestuurders van de carnavalswagens worden voor en na de 

stoet ademtests afgenomen en is er de afspraak dat slechts één 
persoon in de cabine mag plaatsnemen.

· Voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod (voor 
alle drankgelegenheden) om drank te serveren uit glas. Het-
zelfde geldt ook voor de deelnemers.

· Sterke drank is niet toegestaan.
· De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en 

mogen niet luider staan dan 95 db.
· Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti en snoepgoed uitge-

worpen worden in de daarvoor voorziene zones.
· Aan de inwoners die naar de stoet afzakken, vragen we om geen rugzakken, glas of scherpe 

voorwerpen mee te nemen. In het kader van de veiligheid kan de lokale politie fouilleren of 
identiteitscontroles uitvoeren. Ook de security kan aan de inkom van de tent fouilleren en 
rugzakken controleren. Indien de security aan de inkom drank, glas, scherpe voorwerpen, 
varkensstiften of allerhande verven aantreft, kan zij deze afnemen.

Aan ouders met kinderen vragen we om hun kroost niet de straat op te laten gaan tijdens de 
rondgang van de stoet. We raden tevens aan om het gsm-nummer van ouders of begeleiders op 
de pols van de kinderen te noteren of een bandje rond de pols doen. De glasbollen aan de kerk 
worden tijdelijk verplaatst naar een andere locatie. Na de festiviteiten worden deze terugge-
plaatst. Tenslotte zal de lokale politie op deze zondag opnieuw alcoholcontroles uitvoeren in 
en rond Rijkevorsel. Drinken én rijden gaan nu éénmaal niet samen. Reken daarom op een BOB 
of maak gebruik van het openbaar vervoer.

Het lokaal bestuur wenst tenslotte alle deelnemers en toeschouwers een fijne Halfvastenstoet.
Dat het opnieuw één groot volksfeest mag worden!

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

Confetti is enkel toegestaan
in de daarvoor bedoelde zone !
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Schrijf je in op BE-Alert
en word verwittigd bij
een noodsituatie !

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking ? Bij een noodsituatie 
willen we jou graag snel verwittigen. 

BE-Alert is een alarmeringssysteem waar-
mee de overheid jou verwittigt en de nodige 
instructies geeft bij een noodsituatie. Dank-
zij BE-Alert kan een burgemeester, gouver-
neur of de Minister van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen naar iedereen waarop 
de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle 
betrokken inwoners snel de nodige aanbe-
velingen (bv. ramen en deuren sluiten bij 
een brand). Officiële, correcte informatie, 
direct van de bron.

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om 
jou te waarschuwen. Je kunt een BE-Alert-
bericht ontvangen via een sms, een gespro-
ken bericht via een vaste telefoonlijn of een 
e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit 

om een groot aantal inwoners, via verschil-
lende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te 
stellen. 

Registreer je nu !
Je kunt je heel gemakkelijk gratis registreren 
op www.be-alert.be. Vul het inschrijvings-
formulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je 
vandaag nog in !

Meer info:
· www.be-alert.be

Reflecterende	huisnummers
bestellen kan tot 8 april

Na een succesvolle oproep in het najaar van 
2018 biedt het lokaal bestuur van Rijkevor-
sel aan de inwoners opnieuw de mogelijk-
heid om reflecterende huisnummers aan te 
kopen voor een democratische prijs.

De reflecterende huisnummers kunnen vanaf 
1 maart tot en met 8 april besteld worden bij 
de financiële dienst aan de democratische 
prijs van € 1,35 per stuk. Om alles vlot te 
laten verlopen, 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.

Dienst	financiën
03 340 00 18
financien@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/huisnummers

 

Meer    
info

Nieuwe locatie en nieuw telefoonnummer
voor politiewijkpost Rijkevorsel

Op dinsdag 26 februari opende de nieuwe 
politiewijkpost aan het Doelenpad. In-
woners kunnen met hun vragen voor de 
wijkagenten voortaan terecht op deze lo-
catie. Het nieuwe adres van de wijkpost 
is Doelenpad 8 - 2310 Rijkevorsel.

Met de verhuis is er ook een nieuw telefoonnummer voor de po-
litiewijkpost. Je kunt de wijkagenten bereiken op het nieuwe 
telefoonnummer 03 340 88 50.

Het e-mailadres van de politiewijkpost blijft hetzelfde: 
PZ.Noorderkempen.wijk.Rijkevorsel@police.belgium.eu.
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· 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

Gezocht: vrijwillige 
brandweermannen
en -vrouwen

Altijd al gedroomd om brandweerman of 
-vrouw te worden ? Nu is je kans ! De hulpver-
leningszone Taxandria gaat op zoek naar 50 
vrijwillige brandweermannen en -vrouwen 
voor de brandweerposten van Arendonk, Ra-
vels, Turnhout, Vosselaar, Kasterlee, Beerse, 
Merksplas, Rijkevorsel, Hoogstraten, Meerle 
en Baarle-Hertog.

Brandweerman of -vrouw, dat word je niet 
zomaar. Je wordt het omdat je gedreven 
bent om andere mensen te helpen. Als 
brandweerman of -vrouw sta je dus garant 
voor de veiligheid van de inwoners van je 
gemeente en andere gemeenten in je hulp-
verleningszone. Je maakt deel uit van een 
hechte ploeg waar teamgeest centraal staat. 
Want voor, tijdens en na elke interventie ga 
je voor elkaar door het vuur.

Brandweerman of -vrouw zijn is een uitda-
gende, afwisselende maar ook veeleisende 
job. Als vrijwilliger stel je je beschikbaar 
voor je brandweerpost om zo een minimale 
uitruk te kunnen garanderen. Elke oproep is 
anders, gaande van brand, hulpverlening, 
redden van dieren tot ondersteuning op lo-
gistiek of technisch vlak bij een ongeval of 
andere incidenten. Daarom stellen we een 
aantal eisen aan al onze brandweerlieden, 
dit zowel voor fysieke conditie, voor handig-
heid als voor karakter.

Goesting gekregen en
wil je meer weten ?
Schrijf je dan in voor één van de zo-
nale infosessies:
· donderdag 18 april om 19.00 uur in 

de brandweerpost Hoogstraten 
· donderdag 9 mei om 19.00 uur in de 

brandweerpost Turnhout

· donderdag 23 mei om 19.00 uur in de 
brandweerpost Ravels

Inschrijven kan via www.hvztaxandria.be. 
Like ook de facebookpagina van HVZ Taxan-
dria om op de hoogte te blijven. 
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Doe mee met de groepsaankoop
dakisolatie en groendaken

BOUWEN EN WONEN

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd zijn. Bovendien voorziet Fluvius dit 
jaar nog een premie voor dakisolatie. Daarom wil het lokaal bestuur samen 
met IOK via een groepsaankoop de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak 
te isoleren.

Tom Ruelens, woningkwaliteitsonderzoeker: “Vanaf 1 januari 2020 moet 
ik een woning ongeschikt verklaren als er geen dakisolatie aanwezig is. 
Nu investeren in dakisolatie is dus nodig !”

Ga voor een geïsoleerd én groen dak
De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een groepsaan-
koop groendaken. Groendaken hebben tal van voordelen: ze bufferen het 
regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerda-
gen, zetten CO2 om in zuurstof en halen fijnstof en NOX uit de lucht.

Vrijblijvend inschrijven
· Groepsaankoop dakisolatie: www.iok.be/dakisolatie
· Groepsaankoop groendaken: www.iok.be/groendak
· Geen internet ? Schrijf je in via 014 57 42 57

Meer informatie
Kom langs op een infoavond waar dieper wordt ingegaan op groepsaan-
koop en krijg technische informatie over dakisolatie en groendaken. De 
infoavonden starten om 20.00 uur.

· Woensdag 24 april 2019 in Turnhout (Warande, Warandestraat 42)
· Woensdag 15 mei 2019 in Hoogstraten (Stadhuis, Vrijheid 149)
· Donderdag 19 september 2019 in Rijkevorsel (Leo Pleysierbibliotheek, Hoogstraatsesteenweg 19)
· Donderdag 10 oktober 2019 in Arendonk (Zaal De Wamp, Deroissart 5)

Wil je mee beslissen ?
De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die dakisolatie of een groen-
dak willen laten plaatsen. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep ? Duid dit dan aan bij je 
inschrijving. De stuurgroep zal doorgaan op maandag 27 mei om 19.30 uur in Beerse.

De groepsaankoop kadert binnen het streekproject Kempen2020, het engagement van alle Kem-
pense gemeenten om 20 % CO2 te besparen tegen 2020. Voor meer info kun je terecht op de 
website www.kempen2020.be.

Meer info:
· 014 57 42 57
· duurzaamheidsteam@iok.be
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Werken aan je woning ?
Denk aan de woonpremies

Als je verbouwingen of aanpassingen aan je 
woning wil uitvoeren, kun je ook dit jaar re-
kenen op tal van premies. We geven hier-
bij een kort overzicht van de belangrijkste 
woonpremies:
· De renovatiepremie is vernieuwd. Deze 

premie kan worden aangevraagd door 
eigenaars-bewoners of eigenaars die een 
woning verhuren aan een sociaal verhuur-
kantoor. De te renoveren woning moet 
minstens 30 jaar oud zijn. Er kan een pre-
mie worden aangevraagd voor 4 catego-
rieën van werken:
− Categorie 1: de structurele elementen 

van de woning
− Categorie 2: het dak
− Categorie 3: buitenschrijnwerk
− Categorie 4: technische installaties

· De huidige verbeteringspremie kan nog 
worden aangevraagd tot en met 30 mei 
2019. Ook hier zijn er verschillende cate-
gorieën van werken waarvoor je een pre-
mie kunt aanvragen. Per categorie is er 
een vastgelegd premiebedrag.

· De aanpassingspremie richt zich specifiek 
op bepaalde woningaanpassingen voor se-
nioren. De huidige premie blijft bestaan, 
maar een aantal voorwaarden worden 
licht gewijzigd vanaf 1 juni 2019.

Vanaf 1 maart 2019 kun je een sloop- en 
heropbouwpremie aanvragen van € 7 500 als 
je een woning wil slopen en vervangen door 
een nieuwbouwwoning. 

Je kunt ook nog premies van de netbeheerder 
Fluvius (samensmelting van Eandis en Infrax) 
aanvragen voor de uitvoering van energiebe-
sparende maatregelen. Deze kun je aanvra-
gen via: www.fluvius.be/nl/thema/premies. 
Als je in een periode van vijf jaar drie of 
meer energiebesparende maatregelen uit-

voert en je hiervoor een premie aanvraagt 
bij je netbeheerder, kom je automatisch in 
aanmerking voor een totaalrenovatiebonus. 
Deze bijkomende premie verhoogt per uit-
gevoerde energiebesparende ingreep (zie 
ook op de website: www.energiesparen.be/
totaalrenovatiebonus).

Voor meer info over woonpremies kun je ook 
terecht bij de dienst omgeving (ruimtelijke 
ordening-milieu).

Meer info:
· www.wonenvlaanderen.be/premies 
· www.energiesparen.be/
 sloop-en-heropbouwpremie 

Gratis tuinhandschoenen
bij aankoop van compost
in het recyclagepark

Koop je tijdens de maand april Vlaco-com-
post op het recyclagepark dan krijg je een 
prachtig paar tuinwerkhandschoenen ca-
deau zolang de voorraad strekt.

De lente is het ideale moment om je tuin 
te verwennen met een extra vitaminekuur. 
Strooi fijne compost op je gazon en leg een 
flinke laag tussen de bloemen en planten. 
Ook het mengen van compost in de plan-
tenbakken is een heuse weldaad. Zo ben je 
aankomende zomer zeker van een stralend 
gezonde tuin en weelderig bloeiende bloe-
menperken!

Kies voor Vlaco-compost als duurzame bo-
demverbeteraar, zorgvuldig gerecycleerd uit 
organisch materiaal. Je sluit de biologische 
kringloop en je kiest voor een lokaal pro-
duct.

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

 

Meer    
info



20

De eerste zondag van oktober staat ook dit jaar traditiegetrouw in het teken van de grote 
en kleine Belgische bedrijven die hun deuren openzetten voor Voka Open Bedrijvendag. Met 
550 000 bezoekers is de Open Bedrijvendag hét jaarlijkse feest van het ondernemerschap. Open 
Bedrijvendag is niet zomaar een opendeurdag. Het is zoveel waardevoller dan dat. Je toont 
namelijk niet alleen je product of je dienstverlening, maar je hele bedrijf van a tot z. Niet al-
leen het eindresultaat, maar ook de grondstoffen. Niet alleen het productieproces, maar ook 
de werkomgeving.

Voka Open Bedrijvendag is een belevenis voor jong en oud. Bezoekers komen voor de demon-
straties, de interactieve proeven, de weetjes. Ze komen voor je verhaal en om bij te leren, 
om te ontdekken en om verrast te worden door wat er zich achter jouw schermen allemaal 
afspeelt. Ze wandelen als ware ambassadeurs weer buiten, en zo is één ding zeker: Open Bedrij-
vendag geeft je imago, zij het als werkgever, als buurman of als producent, een ferme boost !

Infosessie 23 april 2019
Sla de handen in elkaar en creëer samen met andere bedrijven een hotspot van bedrijvigheid 
op zondag 6 oktober 2019! Dankzij de unieke samenwerking tussen de bedrijven in jouw regio, 
sta je er als bedrijf niet alleen voor, kun je mee profiteren van de opkomst van bezoekers van 
de andere bedrijven én krijg je extra exposure door de communicatie die tot stand komt door 
Voka Open Bedrijvendag !

WERKEN EN ONDERNEMEN

Zet je bedrijf op de kaart tijdens
Open Bedrijvendag

Heb je een nieuw gebouw of een verjaardag te vieren ? Wil je jouw 
bedrijfsimago, jouw groen imago een boost geven ? Ben je op zoek naar 
nieuwe werkkrachten en wens je je vacatures op een originele manier in de 
kijker te plaatsen ? Of wil je simpelweg je verkoopcijfer een enorme boost 
geven ? Elke reden is een goede reden. Ben jij er ook bij ? 

6 OKTOBER
VAN 10 TOT 17 U



zoekt een (m/v)

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING 
(STEDENBOUWKUNDIGE) A1A-A3A

Derde oproep

in voltijds statutair dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening 
(stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en 
ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake 
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt 
de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige 
aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een 
aantal activiteiten van het besluitvormingsproces.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving 
(ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid). Je 
leidt, coördineert en organiseert de werking van deze dienst 
met het oog op een kwalitatieve dienstverlening. 

PROFIEL

Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden 
voor deze functie en hebt een grondige kennis van de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
planning. Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een 
sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote 
betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je 
contacten met burgers, mandatarissen en collega’s.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 

selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee 
jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden 
gevaloriseerd. 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 uittreksel uit het strafregister
én een kopie van je diploma aan de personeelsdienst
uiterlijk op 30 april 2019. Verstuur je schriftelijke
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen
ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het lokaal
bestuur, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je
kandidatuur ook per e-mail indienen bij de
personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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Interesse ? Kom op dinsdag 23 april 2019 om 12.00 uur naar de eerste infosessie in het stadhuis 
van Hoogstraten of schrijf je bedrijf in voor Voka Open Bedrijvendag op zondag 6 oktober via 
www.openbedrijvendag.be/bedrijven/inschrijven.

Meer info:
· Patrick Deblauwe
 accountmanager Antwerpen
· 0475 67 87 87 
· patrick@openbedrijvendag.be  

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info
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Sportploeg 2018: Rijko U10 - Korfbal
De U10-spelers van Rijko veroverden op zaterdag 28 april 2018 voor de tweede maal de Beker 
van België korfbal. Zij versloegen in de finale de Kempense leeftijdsgenoten van Korfbalclub 
Vobako met een knappe 6–4 eindstand. De finale werd bereikt door in de halve finale Hoevenen 
KC te verslaan met duidelijke 10–2 cijfers. Voor Rijko U10 was dit de derde bekerfinale op rij 
waarvan er twee winnend werden afgesloten.

Sportgala 2018
Op vrijdag 22 februari 2019 werden de Rijkevorselse laureaten van het 
sportjaar 2018 bekendgemaakt tijdens het jaarlijks Sportgala Rijkevorsel. 
Alle Rijkevorselse sporters die op een of andere manier uitblonken in hun 
sport werden op het gala in de kijker gezet. Nadien werd er nog gezellig 
nagekaart bij een natje en een droogje.



23

Sportjongere 2018: Chloé Vrints - Judo
Chloé beoefent judo sinds 2013. Ze combineert haar sport met Economie-Wiskunde aan het Klein 
Seminarie in Hoogstraten. Ze staat bijna dagelijks op de tatami in verschillende clubs om zo veel 
mogelijk ervaring op te doen en ze traint gemiddeld tien uur per week, waarvan de ene week 
zes uur en de andere week vier uur in de Topsportschool te Wilrijk. Via (inter)nationale stages 
probeert ze haar techniek nog verder bij te schaven. Resultaat is dat Chloé, na al die trainings-
arbeid, voor het tweede jaar op rij zowel provinciaal, Vlaams als Belgisch kampioen geworden 
is. Daarnaast nam ze ook deel aan tal van (inter)nationale tornooien waarvan ze er ook verschil-
lende op haar palmares mocht bijschrijven. Ze sloot in 2018 de ranking over alle gewichtscate-
gorieën meisjes U18 (Chloé is zelf 15 jaar) op een zesde plaats van 85 judoka’s in Vlaanderen.

Sportverdienste 2018: Ludo Ooms - Badminton
Ludo Ooms lag dertig jaar geleden aan de basis van de Rijkevorselse badmintonclub. Hij kreeg 
de badmintonkriebel te pakken en nog voor er goed en wel sprake was van sporthal De Valk, 
had hij Rijkerack opgericht. Als eerste voorzitter en één van de eerste spelers heeft Ludo sa-
men met zijn team een bloeiende club van Rijkerack gemaakt. Vandaag is de club nog steeds 
financieel gezond en hebben ze 150 leden, allemaal terug te brengen naar de goede zorg en de 
vooruitziende blik van Ludo. Hij lag bovendien mee aan de basis van de provinciale competitie 
in Antwerpen, die vandaag nog steeds op poten staat. Rijkerack staat hier elk jaar zijn man-
netje met ongeveer twaalf ploegen die deelnemen. Vijf jaar geleden gaf Ludo de fakkel als 
voorzitter over, maar hij is nog steeds actief spelend lid, speelt in twee competitieploegen, is 
altijd trouw op post tijdens de trainingen én hij staat steeds ter beschikking van het bestuur 
bij belangrijke zaken. Omwille van zijn jarenlange bijdrage en zijn groot belang voor de club is 
deze trofee van Sportverdienste een mooi eerbetoon aan Ludo Ooms.

Sportvrouw 2018: Amber Aernouts – Wielrennen
Amber is pas sinds twee jaar bezig met wielrennen, waarbij ze blijk geeft van veel talent, in 
het bijzonder in het tijdrijden. Op twee seizoenen tijd heeft ze zich kunnen laten selecteren 
voor de nationale ploeg dames junioren. Daarnaast behaalde ze in 2018 mooie ereplaatsen in 
verschillende wielerwedstrijden. Als beloning voor haar prestaties start Amber sinds begin 2019 
als belofte bij de Nederlandse ploeg Jos Feron Ladies Force. 

Sportman 2018: Toon Aerts - Cyclocross
Toon sloot het seizoen 2017-2018 af als derde renner op de wereldranglijst veldrijden van de 
UCI. Tijdens dit seizoen werd hij tweede in de DVV Verzekering Trofee en viel net naast het 
podium in de Superprestige. In het najaar 2018 kwam de echte doorbraak voor Toon met over-
winningen in twee wereldbekermanches in de Verenigde Staten, werd hij koning van de Kop-
penberg en winnaar in de Druivencross. Daarnaast stond hij veertien keer op het podium. Eind 
2018 was hij nog steeds leider in de Wereldbeker en voerde hij het klassement aan van de DVV 
Verzekering Trofee. Naast die leidersplaatsen, stond hij ook tweede in de Superprestige. Zowel 
in het seizoen 2017-2018 als in het eerste deel van 2018-2019 is Toon een renner van 
de regelmaat.

Voor meer foto’s van het sportgala kun je 
terecht op de Facebookpagina van de sport-
dienst.

www.facebook.com/
sportdienstrijkevorsel

 

Meer    
info
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Skate- en sportpark Sonsheide 
open van april tot en met
september 9.00 tot 21.00 uur

Het lokaal bestuur wil nogmaals een aantal 
punten onder de aandacht brengen over het 
sport- en skatepark op de Sonsheide.

Van de gebruikers wordt het nodige respect 
voor de omgeving gevraagd. Dit wil zeggen 
het afval deponeren in de daarvoor voor-
ziene afvalbakken en de aanwezige infra-
structuur gebruiken op de juiste manier. Res-
pect hebben voor de natuur en de bestaande 
omheining, ook die van de buurtbewoners. 
Dus niet wildplassen, niet op de aardewal 
lopen, ...

We willen er nog eens op wijzen dat er wel 
degelijk openingsuren gelden op het skate- 
en sportterrein en dat met aandrang ge-
vraagd wordt om deze te respecteren. Vanaf 
april is het skate- en sportpark terug open 
tot 30 september van 9.00 tot 21.00 uur Dit 
betekent dat er voor 9.00 uur ’s morgens en 
na 21.00 uur ’s avonds niemand meer mag 
gebruik maken van het skate- en sportpark.

Aan de ouders vragen we om de kinderen en 
jongeren hierop attent te maken, zodat het 
skate- en sportpark een aangename plaats 
blijft om als jongere je sport te kunnen be-
oefenen, maar dat ook de buurt kan genie-
ten van mooie zomerse avonden !

Buitenspeeldag: 24 april 2019

Op woensdag 24 april 2019 is het over heel 
Vlaanderen weer Buitenspeeldag en ook de 
gemeente Rijkevorsel werkt hier graag aan 
mee ! Op deze dag zetten vtm kids, Ketnet 
en Nickelodeon hun schermen op zwart zo-
dat alle kinderen worden gestimuleerd om 
buiten te spelen. In onze gemeente kunnen 
alle kinderen vanaf 6 jaar tussen 14.00 uur 
en 16.00 uur terecht aan de parking van het 
Doelenpad (naast de kerk) om er zich uit te 
leven met o.a. volksspelen en grote gezel-
schapsspelen of op het springkasteel !

Om er zeker van te zijn dat we genoeg bege-
leiding voorzien, vragen we om
voor 22 april in te schrijven.

Meer info en inschrijvingen
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat omtoveren tot een Speel-
straat ? Vul dan de nodige formulieren in die 
je terugvindt op www.jeugdrijkevorsel.be of 
bij de jeugddienst en bezorg ze voor 22 april 
2019 aan de jeudgddienst. Om in aanmer-
king te komen voor een speelstraat gelden 
enkele voorwaarden.

Waaraan moet de straat 
voldoen ?
· De straat heeft een overheersend woon-

karakter. De aanwezigheden van bv. han-
delszaken kan de inrichting van een speel-
straat bemoeilijken.

· De straat heeft een snelheidsbeperking 
van max. 50 km/uur.

· Er rijdt geen openbaar vervoer door de 
straat.
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· Er is geen doorgaand verkeer in de straat 
(de politie geeft advies of het verkeer 
veilig langs andere wegen kan geleid wor-
den).

Voorwaarden voor de bewoners
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij 

de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus 
zelf voor een invulling van de speelstraat.

· Minstens 80 % van de bewoners verklaart 
zich akkoord met de inrichting van een 
speelstraat. Dit moet bewezen worden 
aan de hand van een gehandtekende en-
quête.

· Elke speelstraat heeft minstens twee 
speelstraatverantwoordelijken die alles 
in goede banen leiden.

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door de bewo-
ners.

Het aanvraagformulier en de bewoners- 
enquête kun je downloaden via
www.rijkevorsel.be/speelstraten.

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Positief en verbindend 
opvoeden

Groepsprogramma voor ouders 
met kinderen van twee
tot tien jaar
Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je zoontje 
ruimt nooit op. Je kinderen maken veel ru-
zie. Er is strijd en discussie. Kortom, opvoe-
den is vaak niet leuk meer. Je hebt soms het 
gevoel dat je er alleen voor staat.

In de training positief en verbindend opvoe-
den kunnen ouders hun ervaringen delen 
met andere ouders, informatie over opvoe-
den krijgen, samen vaardigheden inoefenen 

en op een andere manier leren praten met 
en luisteren naar kinderen. Deze ouders wil-
len allemaal hetzelfde: het beste voor hun 
kinderen en (opnieuw) plezier beleven aan 
opvoeden.

Het groepsprogramma bestaat uit zes 
groepssessies en twee telefonische gesprek-
ken. Elke ouder ontvangt een werkboek met 
informatie en oefeningen.

Thema’s die aan 
bod komen: wat is 
positief en verbin-
dend opvoeden, 
waarom reageert 
je kind op een be-
paalde manier, hoe 
kun je gewenst ge-
drag beïnvloeden 
en aanmoedigen, 
wat kun je doen om 
het zelfvertrou-
wen van je kind te 
laten groeien, hoe 

kun je omgaan met negatieve emoties van 
je kind, hoe kun je grenzen stellen en de 
relatie met je kind op peil houden en ver-
diepen, hoe kun je omgaan met stressvolle 
situaties …

De groep bestaat uit max. 12 deelnemers. 
Je kunt alleen of als koppel deelnemen. De 
kostprijs van de training is € 15 per gezin. 

In Rijkevorsel zullen de sessies doorgaan in 
zaal Forsela (boven de Leo Pleysierbiblio-
theek) van 19.30 tot 21.30 uur op dinsdag 23 
en 30 april, 7, 14 en 21 mei en 11 juni 2019.
De training is een organisatie van CKG Len-
tekind i.s.m. Huis van het Kind.

Meer info en inschrijvingen:
· 0492 73 14 16
· 0492 73 79 98
· training@lentekind.be
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Erfgoeddag 2019: ‘Hoe maakt u het ?’

Zoals elk jaar neemt ook dit jaar het lokaal bestuur van Rijkevorsel deel aan Erfgoeddag. Onder het motto ‘Hoe 
maakt u het ?’ richt de 19de editie van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 volop de schijnwerpers op vakmanschap. 
Dit jaar werken we samen met de Verenigde Vrijwillige Molenaars, de Rijkevorselse Weefkring, de Heemkundige 
Kring van Rijkevorsel en Toerisme Rijkevorsel.

De stenen bergmolen
Van graan tot meel: malen, werk van molen en molenaar
In de stenen bergmolen van Rijkevorsel zijn er op deze erfgoeddag doorlopend rondleidingen. Je kunt kennisma-
ken met al deze maalattributen uit het verleden en bezoekers mogen, onder het toeziend oog van de molenaar, 
proberen zelf een zeil te leggen op één van de wieken. En bij voldoende wind kun je een wonderlijke metamor-
fose volgen. Harde tarwekorrels die in het kropgat tussen de zingende molenstenen verdwijnen om vervolgens als 
versgemalen wit meel een zolder lager in de meelkist te verschijnen. Bij onze voorouders dagelijkse realiteit. Nu 
nog uitzonderlijk te bezichtigen.
· Organisator: Verenigde Vrijwillige Molenaars, Looiweg, van 10.00 tot 17.00 uur 

Bezoekerscentrum aan de molen
In het bezoekerscentrum worden doorlopend filmpjes gedraaid van Charel Van Den Langenbergh. Werden er vroe-
ger grote festiviteiten georganiseerd in onze gemeente, dan stond Charel met zijn camera klaar om deze voor het 
nageslacht vast te leggen. Tijd dus voor wat nostalgie. 
· Organisator: Toerisme Rijkevorsel, Looiweg, van 10.00 tot 17.00 uur

Kiosk
De leden van de Rijkevorselse weefkring weven gebruikstextiel met o.a. 
handgesponnen wol. Ruwe schapenwol wordt gekaard op de kaardenmolen 
en dan gesponnen op het spinnenwiel. De kettingdraden worden ingeregen 
en aangebonden op het weefgetouw. Het weven kan beginnen. Alle bezoekers 
krijgen de mogelijkheid om wol te kaarden en te spinnen. De gesponnen wol 
kan op een eenvoudig getouw worden geweven. Ook kinderen zijn van harte 
welkom.
· Organisator: Weefkring Rijkevorsel, Molenstraat 5, van 10.00 tot 17.00 uur

Heemkundig museum
Het gemeentelijk heemkundig museum van Rijkevorsel is, onder meer, een verzamelplaats van materiaal dat werd 
gebruikt om een ambacht of een beroep uit te oefenen. Daarom stellen we graag dit museum open om de bezoekers 
te laten kennismaken met enerzijds verschillende nagebootste werkomgevingen en anderzijds een aantal mensen 
die ofwel uitleg geven over een specifiek beroep of die een ambacht beoefenen.

Hoe maak je een stamboom?
Als je dan nog wat meer wil weten over je voorouders en dit wil vastleggen op geschrift dan zal één van onze me-
dewerkers je zeker willen helpen om de eerste stappen te zetten voor het opmaken van een stamboom.
· Organisator: Heemkundige Kring Rijkevorsel, Molenstraat 5, van 10.00 tot 17.00 uur
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Tentoonstelling
illustraties Wegé

Eind vorig jaar verscheen het boek ‘De 
grenswipper, de bosspaaier en de filosoof’. 
Acteur-verteller Zjosfinks bundelt hierin een 
aantal van zijn succesrijke theaterproduc-
ties die zich afspelen in de Noorderkempen 
en in de grensstreek. Voor de illustraties 
deed hij een beroep op Wegé. 

Wegé was reeds 
vertrouwd met 
het werk van Zjos-
finks en ‘verhalen 
uit de twintiger 
jaren met een sur-
realistisch kantje’ 
dat zei hem wel 
iets. Toch had hij 
aanvankelijk wel 
wat ‘planken-

koorts’, een boekillustratie was toch iets 
nieuws voor hem.
 
Waar Zjos hem gevraagd had voor de car-
toonstijl, waarvoor hij in Veussel en iets 
daarbuiten wereldberoemd is, wilde de te-
kenaar er iets meer instoppen. Om de sfeer 
van de verhalen te benaderen, combineerde 
hij zijn cartoonstijl met een iets meer re-
alistische manier van werken. Ook kregen 
de natuur en herkenbare elementen uit de 
streek zijn aandacht. Als hartstochtelijk ver-
zamelaar van oude grafiek combineerde hij 
z’n cartoonstijl met technieken die in oude 
etsen uit de periode van de verhalen voor-
komen.

Uiteindelijk werd het boek gesierd met 17 
illustraties, die wonderwel aansluiten bij de 
sfeer van de verhalen. Het is duidelijk dat 
Wegé dit illustratiewerk zeer ter harte nam 
en zijn grenzen in deze tekeningen verlegd 
heeft.

Maak kennis met Pitje Mast,
Jef Vantbos en Fil Dams
Vanaf 1 april zijn de werken te bewonderen 
in Rijkevorsel in zaal Forsela in de Leo Pley-
sierbibliotheek. Je maakt er niet alleen ken-
nis met Pitje Mast (hij heeft zijn naam niet 
gestolen...), Jef Vantbos en de raadselach-
tige filosoof Fil Dams. Je komt er ook ‘Miej 
zonder broek’, die een dubbelleven leidt, 
twee zéér koppige boeren uit Wortel, ‘Kej 
van den boskant’ (een heks, of toch niet ?), 
drie hele stoute meiskens... en nog veel 
meer tegen.

De tentoonstelling in zaal Forsela in de Leo 
Pleysierbibliotheek loopt van 1 tot en met 
30 april en is te bezichtigen tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek en de sector 
vrije tijd.

Terwijl de tentoonstelling loopt wordt het 
boek te koop aangeboden tijdens de ope-
ningsuren van de bibliotheek. Het boek is in 
Rijkevorsel tevens te koop bij boekhandel 
Funco en kopiecenter De Joma.

Aanvraag seizoensreservatie
gemeentelijke lokalen

Intussen zijn we al enkele maanden ver in 2019 en zijn vele 
verenigingen bezig met de opmaak van hun kalender voor het 
seizoen 2019-2020.

Vaak maken verenigingen gebruik van gemeentelijke lokalen 
voor het inrichten van hun activiteiten. Indien je een lokaal wil 
reserveren voor het seizoen 2019-2020, kun je hiervoor een aan-
vraag doen via evenementen@rijkevorsel.be en dit voor 30 april 
2019. Het is ook steeds mogelijk om de aanvragen binnen te 
brengen bij de sector vrije tijd op de eerste verdieping in de Leo 
Pleysierbibliotheek.
De nodige formulieren en documenten met betrekking tot loka-
lenverhuur kun je terugvinden op www.rijkevorsel.be/lokalen-
verhuur.
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Lezing Zaki: Sticky Songs !

Al jaren krijgt Zaki de vraag wanneer hij eens 
een lezing maakt over muziek. Wel bij deze 
krijgt die vraag meteen een sterk antwoord.
Hoeveel impact heeft muziek op ons leven ?
Is je favoriete muziek je eigen keuze of 
heeft de muziek jou gekozen ?

Zaki kijkt naar de muziek die ons gelukkig 
maakt, onze angsten verdrijft, ons denken, 
onze passie en onze dagelijkse handelingen 
stuurt. Ons gewild of ongewild kippenvel 
bezorgd, laat lachen en doet huilen. Ons 
lichaam, onze hersenen en onze gevoelens 
beïnvloed, en nog veel meer. Noot voor noot. 
Pertinente vragen die Zaki onderzoekt in een 
nieuwe lezing: Sticky Songs !

De lezing gaat door op woensdag 8 mei om 
20.00 uur in zaal Forsela, boven de Leo Pley-
sierbibliotheek. Inkom is € 3 en kan betaald 
worden bij inschrijving of op de avond zelf. 
Inschrijven is verplicht en kan in de biblio-
theek, via bibliotheek@rijkevorsel.be of te-
lefonisch op 03 340 00 50.

Meedoen aan ‘Vlaanderen 
Feest !’ met jouw straat, 
buurt of vereniging ?

Spreekt het idee je aan om een feest voor 
jouw straat of buurt in de steigers te zet-
ten ? Dan is de aanloop naar de Vlaamse 
feestdag (weekend van 28 juni tot 30 juni + 
de Vlaamse feestweek van 4 tot 10 juli) en 
uiteraard 11 juli zelf een uitgelezen moment 
om dat in de praktijk om te zetten.

Met jouw buurtinitiatief kom je in aanmer-
king voor een optie op een feestcheque tot 
€ 175. Datzelfde geldt trouwens ook voor 
een activiteit van een vereniging die zich wil 
inpassen in deze jaarlijkse campagne naar 
aanleiding van de Vlaamse feestdag.

Let op: geldige kandidaturen kunnen maar 
aanvaard worden zolang de voorraad feest-
cheques binnen het beschikbare budget 
strekt. De opties op een feestcheque worden 
daarom toegekend volgens het principe ‘wie 
eerst komt, eerst maalt’. Elk jaar overtreft 
de vraag al snel het aanbod. Er zeer vlug bij 
zijn is dus de boodschap !

Meer info:
· www.vlaanderenfeest.eu

VRIJE TIJD
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Bloesemwandeling

Kom op zaterdag 27 april de lentebloesems 
bewonderen tijdens een geleide voorjaars-
wandeling.

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

De wandeling start om 16 uur op de parking 
van het bedrijf, Brandakkers 4. We wandelen 
eerst een 5-tal km op het wandelnetwerk. 
Daarna trekken we met de fruittelers zelf 
door hun boomgaard voor een wandeling van 
een 2-tal km. Waarna we worden uitgeno-
digd om een kijkje te nemen in hun bedrijfs-
gebouwen. Afsluiten doen we, hoe kan het 
ook anders, met een glaasje vers appelsap.

Deelname aan de wandeling is gratis. Reser-
veren is niet nodig en er is vol-
doende parking op het terrein.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
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Paaseieren rapen
aan de molen

Op paaszondag, 21 april, zullen de paasklok-
ken overvliegen in Rijkevorsel. Toerisme Rij-
kevorsel nodigt de Rijkevorselse kleuters en 
lagere schoolkinderen uit om paaseieren te 
komen rapen op het molenterrein.

Vanaf 9.30 uur kunnen de kinderen met al-
lerlei spelletjes bonuseieren verdienen. Is 
het nest van onze kip vol dan kan het echte 
werk beginnen. Om 10.30 uur mogen de 
kleuters hun mandjes vullen, om 11.00 uur 
zijn de lagere schoolkinderen aan de beurt.

Vergeet zeker geen mandje om de eitjes 
te verzamelen en mee naar huis te nemen. 
Voor de ouders staat de koffie klaar in het 
bezoekerscentrum.

Wil jij er met je gezin ook bij zijn die dag ? 
Stuur dan uiterlijk op 10 april een mailtje 
naar toerisme@rijkevorsel.be en geef door 
met hoeveel kinderen je aanwezig
zal zijn. Deelnemen is gratis.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
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· 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

 

Meer    
info
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#2310

27 februari 1994: dEUS speelt een uitverkocht Jeugdhuis Spiraal plat
Eind 1993 besluiten enkele pientere programmatoren van Jeugdhuis Spiraal om de − op dat 
moment nog − onbekende Antwerpse groep dEUS te boeken voor een optreden in het jeugdhuis. 
Tom Barman, Stef Kamil Carlens en co hadden eerder dat jaar een EP uitgebracht met de titel 
Zea. In eigen beheer, want in de Vlaamse muziekindustrie was toen niemand in het album geïn-
teresseerd. De leden van Jeugdhuis Spiraal zagen er echter wel wat in en zo prijkte dEUS met 
een optreden op 27 februari 1994 op de Spiraal-affiche.

Wat er tussen het boeken en het eigenlijke concert gebeurde, hadden de leden van Jeugdhuis 
Spiraal − en waarschijnlijk de muzikanten van dEUS zelf − nooit voor mogelijk gehouden. Begin 
1994 lanceert dEUS de single Suds & Soda. En meteen explodeert er een bom in het Belgisch 
muzieklandschap. Het nummer wordt non-stop gedraaid op Studio Brussel en stijgt in ongeziene 
vaart naar de hoogste regionen van De Afrekening. Daarbovenop verschijnt op 14 februari 1994 
Worst Case Scenario, het debuutalbum van dEUS. Muziekrecensenten vallen over elkaar heen 
om hun lof over het album te betuigen.

En zo gebeurt het dat een ‘doordeweeks’ optreden van Jeugdhuis Spiraal uitgroeit tot een heus 
evenement. Alle kaarten geraken in sneltempo de deur uit. dEUS speelt die 27ste februari een 
zinderend optreden in Rijkevorsel. Eéntje waar velen van zullen beweren ‘dat ze erbij waren’.

25 jaar geleden in Rijkevorsel...
De Belgische rockgroep dEUS kent haar doorbraak in 1994 en is sindsdien 
één van de invloedrijkste bands in de geschiedenis van de Belgische pop- en 
rockgeschiedenis. Rijkevorsel mocht de ontbolstering van de band op de 
eerste rij beleven in Jeugdhuis Spiraal.
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Videoclip ‘Suds & Soda’ met een Rijkevorselse toets
Wat maar weinigen weten, is dat dEUS rond de periode van het optreden in Rijkevorsel volop 
opnames aan het maken was voor de videoclip van Suds & Soda. Door het onverhoopte succes, 
moest er immers snel een clip gedraaid worden. Voor aanvang van het concert in Jeugdhuis 
Spiraal had de groep nog wat tijd over en ze besloten deze momenten nuttig te gebruiken. Tom 
Barman nam zijn kornuiten mee naar zaal ’t Centrum en op de eerste verdieping boven het café 
blikten ze een gedeelte van de videoclip in.

Als je goed kijkt naar de uiteindelijke videoclip van Suds & Soda zie je de leden van dEUS in 
een bepaalde scène staan voor een muur met jaren 70-behangpapier en fotokaders met daarop 
enkele bekende Rijkevorselse gebouwen. Meer bepaald werden het Hof Ter Looi en de Sint-
Luciakapel vereeuwigd in de videoclip van Suds & Soda. De clip was wereldwijd in hoge rotatie 
te zien op MTV en werd bejubeld door de animatiesensatie Beavis and Butthead. 

Een stukje Rijkevorsels erfgoed reisde zo mee de wereld rond, dankzij Jeugdhuis Spiraal en 
dankzij dEUS.

Op de achtergrond een fotokader met Hof Ter Looi.Tom Barman en Stef Kamil Carlens.

Rudy Trouvé, Tom Barman en Jules De Borgher.Op de achtergrond een fotokader met de Sint-Luciakapel.
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Mousse glacé met aardbeien
Wim Hadermann www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 500 g aardbeien (800 g is beter),
 kan ook met frambozen
· 5 eieren
· 1/2 liter room
· 200 g fijne suiker
· 4 druppels citroen
· 1 pakje vanillesuiker

Bereidingswijze
Mix het eigeel met 200 g fijne suiker.
Klop het eiwit of mix het met twee à drie lepels suiker en citroensap.
Mix de verse aardbeien met drie à vier lepels suiker.
Room kloppen met één lepel suiker en een pakje vanillesuiker.
Meng het geel van eieren met aardbeien tot een fijne brij. Dan het geklopt 
eiwit voorzichtig toevoegen en daarna de geklopte room opwaarts mengen.
Doe alles in een crème-glace doos en zet deze in de diepvries.
Ontdooi 20 minuutjes vooraleer te scheppen.

Spieken naar statistieken: oppervlakte per km2

Rijkevorsel heeft 
een totale opper-

vlakte van 46,79 km2. Dit is verge-
lijkbaar met gemeenten zoals Essen, 
Herzele, Kruishoutem, Zoutleeuw, 
Lubbeek en Bornem. In vergelijking 
met onze buurgemeenten moeten 
we onderdoen voor Hoogstraten 
(105,32 km2), Brecht (90,84 km2) en 
Malle (51,99 km2). Onze gemeente is 
dan weer wel groter dan Merksplas 
(44,56 km2) en Beerse (37,48 km2).
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Geflitst...

9 februari 2019: Afscheidsconcert VLV-combo

2 maart 2019: Vorming brandveiligheid door

HVZ Taxandria voor de Plussers en Chiro Rijkevorsel

4 maart 2019: Met de Kinderclub

spelen in de turnzaal van GLS De Wegwijzer

22 februari 2019:

Try-out Tiny Legs Timin de Singer

4 maart 2019:

Grabbelpasactiviteit handboog-

schieten bij de Sint-Sebastiaansgilde

5 maart 2019:
Met Grabbelpas naar

binnenspeeltuin
Mega Speelstad

7 maart 2019:
Grabbelpasactiviteit

koeknuffelen
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23 en 24 februari 2019: Jaarconcert ‘De 4 Elementen’

van de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
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Stel jullie eens kort voor
Wij zijn Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel en elke 
zondag kunnen kinderen en jongeren zich 
komen uitleven op de Chiro. Dit op zondag-
namiddag van 14.00 tot 17.00 uur. We spelen 
spelletjes op het plein, in het bos, op het 
crossparcours, in het dorp en/of in de loka-
len. Ook organiseren we jaarlijks een aantal 
randactiviteiten om onze chirokas te spijzen 
voor ons chirokamp, daguitstap, ... Deze ac-
tiviteiten zijn o.a. zwerfvuil rapen, appels 
verkopen, ons ijssalon en onze bekende ka-
naalfuif.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Sinds 2014 zijn we een gemengde Chiro. 
Onze leidingsploeg telt 26 personen waarvan 
twee personen hoofdleiding zijn. We hebben 
ook een volwassen begeleider die vele ja-
ren actief is geweest in onze Chiro. Om onze 
Chiro in goede banen te laten leiden, komen 
we regelmatig samen om te vergaderen. 
Daarnaast hebben wij ook veel hulp van ons 
oudercomité, kookploeg en kuisploeg waar 
we ook maandelijks mee vergaderen. Deze 
mensen − ouders van leden/leiding, Chiro-
sympathisanten, ... − zetten zich, net zoals 
de leiding, vrijwillig in om steeds opnieuw 
fantastische Chirojaren waar te maken.

Waar kunnen we jullie 
aantreffen ?
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel is gevestigd aan 
de Zuiderdijk 10E, naast de voetbalpleinen 
van Sint-Jozef. Onze lokalen bevinden zich 
op een uitgebreid terrein. Achter de loka-
len kunnen we spelen op een groot plein, in 
het gemeentebos en op het crossparcours. 
Wanneer we de voetgangersbrug oversteken 
zitten we in het dorp, wat dus ideaal is voor 
dorpsspelletjes. 

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ?
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar zijn 
welkom in onze Chiro. Ze worden per leef-
tijd van twee jaar opgesplitst in groepen die 
worden benoemd met een naam. Opbou-
wend van de jongste groep naar de oudste 
groep: Ribbels, Speelclub, Rakwi’s, Tito’s, 
Keti’s en Aspi’s. Na de leeftijd van 18 jaar 
kunnen de leden kiezen of ze leiding willen 
worden of niet. Hoe lang ze leiding willen 
blijven, is hun eigen beslissing.

Wat zijn jullie belangrijkste 
evenementen ?
De Kanaalfuif is ons bekendste evenement. 
Deze wordt jaarlijks georganiseerd op de 

#2310

Chiro Sint-Jozef RijkevorselVereniging in de kijker



35

tweede zaterdag van september. Zo ver-
welkomen we dit jaar de feestgangers op 
14 september. Een dag later, op zondag 15 
september, zijn − nieuwe − leden welkom 
op onze startdag en komen ze te weten wie 
hun nieuwe leiding wordt voor het komende 
chirojaar. Daarnaast kun je ons ook kennen 
van de appelverkoop, het kindercarnaval, 
het ijssalon, Vakantie in mijn straat en Vaar-
trock.

Of jullie een kamp organiseren, 
is waarschijnlijk een
overbodige vraag ?
Uiteraard gaan wij ieder jaar tien dagen 
op kamp. Om de vier jaar gaan we op bui-
tenlands kamp met de oudste leden en alle 
leiding. Ook dit jaar, daarom gaan we met 
de lagere school uitzonderlijk slechts zeven 
dagen op kamp.

Daarnaast organiseren we jaarlijks een dag-
uitstap. Dit kan gaan van een dag zwemmen, 
een dag een pretpark bezoeken of zoals dit 
jaar een dag gaan schaatsen. De jongste le-
den gaan met hun leiding op kampvoorbe-
reidingsweekend. Dit is dan enkel met de 
eigen groep. De oudste leden doen zelfs een 
leefweek. Dat wil zeggen dat de leden tij-
dens een schoolweek een week lang op de 
Chiro ‘leven’. Overdag gaan ze naar school 
en in plaats van ’s avonds naar huis te gaan, 
komen ze naar de Chiro waar ze samen eten, 
huiswerk maken, nog een spel spelen en blij-
ven slapen.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Uiteraard kunnen ook wij niet zonder de 
steun van andere verenigingen. We werken 
nauw samen met de KWB van Sint-Jozef Rij-
kevorsel. Zo organiseren we samen de ac-
tiviteit ‘Vakantie in mijn straat’. Daarnaast 
kunnen we ook altijd op elkaar rekenen om 
materiaal te delen of als er hulp nodig is bij 
een evenement. Judoclub de Bres komt jaar-

lijks helpen op onze Kanaalfuif als security, 
in ruil daarvoor komen er leden van de Chiro 
helpen op hun triatlon. Ook de Brassband 
komt elk jaar tappen op ons teerfeest en in 
ruil daarvoor gaan wij tappen op hun teer-
feest. We zijn deze verenigingen heel dank-
baar voor hun steun!

Welke activiteit raden jullie aan 
voor de inwoners ?
Vaartrock is een recent concept van onze 
Chiro. Deze vindt plaats in hetzelfde week-
end als de Kanaalfuif en de startdag. Dit jaar 
zal het op 13 september plaatsvinden. Ieder-
een is van harte welkom ! Het is een avond 
waarop er een coverbandje komt optreden, 
waar zware bieren genuttigd kunnen worden 
en waar een snackje voor de honger aan-
wezig is. Er mag stevig gedanst − maar ook 
gezongen − worden en de inkom is gratis. 
Ambiance verzekerd !

Welke vereniging nomineren 
jullie voor de volgende editie 
van de 2310 ?
Wij nomineren de KWB van Sint-Jozef Rijke-
vorsel. Het is een vereniging die in de kijker 
mag gezet worden omdat wij van hen veel 
hulp krijgen. Ook organiseren zij voor zowel 
jong als oud tal van leuke activiteiten die 
zeker de moeite zijn.

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: kinderen en jongeren animeren
· Aantal jaren actief: sinds 1946 jongenschiro
  sinds 1960 meisjeschiro
  sinds 2014 jongens en meisjes gemengd
· Aantal leden: 201 (174 leden en 26 leiding + 1 vb)
· E-mail: sint.jozef.chiro@gmail.com
· Website: chirosint-jozefrijkevorsel.chirosite.be
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1 t.e.m. 30 april 2019
Tijdens de openingsuren van de
Leo Pleysierbibliotheek
Tentoonstelling
‘De grenswipper, de bosspaaier
en	de	filosoof’
Tentoonstelling

Het lokaal bestuur Rijkevorsel organi-
seert in de maand april een tentoon-
stelling naar aanleiding van het boek 
van Zjosfinks en Wégé: ‘De grens- 
wipper, de bosspaaier en de filosoof’. 
Niet alleen de verhalen van Zjosfinks 
worden geïnspireerd door figuren en 
plaatsen uit de streek, ook de pente-
keningen van Wégé hebben een sterke 
regionale inslag. Op de tentoonstelling 
kan men de pentekeningen komen be-
kijken. Het boek zal overigens tijdens 
de tentoonstelling ook te koop aange-
boden worden in de Leo Pleysierbiblio-
theek.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuur@rijkevorsel.be

1 april 2019
Van 10.00 tot 11.00 uur
Inschrijfmoment
tablet- en computerlessen
Digidak Sint-Jozef Rijkevorsel
Cursus
Digidak staat garant voor cursussen 
in een prettige en ontspannen sfeer, 
waarbij ze per cursus niet meer dan vijf 
cursisten ontvangen. Vooraf inschrijven 
is wel noodzakelijk. Dit kan tijdens de 
inschrijfmomenten of na de inschrijf-

momenten tijdens de vrije inloop op 
de locatie waar de initiatie doorgaat, 
zolang er vrije plaatsen zijn.

Gratis
 Aster Berkhofbibliotheek

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 Blenders - Digidak

 014 71 11 03
 www.digidak.be

3 april 2019
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Kleuters die op 23 april 2019 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom op onze drempeldag. Kom samen 
met mama en/of papa kennismaken 
met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 19.30 uur
De veerkracht van de Maya’s
Lezing

Wie niet vertrouwd is met de precolum-
biaanse culturen van Latijns-Amerika 
verwart al eens de Maya’s met de Inca’s 
of de Azteken. Tot op vandaag blijven 
de taal en de tradities van het Mayavolk 
tastbaar aanwezig. Wat maakt hun cul-
tuur zo bestand tegen de tijd ? De Bib 
en de pastorale eenheid Sint-Franciscus 
verlenen hun medewerking.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel

4 april 2019
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment
tablet- en computerlessen
Digidak Rijkevorsel Centrum
Cursus

Digidak staat garant voor cursussen 
in een prettige en ontspannen sfeer, 
waarbij ze per cursus niet meer dan vijf 
cursisten ontvangen. Vooraf
inschrijven is wel

Aankondigingen van activiteiten in mei dien je uiterlijk op
zondag 7 april 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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noodzakelijk. Dit kan tijdens de in-
schrijfmomenten of na de inschrijfmo-
menten tijdens de vrije inloop op de lo-
catie waar de initiatie doorgaat, zolang 
er vrije plaatsen zijn. 
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Blenders - Digidak
 014 71 11 03
 www.digidak.be

6 & 7 april 2019
6 april van 14.00 tot 22.00 uur
7 april van 10.00 tot 17.00 uur
Fototentoonstelling 2019
Tentoonstelling

Op 6 en 7 april organiseert fotoclub 
Fotovrienden Rijkevorsel vzw zijn jaar-
lijkse fototentoonstelling. Jullie kun-
nen op deze tentoonstelling de foto's 
van onze leden bekijken, beoordelen, 
inlichtingen vragen over de werking 
van de club. Alsook een gezellige bab-
bel doen tussen pot en pint. Tevens is 
er een doorlopende diaprojectie. Ook 
voor de allerkleinsten is er een kinder-
hoek voorzien.
Gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel vzw
 info@fvr-vzw.be
 www.fvr-vzw.be

11 april 2019
Om 19.30 uur
De geheimen van de
Hollywood musicals
Lezing

Lieven Debrauwer brengt een multime-
diapresentatie met veel foto’s, anekdo-
tes en filmfragmenten van de musicals 
uit de jaren 50 en 60. In samenwerking 
met gemeente Rijkevorsel en biblio-
theek.

€ 10
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

13 april 2019
Om 20.00 uur
April Kwis
Quiz
Voor de 11de keer organiseren de B-
reserven van Fc Sint-Jozef SK hun be-
kende April Kwis. Enkel amateurploe-
gen van 4 tot 6 personen. Inschrijven 
via aprilkwis@gmail.com.

€ 20
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 B-reserven FC Sint-Jozef SK
 Inschrijven: aprilkwis@gmail.com

Om 20.30 uur
The Magic Numbers
Concert
De Britse band The Magic Numbers 
maakt al zo’n 15 jaar opgewekte, 
veerkrachtige retropop, denk maar 
aan energieke radiohits zoals ‘Fore-
ver Lost’, ‘Love Me Like You’ en ‘Take 
A Chance’. Na hun doorbraak in 2005 

volgen al snelle volle concertzalen en 
spelen ze op de grootste festivals. Tel-
kens opnieuw slaagt de groep erin een 
grote glimlach achter te laten op de 
gezichten van de bezoekers. Noteer al-
vast de magische nummers 13/04/2019 
in je agenda, want het belooft zonder 
twijfel een magische avond te worden !

voorverkoop: € 20 
inkomprijs: € 22 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

17 april 2019
Om 20.30 uur
Chris Potter Trio
Concert

 © Claire Stefani

De Amerikaan Chris Potter wordt be-
schouwd als één van de meest invloed-
rijke saxofonisten van zijn generatie. 
Hij speelde met groten als Herbie Han-
cock, Dave Holland en John Scofield. En 
hij brengt een wel héél straffe ritme-
sectie mee ! Tim Lefebvre is de bassist 
op David Bowie’s meesterwerk ‘Black-
star’. Drummer Justin Brown is te horen 
op de eerste drie platen van Ambrose 
Akinmusire en recent tourde hij de we-
reld rond met Thundercat.
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voorverkoop: € 24 
inkomprijs: € 26 
voorverkoop studenten: € 16 
inkomprijs studenten: € 18

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

18 april 2019
Om 20.30 uur
Sam Vloemans presents Cargo Mas
Concert

Sam wordt 40 en viert feest ! Hij pre-
senteert gloednieuw materiaal met 
Cargo Mas: een ‘groove-based’ collec-
tief met invloeden uit jazz-funk, latin, 
hiphop en rock-’n-roll. De muzikanten 
van Cargo Mas speelden individueel ook 
al bij artiesten zoals Zap Mama, Lianne 
La Havas, Gabriel Rios, Guru’s Jazzma-
tazz en Dez Mona.
voorverkoop: € 13 
inkomprijs: € 15 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

20 april 2019
Om 20.30 uur
The Lighthouse + PEER
Concert
The Lighthouse − winnaar van de 
Nieuwe Lichting 2017 − heeft recent 
met ‘Catch Fire’ en ‘Tel Aviv’ twee 
gloednieuwe singles op de wereld los-
gelaten. Na de release van de ‘Joy-

ride’ EP in november 2017, die hen 
maar liefst 1,8 miljoen Spotify-streams 
opleverde, zijn de heren immers in 
volle voorbereiding van hun debuut-
album. Op 20 april brengt The Light-
house in de Singer een set waarin ze 
nog meer nieuw materiaal op je afvu-
ren en waar ze graag een tipje van de 
sluier oplichten van hun debuutalbum. 
Voorprogramma: PEER (NL).

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

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

20, 21, 26 & 27 april 2019
20 april van 20.00 tot 22.00 uur 
21 april van 14.00 tot 16.00 uur 
26 april van 20.00 tot 22.00 uur 
27 april van 14.00 tot 16.00 uur
Iwan en
de Vuurvogel
Theatervoorstelling 

In een saai dorp ergens op het Russische 
platteland, waar nooit iets gebeurt, 
verschijnen op een goede dag twee ver-
halenvertellers. Met hun overvloed aan 

fantasie en een kist vol attributen ver-
tellen zij het verhaal van ‘Iwan en de 
Vuurvogel’. Daarbij roepen ze de hulp 
in van alle dorpelingen. Het wordt een 
spannende en muzikale tocht, waarin 
het gelukskind Iwan uiteindelijk na vele 
gevaren en beproevingen de hand van 
de prinses weet te winnen en de kwade 
tovenaar verslaat. En uiteindelijk... 
wordt het dorp er zelf een betere plek 
door.
€ 8

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Jeugdtheater Globe
 Reservatie: 0476 72 56 90
 www.jtglobe.be/kaarten-bestellen/

21 april 2019
Vanaf 9.30 uur
Paaseieren rapen
Toerisme Rijkevorsel 
Feestelijkheid

Toerisme Rijkevorsel nodigt de Rijke-
vorselse kleuters en lagere schoolkinde-
ren uit om paaseieren te komen rapen 
op het molenterrein. Vanaf 9.30 uur 
kunnen de kinderen met allerlei spelle-
tjes bonuseieren verdienen. Is het nest 
van onze kip vol dan kan het echte werk 
beginnen. Om 10.30 uur mogen de kleu-
ters hun mandjes vullen, om 11.00 uur 
zijn de lagere schoolkinderen aan de 
beurt. Vergeet zeker geen mandje om 
de eitjes te verzamelen en mee naar 
huis te nemen. Voor de ouders staat de 
koffie klaar in het bezoekerscentrum. 
Wil jij er met je gezin ook bij zijn die 
dag? Stuur dan uiterlijk op 10 april een 
mailtje naar toerisme@rijkevorsel.be 
en geef door met hoeveel kinderen je 
aanwezig zal zijn. 
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel
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 Toerisme Rijkevorsel
 toerisme@rijkevorsel.be
 (inschrijven)

22 april 2019
Van 13.00 tot 18.00 uur
Paaseierentocht
Wandeling 

Neem deel en verzamel wat lekkers tij-
dens het spelen van spelletjes.
Leden: € 3 
Niet-leden: € 5

 Lokalen Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel

23 april 2019
Van 19.30 tot 21.30 uur
Start training positief en
verbindend opvoeden
Cursus

Je kind wil ’s nachts niet slapen. Je 
zoontje ruimt nooit op. Je kinderen 
maken veel ruzie. Er is strijd en discus-
sie. Kortom, opvoeden is vaak niet leuk 
meer. Je hebt soms het gevoel dat je er 
alleen voor staat... In de Training po-
sitief en verbindend opvoeden kunnen 
ouders hun ervaringen delen met an-
dere ouders, informatie over opvoeden 

krijgen, samen vaardigheden inoefenen 
en op een andere manier leren praten 
met en luisteren naar kinderen. Deze 
ouders willen allemaal hetzelfde: het 
beste voor hun kinderen en (opnieuw) 
plezier beleven aan opvoeden.
€ 15

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Triple P i.s.m. Het Huis van het Kind
 Inschrijven: 0492 73 79 98 en
                    0492 73 14 16
 training@lentekind.be

24 april 2019
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag Rijkevorsel
Spel 

Vandaag sluiten alle Vlaamse kinder-
zenders hun deuren zodat jij zeker met 
ons mee buiten kan komen spelen ! Kom 
mee genieten van tal van activiteiten 
en groepsspelen tijdens onze Buiten-
speeldag. Buitenspeelplezier verze-
kerd ! Inschrijven kun je doen door een 
mailtje te sturen naar jeugddienst@
rijkevorsel.be of door te bellen naar 
03 340 00 55.
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 Inschrijven: 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.jeugdrijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Erik Bogaerts Kwartet
Concert
Het Erik Bogaerts Kwartet is een nieuwe 

band die bestaat uit leden van Mephiti, 
Dans Dans, Carate Urio Orchestra, ... 
Kortom, één van de spannendste Bel-
gische jazzgroepen van het ogenblik.  
Het wordt dan ook uitkijken naar hun 
concert in de Singer! ‘Interplay’ staat 
voorop in hun muziek, die balanceert 
tussen sereniteit en energetische ex-
pressie.

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

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

25 april 2019
Om 19.30 uur
Info-avond: Naar het eerste leerjaar... 
Welkom in De Wegwijzer !
Infovergadering

Maak kennis met onze school, onze 
leerkrachten, onze werking. Het eerste 
leerjaar staat in de focus. Van harte 
welkom !
Gratis

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GLS De Wegwijzer
 03 340 00 60
 secretariaat@glsdewegwijzer.be
 www.glsdewegwijzer.be
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26 april 2019
Om 20.30 uur
Lokale Helden:
Smooth Lee + Mitraille
Concert

de Singer trekt op vrijdag 26 april op-
nieuw resoluut de kaart van het lokaal 
talent. We zijn het dit jaar niet ver 
moeten gaan zoeken om talent te vin-
den. ‘Lokale Helden’ van dienst zijn de 
ska-punk-trots Smooth Lee uit Rijkevor-
sel en omstreken + de garagerockers Mi-
traille uit Malle. Kuis uw oren alvast uit, 
want het gaat er stuiven in de Singer !
Gratis

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

27 april 2019
Start inschrijvingen
GLS De Wegwijzer
schooljaar 2019 -2020

Je bent van harte welkom om jouw 
zoon of dochter te komen inschrijven 
voor het schooljaar 2019 -2020. Tijdens 
deze voormiddag starten de inschrijvin-
gen. Je kunt ook een afspraak maken 
later dit schooljaar.
Gratis

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GLS De Wegwijzer
 03 340 00 60
 secretariaat@glsdewegwijzer.be
 www.glsdewegwijzer.be

Van 14.00 tot 21.00 uur
Koken met bier
Cursus

Bier heeft de laatste jaren een bijzon-
dere plaats veroverd in de gastronomie. 
Niet alleen wagen steeds meer heden-
daagse chefs zich aan het gebruik van 
bier in hun eigentijdse creatieve keu-
ken, bier wordt ook steeds vaker bij 
gerechten geserveerd als alternatief 
voor de klassieke wijn. Daarom organi-
seren wij als kwb zijnde weer een dag 
vol kook- en eetplezier met de focus op 
bier !
Basistarief: € 12 
Koken én eten: € 10

 Zaal Alma
 Stevennekens 218
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 jelle@kwbsintjozef.be
 www.kwbsintjozef.be

Van 16.00 tot 19.00 uur
Bloesemwandeling
Begeleide wandeling

Kom op zaterdag 27 april de lentebloe-
sems bewonderen tijdens een geleide 
voorjaarswandeling. Koen en Martine 
Bruneel-Cox stellen die dag hun bedrijf 
open voor de wandelaars. Reserveren 

voor de wandeling is niet nodig en er is 
voldoende parking op het terrein.
Gratis

 Fruitbedrijf Bruneel-Cox
 Brandakkers 4   2310 Rijkevorsel          

 Toerisme Rijkevorsel    
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

Om 20.00 uur
Brassband Condor in Concert
Concert

Jaarconcert Brassband Condor uit Sint-
Jozef Rijkevorsel o.l.v. Ward Mangel-
schots in het Gemeenschapscentrum. 
Kaarten te koop bij onze leden, op 
brassbandcondor@telenet.be of aan 
de inkom. Aanvang 20.00 uur, deuren 
19.00 uur.
- 14 jaar: gratis 
voorverkoop: € 5 (incl. trappist op 
trappistenstand 2019) 
inkomprijs: € 5

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Brass Band Condor Rijkevorsel
 brassbandcondor@telenet.be

Om 20.30 uur
De Kleine Veusselse Revue
Revue

De Kleine Veusselse Revue is een wer-
velend spektakel van muziek, theater, 
zang, dans, comedy, striptease en poë-
zie, meesterlijk in goede banen geleid 
door ’s lands nachtburgemeester Don 
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Vitalski, met de muzikale omlijsting 
door Martinus Wolf en live tekenwerk 
van Serge Baeken en Bert Lezy. En 
verder ook met Willy Geets en Charel 
Huet, Lisette van Gorp, Ella Synderella, 
Bo & Jeroen, een Veusselse Quiz, Wim 
Paeshuyse en nog veel meer !
voorverkoop: € 13 
inkomprijs: € 15 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

28 april 2019
Van 9.00 tot 16.00 uur
Garageverkoop

Garageverkoop in Rijkevorsel. Uiterste 
inschrijvingsdatum is zondag 21 april 
2019. Bij alle deelnemers liggen lijsten 
van de deelnemers ter inzage. De vol-
ledige lijst zal ook verschijnen op onze 
Facebookpagina.
leden: € 4 
niet-leden: € 8

 Garages in Rijkevorsel
 Gezinsbond Rijkevorsel

 Inschrijven: 0496 344 009
 garageverkooprijkevorsel@hotmail.com

Van 10.00 tot 17.00 uur
Erfgoeddag 2019
Opendeurdag
Onder het motto ‘Hoe maakt u het ?’ 
richt de 19de editie van Erfgoeddag op 
zondag 28 april 2019 volop de schijn-
werpers op vakmanschap. Centraal 
staat het cultureel erfgoed van en over 
vakmanschap, meesterschap, leren en 
maken in Vlaanderen. Hoe maakt u 
het ? Maar ook: hoe maakt het je ? En 
hoe geven we dat dan door ? Voeg aan 
die vragen nog het suggestieve woordje 

‘beter’ toe, en u hebt het thema en de 
uitdaging van Erfgoeddag 2019 hele-
maal beet: over vakmanschap, ambach-
telijkheid en vakmensen (v/x/m) dus. 
En cultureel erfgoed.

Gratis
 Molenterrein

 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuur@rijkevorsel.be

29 april 2019
van 17.30 tot en met 18.30 uur 
van 19.00 tot en met 20.00 uur
Ben je zwanger ?
Kom kennismaken met Kind en Gezin
Infovergadering

De verpleegkundige van Kind en Gezin 
geeft je graag meer informatie over 
wat Kind en Gezin voor jou kan beteke-
nen. wat wij doen, hoe het consultatie-
bureau er uit ziet, ...
Gratis

 Consultatiebureau Kind en Gezin
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Kind en Gezin Rijkevorsel
 078 100 150
 kris.gommers@kindengezin.be

volgende maand

3 mei 2019
Antwerp Jazz Orchestra
o.l.v. Bert Joris

 de Singer

6 mei 2019
Zindelijkheid,
positief ondersteunen

 Leo Pleysierbibliotheek

8 mei 2019
Lezing Zaki - ‘Sticky Songs’

 Leo Pleysierbibliotheek

9 mei 2019
Gilli - try-out

 de Singer

10 mei 2019
Brugquiz

 Feestzaal Den Bakker

The Weight Band
 de Singer

11 mei 2019
Stef Kamil Carlens try-out

 de Singer

18 mei 2019
BoekBabyBorrel

 Leo Pleysierbibliotheek

21 mei 2019
Speeluurtje voor nieuwe kleuters

 Het (Kleine) Moleke
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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 - Doelenpad 8
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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