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2310
Klundert

Terug te voeren op kluun of kluit
Betekenis = zwartveen, 
een benaming van een veensoort 
die zich situeert net onder de bovenlaag.
Zeer geschikt voor de productie van turf.

Of ook die straat in Rijkevorsel
die in de lente baadt in een roze gloed
van de prunus serrulata.

 © Lomari Photography
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INHOUD

4
Op zondag 26 mei trekken alle meerderjarige Belgen weer 
naar de stembus voor de Europese, Federale en Vlaamse 
verkiezingen. Wees goed voorbereid zodat je die dag vlot langs 
het stembureau kunt passeren.

26
De toeristische vakantiegids met fietsbijlage is goed voor 
honderden kilometers fietsplezier in de Kempen. Je hoeft het 
niet ver van huis te zoeken. In de Kempen vind je nog: rustige 
plekjes, historische hoogtepunten en streeklekkernijen. Hoog 
tijd dus om de fiets van stal te halen.

20
Als eigenaar ben je altijd verantwoordelijk voor je hond. Zo 

moet je op de openbare weg of op het openbaar domein je hond 
steeds aan de leiband houden. Zorg thuis ook voor een goede 
afsluiting, zodat je hond niet zomaar de straat op kan lopen.

12
Het lokaal bestuur ontving een subsidie van € 54 205 voor de 
realisatie van een lokaal klimaatproject. Binnen dit project 

worden 16 bestaande assistentiewoningen Prinsenhof bijkomend 
geïsoleerd en zullen 11 extra assistentiewoningen

gebouwd worden.

18
Op 22 maart werd ter hoogte van Breebos een grootschalige 
multidisciplinaire brandweeroefening georganiseerd. Doel 
hiervan is om bestaande procedures en plannen waar nodig te 
verfijnen met het oog op een adequate bescherming van de 
burgers in noodsituaties.
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VOORWOORD

Nathalie Cuylaerts,

Schepen van lokale economie, 
middenstand, kinderopvang, kind en 
gezin, ontwikkelingssamenwerking, 
gelijke kansen en jeugd

Beste inwoners,

Voor de eerste maal mag ik voor jullie het voorwoord van dit mooie informatieblad
‘den 2310’ verzorgen en dit voor één van de mooiste maanden van het jaar, de bloeimaand 
mei. De maand waarin de bomen stilaan weer mooie groene blaadjes dragen en waarin
de mooie voorjaarsbloemetjes de voortuinen en dus ook ons straatbeeld kleur geven.
Je begint overal terug nieuw leven te zien: kleine kuikentjes en vogeltjes die hun eerste 
vlieglessen krijgen, ... Wisten jullie trouwens dat in geen enkel jaar, ook niet in een 
schrikkeljaar, er maanden zijn die op dezelfde dag van de week beginnen als mei ?

De paasvakantie is ook nog maar net gepasseerd. Hopelijk hebben jullie de kans gehad om 
enkele dagen vrij te nemen en zo jullie batterijen weer op te laden zodat jullie er weer 

tegenaan kunnen gaan tot de volgende vakantie. De zon begint ook meer te schijnen en haar warmte uit te stralen 
wat ervoor zorgt dat we weer massaal op de fiets springen of een fikse wandeling gaan maken. Hierna hebben we 
natuurlijk honger en/of dorst. Maar geen nood, onze horeca-uitbaters hebben allemaal hun mooie terras buitenstaan 
en zullen ons graag ontvangen.

Mei is ook de maand dat traditiegetrouw alle scholen hun deuren opzetten. De kinderen en leerkrachten zetten hun 
beste beentje voor om hun mooiste dansjes, toneeltjes of ander talent te laten zien. Dit brengt ons naadloos bij een 
nieuw evenement. Op 4 mei organiseren de jeugdverenigingen in samenwerking met de jeugddienst een familiedag 
voor jong en oud die de naam PROJECT X meekrijgt. De dag zal doorgaan in en om De Wauwel. Verdere info vind je 
in deze 2310. Ook vieren we de week van de opvoeding tussen 16 en 23 mei. Hier hangt een mooie wedstrijd aan 
vast die tegelijk ook heel leuk is omdat jullie fijne opdrachtjes moeten uitvoeren samen met jullie kapoenen om 
kans te maken op de hoofdprijs.
Poortje pik zit er ook weer aan te komen. Hou het ludiek !

Op 26 mei trekken we met z’n allen naar het stembureau en kiezen we de volgende vertegenwoordigers in de 
Vlaamse, Federale en ook de Europese regering. Iedereen met stemplicht zal hiervoor nog een oproepingsbrief 
ontvangen. Vergeet dus zeker niet op die dag met jullie eID-kaart en oproepingsbrief naar het stembureau te gaan.

Rest mij enkel nog jullie dit mee te geven, geniet van de mooie dagen en de natuur die zich nu graag voor ons van 
haar mooiste en kleurrijkste kant laat zien.

© Dirk Geets
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BESTUUR

1. Stemrecht en stemplicht bij verkiezingen
In België is er stemplicht voor alle Belgen vanaf de leeftijd van 18 jaar, ook al ben je niet in staat 
om naar het stemlokaal te gaan. In aanloop naar de verkiezingen krijg je een oproepingsbrief. 
Op die brief staat vermeld in welke gemeente en in welk stemlokaal je moet gaan stemmen. 
Je vindt er ook de openingsuren van het stemlokaal en wat je naast de brief nog moet mee-
brengen (bv. identiteitskaart). Op voorwaarde dat je een geldige reden hebt om zelf niet aan 
de verkiezingen deel te nemen, kun je een volmacht aan een andere kiezer geven. Ook als je 
op de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft, moet je een volmacht geven. Wie 
stemgerechtigd is in België, moet ook deelnemen aan de verkiezingen. Met deelname aan de 
verkiezingen wordt bedoeld:
· zich begeven naar het stemlokaal
· het stemhokje binnentreden
· een stem uitbrengen (dat kan ook een blanco stem zijn)
· het stemhokje verlaten
· het inscannen en in de stembus stoppen van het stembiljet

Als je weigert het stemhokje binnen te gaan, word je genoteerd als ‘afwezige kiezer’.

Op zondag 26 mei 2019 trekken we met z’n allen opnieuw naar de stembus 
om onze stem uit te brengen, deze keer voor de Europese, Federale en 
Vlaamse verkiezingen. Om die dag alles in goede banen te laten verlopen, 
geven we hierbij een overzicht van de belangrijkste zaken die je op voorhand 
in orde moet brengen.

Europese, Federale en
Vlaamse verkiezingen 2019

Mei

26
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2. Oefenen met stemcomputers
Het stemmen op 26 mei zal in Rijkevorsel opnieuw geautomatiseerd verlopen. Het lokaal be-
stuur wil aan de kiezers die dit wensen de kans geven vooraf te oefenen met de stemcomputers.

De oefenkiescomputers zijn van 2 mei tot en met 21 mei terug te vinden op volgende locaties:
· de Leo Pleysierbibliotheek
· de Aster Berkhofbibliotheek
· het woonzorgcentrum Prinsenhof

Een filmpje over de stemmethode staat op de website www.rijkevorsel.be/verkiezingen.

3. Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen.
   Kan ik een volmacht geven ?
Om reden van ziekte, studie, beroep, geloofsovertuiging, toestand van vrijheidsbeneming, ver-
blijf in buitenland om beroeps- of privéredenen kun je volmacht geven. Welke documenten je 
hiervoor dient voor te leggen kun je opvragen bij de dienst burgerzaken of downloaden via de 
website www.rijkevorsel.be/verkiezingen. Voor studenten die zich dan in de examenperiode 
bevinden, werden er afzonderlijke documenten voorzien. Deze vind je ook terug via de website 
van het lokaal bestuur. De aanvraag moet ten laatste op 24 mei ingediend worden.
 
Aan wie kun je een volmacht geven ?
Je kunt een volmacht geven aan een andere kiezer. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men 
een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, maar hij/zij moet wel gaan stemmen in 
het stembureel waar de volmachtgever staat ingeschreven. Iedere kiezer mag maximum één 
volmacht hebben.
 
Wat moet je doen als volmachthouder ?
Als iemand jou volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je eerst voor jezelf gaan 
stemmen en je vervolgens aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever moest stem-
men met volgende zaken:
· je eigen identiteitskaart
· je eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de volmachtgever
· het volmachtformulier
· het bijgevoegd attest (indien van toepassing)

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel ‘heeft bij 
volmacht gestemd’ aangebracht.
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4. Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen.
   Ik wens geen volmacht te geven
Indien je de dag van de verkiezingen je onmogelijk kunt aanmelden op het stembureau en geen 
volmacht wenst te geven, kun je een bewijs van verhindering voor de verkiezingen binnenbren-
gen op het gemeentehuis, op de verkiezingsdag laten bezorgen aan de voorzitter van het stem-
bureau of na de verkiezingen binnenbrengen bij het vredegerecht in je kieskanton. Voor meer 
info verwijzen we je graag naar de dienst burgerzaken of www.rijkevorsel.be/verkiezingen.

5. Ik heb mijn oproepingsbrief verloren/niet ontvangen
Je moet stemmen in de gemeente waar je ten laatste op 28 februari 2019 bent gedomicilieerd. 
De oproepingsbrieven worden ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen verstuurd. 
Als je na 28 februari verhuisd bent, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige 
adres.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of ben je jouw oproepingsbrief kwijt? Dan kun je een 
duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je kunt er tot op de dag van de verkiezingen 

terecht voor een duplicaat. Op deze oproe-
pingsbrief wordt ‘duplicaat’ vermeld door 
het lokaal bestuur. De dienst bevolking is 
op de dag van de verkiezingen geopend van 
8.00 tot 12.00 uur.

Twee kieslocaties in Rijkevorsel

· Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer, Leopoldstraat 1
 − stembureau 1-4: in- en uitgang via de Hoogstraatsesteenweg
 − stembureau 5-7: in- en uitgang via de hoofdingang aan de 

 Leopoldstraat
· Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef, Kerkdreef 61
 − ingang via de Kerkdreef
 − uitgang via de achterzijde langs het kerkhof of de Pioen- 

 straat

Openingsuren stembureaus
De stemlokalen zijn op zondag 26 mei open van 8.00 uur tot 
16.00 uur. Bij vorige verkiezingen stelden we telkens vast dat 
het in de voormiddag beduidend drukker is in de stemlokalen 
dan in de namiddag. Wens je niet te lang te wachten, dan is 
het misschien aangewezen om in de namiddag jouw stem uit 
te brengen.

Parkeren
· Door de beperkte parkeergelegenheid aan beide kieslocaties 

vragen we om zo veel mogelijk met de fiets of te voet te ko-
men.

· Aan elke kieslocatie worden twee parkeerplaatsen voorzien 
voor mindervaliden. Gelieve deze dan ook vrij te laten voor 
zij die moeilijk te been zijn.

6. Je hebt op de dag van
   de verkiezingen geen
   identiteitskaart
Bij verlies van jouw identiteitskaart moet 
je onmiddellijk aangifte doen bij de dienst 
burgerzaken. Zij bezorgen je een voorlopig 
bewijs van identiteit. Dat document volstaat 
om te kunnen stemmen. De dienst bevolking 
is op de dag van de verkiezingen geopend 
van 8.00 tot 12.00 uur.

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

Vredegerecht Hoogstraten
Lindendreef 59
2320 Hoogstraten
03 340 29 50
vred.hoogstraten@just.fgov.be
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DIGITAAL STEMMEN 
in 12 stappen

#vlaanderenkiest @ABB_Vlaanderen

vlaanderenkiest.beinfo@vlaanderenkiest.be

1 2
Steek de witte chipkaart 
in de richting van de pijl 

tot aan de streep 
in de stemcomputer.

5
Neem de witte 
chipkaart terug.

Verlaat het stemhokje met 
uw stembiljet en chipkaart.

Bevestig uw stem.

8
Vouw uw stembiljet 

dubbel met de gedrukte 
tekst naar binnen.

12
De klep opent automatisch. 
Steek het dichtgevouwen 
stembiljet in de stembus.

Volg de instructies 
op het scherm.

6
Neem uw stembiljet 

(papierstrook).

10
Geef de witte chipkaart 

terug aan een lid 
van het stembureau.

3
Breng uw stem uit.

7
Kijk uw stembiljet na. 
Uw stemkeuze staat in 
kleine letters gedrukt

11
Ga naar de stembus, vouw 
uw stembiljet terug open 

en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

4
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In het stemhokje

Aan de stembus

Aan de voorzitterstafel

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel
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Hulp bij het invullen van de
aangifte personenbelasting

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

De belastingaangifte kun je indienen via het 
papieren aangifteformulier door deze te ver-
zenden naar het aangegeven adres. Via de 
website taxonweb.be kun je een elektroni-
sche aangifte doen. Hiervoor heb je je elek-
tronische identiteitskaart of token nodig en 
een kaartlezer.

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

Zitdag op 20 mei
in het gemeentehuis
Op maandag 20 mei 2019 komen enkele me-
dewerkers van de FOD Financiën naar het ge-
meentehuis van Rijkevorsel om je te helpen 
met het invullen van je aangifteformulier. Je 
kunt bij hen terecht van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 15.30 uur.

Elk jaar opnieuw stellen we vast dat er veel 
meer inwoners komen opdagen in de voor-
middag dan in de namiddag. Wens je sneller 
geholpen te worden, dan is het misschien 
aangewezen om in de namiddag een bezoek 
te brengen aan het gemeentehuis.

Welke documenten dien je mee 
te nemen ?
· jouw identiteitskaart
· de aangifte(n)
· de vorige aanslag
 (aanslagjaar 2018 - inkomsten 2017)
· alle inkomstenfiches (fiches van lonen, 

pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, 
ziektevergoedingen, ...)

· alle bewijzen voor aftrek (pensioenspa-
ren, leningen, levensverzekeringen, kin-
deropvang, PWA/wijk-werken, diensten-
cheques, energiebesparende uitgaven, 
...)

Voor de aangifte van iemand anders breng je 
ook volgende zaken mee:
· een kopie van zijn of haar identiteitskaart
· een volmacht

Tax-on-web gebruiken ?
Controleer tijdig of je je PIN-code nog hebt !
· Testen: met PIN-code op de dienst burgerzaken 
· Resetten: met PUK-code op de dienst burgerzaken
· Nieuwe codes aanvragen: www.rijkevorsel.be/PIN of op de 

dienst burgerzaken
· Opgelet: leveringstermijn nieuwe code bedraagt drie weken
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
25 maart 2019

Goedkeuring wordt verleend aan de eerste 
budgetwijziging van 2019 van het OCMW van 
Rijkevorsel.

Er wordt kennis genomen van het budget 
2019, de budgetwijzigingen 2018, alsook van 
de correctie van de jaarrekening 2017 van 
Welzijnszorg Kempen. 

De raad gaat akkoord met de toekenning 
van een subsidie van € 510,24 in het kader 
van een internationale stage in Mekelle in 
Ethiopië van 17 februari 2019 tot en met 17 
mei 2019.

De huurprijs voor Kind en Preventie voor 
het pand te Hoogstraatsesteenweg 19 wordt 
vastgelegd.

Goedkeuring wordt verleend aan de open-
bare verkoop van de woningen gelegen Meir 
9 en Meir 11, waarbij de verkoopprijs mini-
maal de geschatte waarde dient te zijn.

Goedkeuring wordt verleend aan het aange-
paste dienstreglement van de bibliotheek.

De schepen bevoegd voor mobiliteit, de heer 
Karl Geens, wordt aangeduid als vertegen-
woordiger van de gemeente in de Vervoer-
regioraad van de vervoerregio Kempen. De 
gemeente engageert zich om mee te werken 
aan het opstellen van het mobiliteitsplan 
van de vervoerregio Kempen. 

© Dirk Geets
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De raad gaat akkoord met de toekenning van 
een titel van ereschepen aan de heer Brosens 
Willi.

Op verzoek van gemeenteraadslid Renilde 
Willemse, namens de Gemeentebelangen-
fractie, werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda van deze gemeenteraadszitting:
· Isoleren en vernieuwen van het dak van 

de gemeentelijke lagere school De Weg-
wijzer na stormschade.

Er wordt geen goedkeuring verleend aan het 
voorstel.

Op verzoek van gemeenteraadslid Aline 
Maes, namens de ProVeussel-fractie werden 
volgend punten toegevoegd aan de agenda 
van deze gemeenteraadszitting:
· Bewegwijzering jeugdhuis De Wauwel en 

Chiro Sint-Jozef
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het 
voorstel om bewegwijzering te voorzien voor 
JH De Wauwel en Chiro Sint-Jozef.
· Stormschade en renovatie dak gemeente-

lijke lagere school De Wegwijzer.
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het 
voorstel.

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

Er wordt kennis genomen van het budget 
2019, de budgetwijzigingen 2018, alsook van 
de correctie van de jaarrekening 2017 van 
Welzijnszorg Kempen.

Er wordt kennis genomen van de aanduiding 
van de plaatsvervangers van de leden van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Anonieme meldingen

Het lokaal bestuur moedigt inwoners aan om 
meldingen te bezorgen aan de diensten van 
het bestuur. Met deze meldingen kunnen de 
diensten aan de slag om bepaalde zaken of 
problemen op te lossen.

Af en toe ontvangen we echter ook ano-
nieme meldingen. Het spreekt voor zich dat 
we op deze meldingen geen terugkoppeling 
kunnen geven. Bijgevolg worden deze mel-
dingen ook niet behandeld.

Geef dus steeds jouw naam en contactge-
gevens mee door, zodat we je op de hoogte 
kunnen houden van de behandeling van de 

BESTUUR

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Alle diensten van het lokaal bestuur zullen gesloten zijn op 
woensdag 1 mei 2019, naar aanleiding van het Feest van de Ar-
beid, en op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 omwille 
van O.L.H.-Hemelvaart.

Het recyclagepark zal aansluitend ook gesloten zijn op zaterdag 
1 juni 2019.

Meer info:
·	www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
·	www.rijkevorsel.be/openingsuren
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melding. Deze contactgegevens worden en-
kel intern gebruikt en generlei wijze doorge-
geven aan derden. Elke melding wordt met 
de nodige discretie
behandeld.

www.rijkevorsel.be/
meldingen
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Internationale Dag Tegen
Holebifobie en Transfobie

Op 17 mei is het 29 jaar geleden dat de 
WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, 
homoseksualiteit uit de lijst van geestes-
ziekten schrapte. Sindsdien heeft de ho-
lebi- en transgendergemeenschap deze dag 
uitgeroepen tot de Internationale Dag Tegen 

Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Çava-
ria, de Vlaamse koepel van holebi- en trans-
genderverenigingen, roept alle gemeenten 
op om op 17 mei de regenboogvlag uit te 
hangen als teken van solidariteit.

Dit jaar zullen er niet alleen regenboogvlag-
gen in Rijkevorsel wapperen, ook enkele ze-
brapaden krijgen een likje verf in de kleuren 
van de regenboog, met name in de Banmo-
lenweg, in de Leopoldstraat en in de Meir. In 
de Leo Pleysierbibliotheek wordt er aan de 
inkom een tafel voorzien met daarop allerlei 
boeken rond het LGBT-thema.

Met deze acties wil het bestuur tonen dat 
onze gemeente begaan is met al zijn inwo-
ners, ongeacht hun seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit. Discriminatie, op welke 
basis dan ook, is onaanvaardbaar.

Meer info:
· www.cavaria.be
· www.lumi.be

· 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

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel 
investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. In 
de provincie Antwerpen krijgen 19 projecten een deel van de koek. Eén van 
de projecten is de renovatie van de assistentiewoningen Prinsenhof met 
bijkomend een uitbreiding van een nieuw gedeelte bovenop de bestaande 
assistentiewoningen. Het subsidiebedrag bedraagt € 54 205.

e 54 205 subsidie voor renovatie
en uitbreiding assistentiewoningen

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel besliste al in 2015 om voor alle nieuwbouwprojecten en 
grootschalige renovaties de 30-30-30-regel toe te passen. Dit wil zeggen dat voor alle projec-
ten een E-peil en K-peil van maximum 30 wordt opgelegd en dat de netto energiebehoefte 
maximum 30 kWh/m2/jaar mag bedragen. Voor zowel het nieuwe deel als de renovatie van de 
assistentiewoningen zal die regel ook worden gebruikt. Momenteel beschikt het OCMW al over 
45 assistentiewoningen. Binnen dit project zullen 16 bestaande assistentiewoningen bijkomend 
geïsoleerd worden en zullen 11 extra assistentiewoningen gebouwd worden.

Het project kiest er bewust voor om efficiënt om te gaan met de beschikbare ruimte. De uit-
breiding van de assistentiewoningen wordt volledig gedaan bovenop de bestaande flats. Op die 
manier kan de capaciteit vergroot worden zonder bijkomende ruimte in te nemen. Bovendien 
bevinden de assistentiewoningen zich in het centrum van Rijkevorsel wat de verplaatsingen 
voor minder mobiele bewoners eenvoudiger maakt.
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Kinderen van
Het Kleine Moleke schenken 
opbrengst vastenactie aan 
OCMW Rijkevorsel

De gesubsidieerde vrije kleuterschool Het 
Kleine Moleke organiseert elk jaar tijdens de 
vasten allerlei acties, waarbij de opbrengst 
steevast naar een goed doel gaat.

Dit jaar koos de school voor het OCMW van 
Rijkevorsel. De kleuters van Het Kleine Mo-
leke overhandigden zo op vrijdag 5 april een 
bedrag van € 211 aan het OCMW.

Klusjes voor het goede doel
Tijdens de vastenmaand stimuleren de juf-
fen van Het Kleine Moleke de kinderen om 
thuis kleine karweien uit te voeren in ruil 
voor een centje voor een goed doel. De 
kleuters van de klas van juffrouw Ilse en juf-

frouw Veerle zetten hun beste beentje voor: 
Jasmin had de tafel gedekt, Warre was pa-
tatjes gaan halen bij zijn moeke, Denzel en 
Serena poetsten de zetel, Amélie hielp bij 
het verzorgen van de baby en Lucas hielp de 
papa in de tuin met het hout stapelen.

Alle kinderen wilden maar wat graag een 
centje bijverdienen, want juffrouw Ilse en 
juffrouw Veerle hadden hen verteld dat ze 
hiermee andere kinderen zouden kunnen 
helpen.

Naast de acties van de kinderen organiseert 
Het Kleine Moleke tijdens de vasten ook we-
kelijks een koffiestop voor de ouders, wat 
eveneens geld in het laatje bracht.

Alle verdiende centen verdwenen vervolgens 
in een grote spaarpot. Het resultaat is een 
mooi bedrag van € 211. Toch primeert voor 
Het Kleine Moleke vooral de boodschap.
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LEVEN EN WELZIJN

Overhandiging aan het OCMW
De opbrengst van al deze acties werd op vrij-
dag 5 april in naam van alle kleuters door 
Mathis overhandigd aan de voorzitter van 
het bijzonder comité van de sociale dienst 
en aan het diensthoofd van de sociale dienst 
van het OCMW.

Het verzamelde bedrag komt terecht in een 
pot waarmee het OCMW kinderen die op-
groeien in een gezin met financiële moei-
lijkheden ondersteuning biedt. Zo krijgen 
deze kinderen de mogelijkheid om aan een 
voordelig tarief deel te nemen aan vrije-

tijdsactiviteiten in de gemeente, denk maar 
aan de activiteiten van de Grabbelpas en 
Speelpleinwerking Kiekeboe. Ook is het mo-
gelijk om via deze steunmaatregel korting 
te krijgen voor de buitenschoolse kinderop-
vang. Met deze ondersteuning wil het lokaal 
bestuur de kinderen uit hun isolement halen 
en hen de kans geven om samen met andere 
kinderen toffe activiteiten te beleven.

Namens het lokaal bestuur van Rijkevorsel 
willen we de kinderen, ouders en leerkrach-
ten van Het Kleine Moleke van harte bedan-
ken voor dit prachtige initiatief !

zoekt (m/v)

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN (B1-B3)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als maatschappelijk assistent werk je onder leiding van 
het diensthoofd sociale dienst en draag je bij tot de 
maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. 
Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je 
samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. 
Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van 
de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je 
samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd 
lokaal sociaal beleid. 

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de nodige 
dosis empathie. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch 
vermogen en heb je zin voor synthese. Je formuleert de zaken 
zowel mondeling als schriftelijk op een heldere manier en je 
past je communicatie aan de hulpvrager aan. Bovendien weet 
je met conflictsituaties om te gaan. Je stelt je dynamisch 
en professioneel op binnen het team, maar kan evengoed 
zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-context is een 
bijkomende troef. 

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma van bachelor in het sociaal-
agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, 

of een daarmee gelijkgesteld diploma, of van een diploma 
van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee 
gelijkgesteld diploma.

Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 13 mei 2019. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af 
tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. Lokaal 
bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je 
kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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Geboorten

Januari 2019
· Michielsen Mayra, 6 januari 2019, kind van Michielsen Davy en Akinyemi Bieke

Februari 2019
· Van Looy Arthur, 18 februari 2019, kind van Van Looy Kris en Eelen Sybille
· Vermeiren Arthur, 20 februari 2019, kind van Vermeiren Bert en Van Genechten Jolien
· van Wezel Vero, 20 februari 2019, kind van van Wezel Mario en Van Hoek Katrien
· Peeraer Louiz, 22 februari 2019, kind van Peeraer Wesley en Geerts Dorien
· Van Dooren Ian, 23 februari 2019, kind van Van Dooren Bart en Laureys Ann 
· Hillen Modest, 24 februari 2019, kind van Hillen Maarten en Geysen Ruth
· Vandegehuchte Kasper, 27 februari 2019, kind van Vandegehuchte Vincent en Hermans Evelien

Maart 2019
· Moki Monoko Dylano, 1 maart 2019, kind van Moki Monoko Simon en Bierinckx Dana 
· Boeykens Joy, 12 maart 2019, kind van Boeykens Thierry en Jansens Mathilde
· Sips Jade, 18 maart 2019, kind van Sips Jonathan en Sprangers Dorien

Huwelijken maart 2019

· Goos Roel en Vercammen Chloë, 2 maart 2019
· Van Dorpe Eveline en Peeters Joyce, 8 maart 2019

Overlijdens maart 2019

· Zagers Peter °1971 † 12 maart 2019
· Vermeulen Rita °1965 † 16 maart 2019
· Marynissen Mathildis °1924 † 17 maart 2019 
· Faes Anna °1923 † 19 maart 2019 
· De Visscher André °1931 † 20 maart 2019
· Thieleman Maria °1938 † 20 maart 2019
· Wuyts Marc °1970 † 25 maart 2019
· Meeuwes Joseph °1927 † 27 maart 2019
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Verjaardagsfeestje

Woensdag 8 mei 2019
· fruitvlaai en koffie
· prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

LEVEN EN WELZIJN

zoekt (m/v)

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENTEN
BUDGETBEHEER (B1-B3)

met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als maatschappelijk assistent werk je onder leiding van 
het diensthoofd sociale dienst en draag je bij tot de 
maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. 
Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je 
samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. 
Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van 
de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je 
samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd 
lokaal sociaal beleid. Specifiek voor de functie budgetbeheer  
sta je in voor een systematische begeleiding en opvolging 
van je cliënten op financieel gebied. Je biedt ondersteuning, 
je bemiddelt met schuldeisers, je maakt afbetalingsplannen 
op, ... hierbij stel je steeds je cliënt centraal ten einde de 
leefsituatie te verbeteren. 

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de nodige 
dosis empathie. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch 
vermogen en heb je zin voor synthese. Je formuleert de zaken 
zowel mondeling als schriftelijk op een heldere manier en je 
past je communicatie aan de hulpvrager aan. Bovendien weet 
je met conflictsituaties om te gaan. Je stelt je dynamisch 
en professioneel op binnen het team, maar kan evengoed 
zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-context is een 
bijkomende troef. 

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma van bachelor in het sociaal-
agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, 

of een daarmee gelijkgesteld diploma, of van een diploma 
van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je beschikt over een attest van de 
basisopleiding schuldbemiddeling, over een inschrijvingsbewijs 
van deze opleiding of je kan een nuttige beroepservaring van 
tenminste 3 jaar voorleggen.

Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het 
strafregister, een kopie van je diploma en je attest van de 
basisopleiding schuldbemiddeling (of een inschrijvingsbewijs 
van deze opleiding of het bewijs van tenminste 3 jaar nuttige 
beroepservaring) aan de personeelsdienst uiterlijk op 13 mei 
2019. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend 
per post of geeft deze af tegen ontvangstbewijs aan de 
personeelsdienst, t.a.v. Lokaal bestuur Rijkevorsel,
Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info



Meimaand Mariamaand

Bidden aan de kapellekes
· donderdag 2 mei 19.00 uur: Vlimmersebaan
· zondag 5 mei 10.00 uur: kapel Achtel
· dinsdag 7 mei 19.00 uur: Dellenweg
· donderdag 9 mei 19.00 uur: Bolk
· dinsdag 14 mei 19.00 uur: Angelicadreef
· donderdag 16 mei 19.00 uur: Banmolenweg
· dinsdag 21 mei 19.00 uur: Vrouwkensblok
· donderdag 23 mei 19.00 uur: grot Eekhofstraat
· dinsdag 28 mei 19.00 uur: Doelenpad 8

Kruisdagviering
· maandag 27 mei 20.00 uur: Melhoven 8,
 start om 19.30 uur aan kapelleke
 Looiweg – De Parre
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‘Gevangenen omarmen’
een project van solidariteit
en hoop

Op vrijdag 10 mei organiseert de pastorale 
eenheid, Samen kerk in Hoogstraten en Rij-
kevorsel, de derde editie van ‘Gevangenen 
omarmen’. Deze dag staat in het teken van 
solidariteit met daders, slachtoffers en hun 
families, opdat we hen niet zouden verge-
ten.

Sympathisanten verzamelen om 10.30 uur 
aan parochiezaal Pax, Dr. Versmissenstraat 3 
te Hoogstraten, om er samen te zingen, een 
kaarsje te branden en even stil te vallen. 
Het evenement wordt afgesloten met een 
wandeling naar de gevangenis om zo de ge-
vangenen te ‘omarmen’...

Iedereen is welkom.

De Wegwijzer zet in op lezen

De laatste jaren zit het (begrijpend) le-
zen onder jongeren in woelig water. Onze 
Vlaamse kinderen zouden te weinig lezen 
en het ontbreekt hen ook aan motivatie. 
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt het 
telkens opnieuw: voorlezen en lezen heb-
ben positieve effecten op taalontwikkeling 
en verrijken de woordenschat. Hoe meer er 
wordt (voor)gelezen en hoe vroeger daar-
mee wordt gestart, hoe groter de effecten. 

In GLS De Wegwijzer wordt veel ingezet op 
het lezen. Met verschillende werkvormen in 
de klassen wordt geprobeerd de kinderen 
hiervoor warm te krijgen. Op schoolniveau 
worden tijdens het schooljaar verschillende 
leesacties georganiseerd: voorleesacties, ge-
dichtenweek, kwartierlezen (elke dag leest 
iedereen, ook leerkrachten, een kwartier in 
zelfgekozen leesmateriaal), leesbingo’s, uit-

dagingen tussen leerlingen en leerkrachten 
om gedurende een bepaalde tijd extra veel 
te lezen, uitwisseling van lievelingsboeken 
onder kinderen, bib bezoeken, ...

Lezen is dromen met je ogen open, we blij-
ven dit koesteren en we blijven hier vol op 
inzetten.

· 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
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Multidisciplinaire brandweeroefening
omgeving Breebos

Tijdens de oefening werd er een noodsituatie geënsceneerd waarbij de coördinatie van ver-
schillende diensten nodig was. Naast de hulpverlening ter plaatse (brandweer en ziekenwagen-
dienst) werd ook een beroep gedaan op de politionele diensten en op het CCGEM, het Gemeen-
telijk Coördinatiecomité of ook de crisiscel van de gemeente, om de noodsituatie op te lossen 
en de gevolgen ervan te beperken.

Om het scenario zo echt mogelijk te houden voor de brandweermensen, werd alles in het 
geheim voorbereid en was communicatie vooraf niet mogelijk. De brandweeroefeningen zijn 
een absolute voorwaarde om de brandweermannen te trainen in enerzijds de paraatheid en 
anderzijds de kennis en werking van de brandweermaterialen. Ook het CCGEM kreeg de unieke 
mogelijkheid om te oefenen. Dit comité komt bij elkaar onder leiding van de burgemeester en 
bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten, aangevuld met de ambte-
naar noodplanning en de communicatieambtenaar.

Er wordt een grondige analyse gemaakt van de oefening. De eindconclusies worden gebruikt 
om bestaande procedures en plannen waar nodig te verfijnen met het oog op een adequate 
bescherming van de burgers bij dergelijke situaties.

Schrijf je in op BE-Alert !
Tijdens de oefening werd er ook een testbericht via BE-Alert verstuurd naar de inwoners van 
Rijkevorsel die ingeschreven zijn op BE-Alert, een alarmeringssysteem waarmee de overheid 
jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. 

Heb je geen bericht ontvangen via BE-Alert? Je kunt je heel gemakkelijk gratis registreren op 
de website www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je 
vandaag nog in !

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Op vrijdagavond 22 maart organiseerde brandweerpost Rijkevorsel in 
samenwerking met andere posten uit de hulpverleningszone Taxandria een 
grootschalige multidisciplinaire brandweeroefening. De oefening vond plaats 
in de omgeving van Breebos.

© Mia Uydens© Mia Uydens



19

Verkeershinder

Rommelmarkt Sint-Jozef
Op 1 mei 2019 is er geen doorgaand verkeer 
mogelijk in de Zuiderdijk. In een gedeelte 
van de Zuiderdijk wordt de jaarlijkse rom-
melmarkt opgesteld en bijgevolg wordt de 
straat gedeeltelijk afgesloten voor het door-
gaand verkeer.

Voetgangers–	en	fietsexamen	
Naar jaarlijkse gewoonte nemen de wijk-
agenten bij de leerlingen van de lagere 
scholen in Rijkevorsel een voetgangers- en 
fietsexamen af. Hierbij worden de kinderen 
wegwijs gemaakt inzake de gevaren in het 
verkeer en hun plaats en houding als voet-
ganger en fietser, specifiek in Rijkevorsel.  
De examens in het centrum worden georga-
niseerd op 15 en 29 mei 2019 in de voormid-
dag. Het fietsexamen voor de leerlingen van 
Sint-Jozef vindt plaats op 18 juni. Wij vragen 
de weggebruikers om hier rekening mee te 
houden. 

Duatlon 
Op zaterdag 25 mei 2019 vindt de jaarlijkse 
duatlonwedstrijd in Rijkevorsel plaats. De 
duatlon vangt aan om 18.30 uur. Het loop-
parcours start aan de Kruispad en gaat ver-
der langs Prinsenpad, Tulpstraat, Helhoek-
weg, Prinsenhof, Prinsenpad en opnieuw 
Kruispad. Het fietsparcours start eveneens 
aan de Kruispad en loopt over de Helhoek, 
Oude Baan, Vrouwkensblok, Vaart, Meer-
blok, Oude Baan, Vaart, Langstraat, Oost-
malsesteenweg, Lozenhofstraat, Helhoek-
weg en terug Helhoek.

Parking is voorzien aan de recreatie-
zone Sonsheide. Het parcours wordt 
voor deze wedstrijd vanaf 17.30 tot 
21.00 uur verkeersvrij gehouden. Er 
wordt voorzien in diverse omleidin-
gen. 

Poortje Pik: hou het ludiek !

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

De laatste jaren werd deze traditie in Rij-
kevorsel nieuw leven ingeblazen, waarbij 
spullen op de rotonde aan de kerk werden 
verzameld. Jammer genoeg stelden we de 
voorbije jaren vast dat er iets te overijverig 
te werk werd gegaan. Het kan uiteraard niet 
de bedoeling zijn dat inwoners schade aan 
hun eigendommen oplopen of dat voorwer-
pen behorend tot het openbaar domein (bv. 
verkeersborden) worden weggenomen. 

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

Inwoners die iets oneigenlijks of verdacht 
vaststellen ter hoogte van hun perceel, ra-
den we aan om contact op te nemen met de 
politie. Indien er opzettelijke beschadigin-
gen worden vastgesteld of als de bevelen en 
richtlijnen van de politie niet worden nage-
leefd, zal een gemeentelijke administratieve 
sanctie of GAS-boete opgelegd worden.

· 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 88 50

 

Meer    
info
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Jouw hond, jouw verantwoordelijkheid

BOUWEN EN WONEN

Als eigenaar ben je altijd verantwoordelijk voor je hond. Voor een 
hondenliefhebber is het verplicht om je hond aan te lijnen waar het moet en 
te voorkomen dat je hond niet zomaar de straat oploopt. Heb je een hond die 
veel blaft of heeft jouw buur een hond die zorgt voor geluidshinder, overleg 
dan eerst met elkaar in plaats van zomaar naar de politie te stappen.

Honden aan de leiband
Op de openbare weg of op het openbaar domein moeten honden aan de leiband gehouden wor-
den. Op deze plaatsen mag de leiband niet langer dan 1,5 meter zijn of uitgerold worden. Als 
je een hond laat loslopen waar het niet mag, dan kan dit een GAS-boete opleveren. We raden 
ook aan om een goede afsluiting te voorzien aan je huis, zodat je hond niet kan uitbreken en 
zomaar de straat op kan rennen. Dit zowel in het belang van de hond, als voor voorbijgangers 
die misschien niet meteen weten hoe te reageren op een loslopende hond. Wil je jouw hond 
naar hartenlust laten rennen en spelen, dan kun je hiervoor sinds kort terecht in de nieuwe 
hondenlosloopzone in het gemeentebos in Sint-Jozef. 

Blaffende honden
Blaffende honden bijten niet, maar het kan soms flink vervelend zijn. Vooral 's nachts kan de 
luidruchtige hond van de buren voor overlast zorgen. Wie er meteen de politie wil bijhalen, 
bedenkt best dat burenrelaties daardoor flink kunnen verzuren. Daarom is het beter de eigenaar 
van het dier er eerst over aan te spreken en samen naar oplossingen te zoeken. Hou daarbij in 
het achterhoofd dat de hondeneigenaar misschien niet eens beseft dat zijn hond voor proble-
men zorgt. Als de hond de hele dag alleen thuis is, terwijl het baasje uit werken is bijvoorbeeld. 
Heb je zelf een hond die veel blaft, vraag dan ook steeds aan de buren of ze er last van hebben. 
Op die manier kunnen mogelijke irritaties in de kiem gesmoord worden. Ook hier kan er dan 
samen naar een oplossing gezocht worden.
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Studenten bouwen nieuwe 
speeltuigen voor Kinderclub

Voor de bouw van speeltuigen aan de Kin-
derclub in het centrum, heeft de gemeente 
de handen in elkaar geslagen met de hoge-
school Thomas More in Geel.

Twee groepen studenten bachelor in de 
bouw mochten hun creativiteit botvieren en 
een ontwerp maken voor een avontuurlijke 
buitenruimte. Een jury koos van deze twee 
het meest geschikte ontwerp uit op basis van 
de aangeboden spelmogelijkheden, origina-
liteit, prijs, duurzaamheid e.d.

Het gekozen ontwerp bestaat uit twee 
speelopstellingen, die toepasselijk de vorm 
van een K en van een C krijgen. In de K zit 
onder andere een loopbrug, brandpaal, glij-
baan, klimmuur en een chillhoek. In de C, 

bestemd voor de kleinsten, is onder meer 
een huisje, een podium en een helling voor-
zien. 

Het zijn de studenten van Thomas More die 
ook instaan voor de eigenlijke aanleg van 
deze spelvoorzieningen. Zij zullen alles van 
begin tot einde coördineren. Het is de be-
doeling dat alles tegen eind mei klaar is, zo-
dat er deze zomer al volop van de nieuwe 
speelmogelijkheden gebruik kan worden ge-
maakt.

Oproep aan verenigingen voor deelname
aan de zwerfvuilactie 2019 –2020

Zoals vorige jaren zal het lokaal bestuur ook voor het seizoen 2019-2020 een zwerfvuilactie 
opstarten, waaraan de erkende verenigingen van Rijkevorsel kunnen deelnemen. Via deze 
actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil langsheen 
gemeente- en gewestwegen. Op de website www.rijkevorsel.be/zwerfvuil kun je zowel het 
reglement als het aanvraagformulier terugvinden.

De inschrijvingen dienen toe te komen bij de technische dienst, Molenstraat 5 - 2310 Rijke-
vorsel voor 7 juli 2019. Dit kan ook per e-mail via technische.dienst@rijkevorsel.be

Deze twaalf verenigingen houden momenteel Rijkevorsel mee proper. Een vermelding is hier 
dan ook meer dan op zijn plaats!
· Korfbalclub Rijko
· FC Sint-Jozef
· Sport 82 (cafévoetbal)
· Volleybalclub Rijkevoc
· KFC Zwarte Leeuw
· De Plussers

· MTB Rijkevorsel (mountainbike)
· W.T.C. Sint-Jozef (wielertoeristen)
· Jeugdtheater Globe
· Rijckerack (badminton)
· Chiro Sint-Jozef
· Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
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Rookmelders zijn verplicht in 
woningen om conform te zijn

Woningbranden eisen elk jaar tientallen 
mensenlevens. Meer nog dan het vuur, maakt 
vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook 
is verstikkend en verspreidt zich razendsnel. 
Vooral als er ’s nachts brand uitbreekt, is het 
risico om niet tijdig wakker te worden groot.

Rookmelders vormen dan ook een eenvou-
dige en doeltreffende bescherming tegen 
de gevaren van brand. Daarom verplicht de 
Vlaamse overheid de aanwezigheid van rook-
melders in (huur)woningen.

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, reno-
veert of verhuurt moet sinds 1 januari 2013 
rekening houden met een aantal verplich-
tingen over het plaatsen van rookmelders. 
Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplich-
tingen voor alle Vlaamse woningen.

Welke zijn de Vlaamse rookmeldersverplich-
tingen ? Aan welke criteria moeten rookmel-
ders beantwoorden ? Hoe een rookmelder 
installeren ? Voor al deze info kun je terecht 
op www.wonenvlaanderen.be/rookmelders.

Je huurovereenkomst
laten registreren ?
Niets dan voordelen !

Als je een woning of appartement verhuurt, 
ben je als verhuurder verplicht om de huur-
overeenkomst  te laten registreren. De re-
gistratie houdt in dat je de overeenkomst 
en de plaatsbeschrijving in drie exemplaren 
moet voorleggen aan het kantoor Rechtsze-
kerheid, d.i. het vroegere registratiekantoor 
dat bevoegd is voor de plaats waar de wo-
ning of het appartement gelegen is. 

Gratis registratie
De verhuurder moet zorgen voor de registra-
tie van het huurcontract. Hij moet dat doen 
binnen de twee maanden na de onderteke-
ning van de huurovereenkomst. Kosten voor 
een laattijdige registratie zijn altijd ten 
laste van de verhuurder.

Gevolgen niet-registratie
Bij huurovereenkomsten van lange termijn 
(negen jaar), kan de huurder de huurover-
eenkomst opzeggen zonder opzeggingster-
mijn of opzeggingsvergoeding, zolang de 
huurovereenkomst na de termijn van twee 
maanden niet is geregistreerd. De opzeg-
ging zal dan ingaan op de eerste dag van de 
maand die volgt op de maand waarin de op-
zegging werd gedaan.

Waar registreren ?
Kantoor Rechtszekerheid Turnhout
Gemeentestraat 11 - 2300 Turnhout
02 578 16 90 (9.00 tot 12.00 uur)
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be

Meer info:
· 02 572 57 57
· www.myrent.be

BOUWEN EN WONEN
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Nieuwe datum
openbare verkoop

Eerder werd er reeds het bericht verspreid 
dat een openbare verkoop door de gemeente 
zou georganiseerd worden in maart. Dit is nu 
echter wegens omstandigheden uitgesteld 
tot eind april.

Zoals eerder gemeld, 
zal de openbare verkoop 
geschieden via een vei-
ling op het internet. I&O 
Auctions zal dit voor de 
tweede keer voor ons 

organiseren. Dit houdt in dat je via de web-
site www.io-auctions.co biedingen zal kun-
nen doen op alle aangeboden materialen. 
De startdatum van de veiling is maandag 29 
april 2019 en je kunt een bod uitbrengen tot 
maandag 20 mei 2019. 

In de aanbieding staan zoals gewoonlijk, 
fietsen, meubilair, loten hout, voertuigen en 
nog veel meer.

Tijdens de veiling zal er ook een kijkdag ge-
organiseerd worden. Deze zal doorgaan op 
dinsdag 14 mei tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Het ophalen van de materialen zal dan kun-
nen op maandag 27 mei van
10.00 uur tot 12.00 uur.

03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Spieken naar statistieken: verbruik openbare verlichting

In Rijkevorsel verbruiken we met de openbare verlich-
ting slechts 4,3 MWh per kilometer openbare weg. Daarmee 

scoort de gemeente een stuk beter dan het gemiddelde van 9,2 MWh/km 
over de hele provincie Antwerpen.

Het lage cijfer is het gevolg van het regiomasterplan voor de openbare ver-
lichting dat de gemeente vijf jaar geleden samen met Eandis uitwerkte. Het 
masterplan brengt niet alleen het energieverbruik van de openbare verlich-
ting in kaart, maar legt ook concrete keuzes vast op het vlak van openbare 
verlichting, afhankelijk van de verschillende behoeften op het grondgebied.

Deze aanpassing aan de openbare verlichting kadert bovendien in het pro-
ject Kempen2020. Verschillende gemeenten uit de Kempen hebben zich hier-
bij geëngageerd om de CO2-uitstoot te reduceren met 20 % ten opzichte van 
2011. Deze doelstelling tracht het bestuur ook te bereiken met het opleggen 
van strenge milieunormen bij renovaties aan gebouwen, nieuwbouw, de aan-
koop van nieuwe voertuigen, e.d.

April

29
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Herstel bruggen Zandstraat-
Keirschot en Neerven-Bolk

De bruggen over de rivier de Mark − gekend 
als de brug Neerven-Bolk en de brug Zand-
straat-Keirschot − bevinden zich op de grens 
tussen Rijkevorsel en Hoogstraten. Bij een 
visuele inspectie door een studiebureau, 
in opdracht van beide besturen, werd er 
schade vastgesteld aan beide bruggen. Hier-
door dringt een herstel zich op. De meest 

economische manier van aanpak hiervan 
dient echter nog bepaald te worden.

Wegens problemen met de stabiliteit van 
de brug Zandstraat-Keirschot, zijn hier ook 
dringend veiligheidsmaatregelen nodig. Om 
de kanten van de brug te ontzien, zal er wis-
selend verkeer worden ingesteld. Dit zal ge-
beuren door middel van het aanbrengen van 
een versmalling en de borden B19 en B21. 
Over de timing van de werken zal in een la-
ter stadium nog gecommuniceerd worden.

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

B19

B21
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

 

Meer    
info

Oostmalsesteenweg 
gedeeltelijk onderbroken
door werken Elia

Elia, de beheerder van het Belgische hoog-
spanningsnet, is gestart met de aanleg van 
een ondergrondse elektriciteitskabel tussen 
Rijkevorsel en Beerse. 

Na de afronding van de werken in het Looi 
zal in principe op 29 april 2019 gestart wor-
den op de Oostmalsesteenweg tussen de 
Vaart en de Langstraat.

De Oostmalsesteenweg zal dan voor een 
deel enkelrichting gemaakt worden. Wie van 
Malle komt, kan gewoon langs de gewestweg 
naar Rijkevorsel rijden. Wie naar Malle wil, 
zal de omleiding langs Stevennekens en de 
Vlimmersebaan dienen te volgen.

Het einde van de werken op de Oostmalse-
steenweg is voorzien op 7 juni 2019.

Indien er wijzigingen aan deze timing ko-
men, kun je dit altijd terugvinden
op de website van de
gemeente.

www.rijkevorsel.be/elia

 

Meer    
info

Koop lokaal tijdens
de week van de Korte Keten

Koop jij rechtstreeks bij de producent ? Dan 
koop je verse en kwaliteitsvolle producten 
met een verhaal. Zonder veel voedselkilo-
meters en verpakkingsmateriaal. Benieuwd 
naar de lokale producenten uit jouw buurt ? 
Je vindt ze in alle soorten en vormen: van 
hoevewinkel tot automaat en van zelfpluk 
tot boerenmarkt.

Tijdens de Week van de Korte Keten van 4 
tot 12 mei krijg je de kans om hen beter te 
leren kennen. Ze organiseren proeverijen, 
picknicks, boerenmarkten, fietstochten, ... 
voor jong en oud. Op de website www.week-
vandekorteketen.be vind je alle activiteiten 
in jouw buurt.

Huifkarrentocht
in het Slommerhof
Tijdens de Week van de Korte Keten kun je 
op de schapenboerderij van het Slommerhof 
aan de Hees terecht voor een huifkarren-
tocht, vers bereid ijs van schapenmelk en 
kun je een kijkje nemen achter de schermen 
van een schapenboerderij. Dit kan op:
· zaterdag 4 mei vanaf 13.00 uur
· zondag 5 mei van 13.00 tot 18.00 uur
· zaterdag 11 mei vanaf 13.00 uur
· zondag 12 mei van 13.00 tot 18.00 uur



26

VRIJE TIJD

In de fietsbijlage bij deze gids ontdek je twaalf smaakmakers. Van een echte Kempenklassieker 
tot een  onweerstaanbare ijsjesroute. Inclusief handige kaartjes, bezoektips én suggesties voor 
Instagram-proof Kempenkiekjes...

Een stiltegebied als balsem voor je oren. Meeslepende verhalen over landlopers op zoek naar 
een beter leven. Of een biologisch appelsapje uit de automaat als vieruurtje. Het zijn die ver-
rassende extraatjes die je fietstocht in de Kempen zo bijzonder maken.

Deze gratis brochure kun je afhalen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.

Vakantiegids Kempen 2019
Kleutervreugde en tienerplezier, volwassenenvertier en gezinsgeluk: in de 
Kempen ligt het allemaal voor je klaar. De toeristische vakantiegids 2019 zit 
boordevol voer voor heerlijke herinneringen.
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Boekbabyborrel op 18 mei

Ben je benieuwd wat een ‘BoekBabyBorrel’ 
is ? Kom dan zeker op zaterdag 18 mei 2019 
langs in de Leo Pleysierbibliotheek. Voor alle 
gezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar zul-
len er op deze dag verschillende muzikale en 
ritmische voorleesmomenten plaatsvinden.

Wat kun je allemaal beleven:
· Pieterpeuterpad. Het pieterpeuterpad 

bestaat uit verschillende elementen 
waarmee kinderen hun eigen weg kunnen 
leggen en lopen. De materialen waarmee 
het pad bekleed is zijn aaibaar en kleur-
rijk. Stimulerend voor de zintuigen. 

· Voorleesmoment door de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen uit 
het originele boek van Winnie The Pooh.

· Workshop ‘Peuters in actie’ in samenwer-
king met CM. De sessie geeft je een brede 
waaier aan spelimpulsen en beweegtips 
waarmee je thuis makkelijk aan de slag 
kunt. Het is een leuk spelmoment voor ou-
ders en hun kinderen.

· Fotografen van ‘Fotovrienden Rijkevorsel 
vzw’ zullen aanwezig zijn om een fotomo-
ment te nemen als herinnering van deze 
dag.

· En nog veel meer...

Natuurlijk vergeten we de oudere broertjes 
en zusjes ook niet. Zij kunnen zich uitleven 
in onze knutselhoek. Dit alles natuurlijk 
voorzien van een hapje en een drankje.
Heb jij zin om er een leuke middag van te 

maken samen met je kind(eren) ? Kom dan 
zeker langs in onze bibliotheek. Inschrijven 
is niet nodig.

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

Wil je meer bewegen ?
Dat kan !

Je huisarts kan je doorverwijzen naar een 
Bewegen Op Verwijzing-coach. Die profes-
sionele coach helpt je gezond te bewegen. 
Jullie maken samen een beweegplan dat 
past bij jou en je leven. En dat allemaal aan 
een voordelig tarief !

Waarom ?
Bewegen heeft heel veel voordelen, dat 
weten we allemaal. Maar het is niet altijd 
gemakkelijk om de stap te zetten. Een Be-
wegen Op Verwijzing-coach kan je op weg 
helpen. De coach zal je ondersteunen en 
motiveren. Je ontdekt nieuwe kansen om 
te bewegen, op je eigen tempo én dicht bij 
huis. Eens je vertrokken bent, zal je vanzelf 
merken dat je je fitter voelt, je meer ener-
gie krijgt en minder last hebt van stress. Wil 
ook jij graag meer bewegen ? Ga voor meer 
informatie naar www.bewegenopverwijzing.
be of vraag ernaar bij je huisarts !
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Kiekeboe 2019:
een zomer vol spel en plezier

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

Openingsmomenten en
tarieven Kiekeboe
Vanaf 1 juli tot en met 23 augustus organi-
seren de jeugddienst en de Kinderclub ze-
ven weken speelpleinwerking Kiekeboe. Met 
deze speelpleinwerking willen we alle kin-
deren en jongeren een toffe vakantie bezor-
gen. Tijdens de week van 15 tot en met 19 
juli en op 15 en 16 augustus zijn de deuren 
van Kiekeboe en de Kinderclub gesloten.

Een dagje Kiekeboe loopt van 8.30 uur tot 
16.30 uur en kost € 6. Maakt je kind gebruik 
van de voor- of na-opvang in de Kinderclub 
(voor 8.30 uur of na 16.30 uur), dan betaal je 
hiervoor € 0,90 per begonnen half uur. 

Op 26, 27, 28, 29 en 30 augustus is er geen 
speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de 
Kinderclub borg voor een portie spelplezier.
De folders van Kiekeboe met alle nuttige 
weetjes zullen in mei via de scholen ver-
deeld worden. We hopen dat je even de tijd 
neemt om deze met zoon- of dochterlief 
door te nemen. Zo kunnen jullie samen kie-
zen voor een knallende vakantie.

Leeftijdsgroepen
tijdens Kiekeboe
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleu-
ters van het derde kleuterklasje spelen in 

de Kinderclub centrum, Molenstraat 22. Zij 
kunnen er zich uitleven onder begeleiding 
van een enthousiaste groep monitoren en 
begeleiders van de Kinderclub. De kleuters 
gaan vanaf dit jaar niet meer op uitstap. 
Voor hen zal er echter wel een originele ac-
tiviteit in het kader van de themaweek wor-
den voorzien.

De kinderen die na de zomervakantie naar 
het eerste leerjaar gaan, mogen (na overleg 
met de coördinatoren) ook al aansluiten bij 
de lagere schoolwerking. 

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen 
in de Kinderclub Sint-Jozef, Pioenstraat 26. 
Zij kunnen daar terecht vanaf 7.00 uur tot 
18.00 uur en een dagje Kiekeboe loopt van 
8.30 uur tot 16.30 uur. Voor maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag hebben de mo-
nitoren weer activiteiten vol spelplezier in 
elkaar gestoken. Op woensdag trekken ze 
erop uit en kunnen ze genieten van een su-
pertoffe uitstap !

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

Voor de tieners is er een schitterende waaier 
aan activiteiten uitgewerkt. Een folder met 
de geplande activiteiten mogen zij in mei 
in de bus verwachten of komen ophalen bij 
de jeugddienst of raadplegen op de website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe. 

Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een han-
dicap of leerachterstand) streven we een 
geïntegreerde werking na. Zij nemen onder 
begeleiding van een monitor deel aan de ac-
tiviteiten van de kleuters of van de lagere 
school. Om hen in de meest passende leef-
tijdsgroep te plaatsen, vragen we om vooraf 
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met de coördinatoren te overleggen. Het is 
ook handig dat wij op voorhand alle data 
doorkrijgen waarop de kinderen aanwezig 
zullen zijn. Zo kunnen wij zorgen voor vol-
doende begeleiding.

Inschrijven voor Kiekeboe
Voor de speelpleinwerking van 1 juli tot en 
met 22 augustus (kleuters: hele week; la-
gere school: maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag) moet er niet op voorhand worden 
ingeschreven. De kostprijs van € 6 per dag 
wordt nadien gefactureerd. Voor de uitstap-
pen op woensdag is het wel verplicht om 
vooraf in te schrijven !

Inschrijven voor de uitstappen, voor de At-
tractiedag en voor opvang in de Kinderclub 
centrum van maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 

augustus kan online vanaf maandag 3 juni 
2019 om 19.00 uur tot en met de uiterste 
inschrijvingsdatum. Meer informatie over 
het online inschrijven vind je terug op de 
website www.rijkevorsel.be/kiekeboe. Je 
kunt via i-school (onze inschrijvingssite) ook 
ineens een Kiekeboe T-shirt bestellen voor je 
kind. Deze is niet verplicht maar wordt wel 
aangeraden omwille van de goede zichtbaar-
heid tijdens uitstappen.

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

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Datum Doelgroep Uitstap
· 2 tot 4 juli 10’ers Tienerdriedaagse 
· 3 juli Lagere school Dippie Doe
· 8 tot 12 juli 10’ers Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
· 10 juli Lagere school & 10’ers Dierenrijk 
· 10 juli 10’ers Efteling 
· 24 juli Lagere school Hoge Rielen
· 24 juli 10’ers Kajakken op Kleine Nete
· 29 juli tot 2 augustus 10’ers Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
· 31 juli Lagere school  Blote Voetenpad + speeltuin Bokrijk
· 31 juli 10’ers  Graffitiworkshop
· 7 augustus Lagere school & 10-ers Waterspeelpark Splesj
· 7 augustus 10’ers Freerunning
· 14 augustus 10’ers Klimpark De Mosten 
· 19 tot 23 augustus 10’ers Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
· 21 augustus 10’ers Hengelhoef
· 23 augustus Kleuters & lagere school Attractiedag aan De Valk
· 28 augustus 10-ers Tienerfestival T-day

Uitstappen Kiekeboe 2019
Hieronder vind je alvast een overzicht van de Kiekeboe-uitstappen tijdens de zomervakantie 
van 2019. Meer informatie vind je binnenkort terug in de folder of op onze website !
· Lagere school: geboortejaar 2007 t.e.m. 2012
· 10’ers: geboortejaar 2002 t.e.m. 2008
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Lezing Zaki op 8 mei

Al jaren krijgt Zaki de vraag wanneer hij 
eens een lezing maakt over muziek. Wel bij 
deze krijgt die vraag meteen een sterk ant-
woord. Hoeveel impact heeft muziek op ons 
leven ? Is je favoriete muziek je eigen keuze 
of heeft de muziek jou gekozen ? Pertinente 
vragen die Zaki onderzoekt in een nieuwe 
lezing: Sticky Songs !

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 
bezorgt, laat lachen en doet huilen. Ons li-
chaam, onze hersenen en onze gevoelens be-
invloedt, en nog veel meer. Noot voor noot.

De lezing vindt plaats 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.

Week van de opvoeding:
ga jij de uitdaging aan ?

Tijdens de week van 16 
tot 23 mei 2019 wordt 
er in Vlaanderen en 
Brussel de Week van 
de Opvoeding georga-
niseerd. Dit jaar is het 
thema ‘Opvoeden, dat 

doen we samen’. Met dit thema wordt dui-
delijk gemaakt dat opvoeden een taak is van 
ons allemaal, dat opvoeden vele verschil-
lende levensdomeinen bevat.

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

Wat moet je doen? Ga elke dag van de week 
onze uitdaging aan, neem er een foto van en 
plaats het op Facebook of Instagram met de 
hashtag #wvdoRijkevorsel én bezorg de foto 
aan ons via kinderclub@rijkevorsel.be of via 
de Facebook Messenger van ‘Jeugddienst & 
Kinderclub Rijkevorsel’. Heb je geen Face-
book of Instagram? Dan mag je ons ook ge-
woon je foto doormailen. Onze uitdagingen 
kun je vanaf woensdag 8 mei terugvinden op 
de gemeentelijke website. Er wordt ook elke 
dag een herinnering gestuurd via de Face-
bookpagina van de jeugddienst.
Jullie doen toch ook mee ?

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

 

Meer    
info
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Jeugdraad Rijkevorsel 
presenteert... PROJECT X
voor jong en oud !

Op zaterdag 4 mei 2019 komt de jeugdraad 
van Rijkevorsel naar buiten met hun nieuwe 
evenement voor jong en oud: PROJECT X !

Van 14.00 uur tot 17.00 uur zijn jullie al-
lemaal welkom in en rond het jeugdlokaal 
(Kruispad 2) om mee te springen op onze 
springkastelen of een prijsje te winnen op 
onze Vlaamse kermis !

Voor de showbeesten onder jullie is er een 
karaoke voorzien in het jeugdhuis en bij de 
schminkstand kun je je laten grimeren in 
wat je maar wilt !

Verder kun je er doorlopend deelnemen aan 
workshops zoals bijvoorbeeld je eigen stop 
motion film of mocktails (alcoholvrije cock-
tails) maken.

Om de dag op te vrolijken, zorgen we voor 
optredens buiten tot 00.00 uur en een ter-
ras waar je een drankje of een hapje kunt 
nuttigen. 

Hopelijk mogen we jullie ook ver-
welkomen ?!

03 340 00 55
jeugd@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Voetbalterrein
sportveld Bavelstraat en 
sportcentrum De Valk
tijdelijk niet toegankelijk

De voetbalvelden aan het gemeentelijk 
sportterrein Bavelstraat en aan het sport-
centrum De Valk worden veel gebruikt gedu-
rende het jaar. In de maanden mei, juni en 
juli zijn de velden echter niet toegankelijk 
wegens jaarlijks onderhoud. Enkel bij uit-
zondering, en na goedkeuring van het col-
lege van burgemeester en schepenen, mag 
men bij evenementen gebruik maken van de 
terreinen.
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28 april: opening
100 % natuurloop 
Eksterheide-Kievitsheide

Op zondag 28 april wordt de nieuwe na-
tuurloop Eksterheide-Kievitsheide officieel 
ingelopen en ingewandeld. Trek je loop- of 
wandelschoenen aan en kom deze eerste 
volledige natuurloop in de Noorderkempen 
mee ontdekken !

Gezonde lucht tanken
in het groen
Met de natuurlopen wenst Natuur en Bos in 
nauwe samenwerking met Sport Vlaanderen 
een aantal uniform bewegwijzerde loopom-
lopen te creëren die 100 % in onze unieke na-
tuur- en bosgebieden liggen. Ze zorgen voor 
een optimale (natuur)beleving en leveren 
het bewijs dat topnatuur en sport perfect 
combineerbaar zijn.

Het college van burgemeester en schepenen 
van Rijkevorsel en Beerse, Sport Vlaande-
ren en Natuur en Bos nodigen je graag en 
met veel plezier uit op de officiële opening 
van de 100 % natuurloop Eksterheide–Kievits-
heide op zondag 28 april 2019 om 10.00 uur.

Doorlopend wordt een receptie aangeboden 
door de lokale besturen van Rijkevorsel en 
van Beerse in natuurgebied Eksterheide (via 
ingang Klundert).

Programma
9.30 uur opwarming: inlopen/inwandelen van een stuk van het parcours 
 · vanaf startzuil Rijkevorsel – Zuiderdijk (parking FC Sint-Jozef SK)
 · of vanaf startzuil Beerse – Reeënstraat (ter hoogte van bocht Reeënstraat – Konijnenstraat).

10.00 uur · stretching aan natuurgebied Eksterheide via ingang Klundert
 · ontvangst en korte toespraken door de gemeenten Rijkevorsel en Beerse, Sport Vlaanderen en
  Natuur en Bos.

10.20-12.00 uur start in natuurgebied Eksterheide (via ingang Klundert)
 Officiële opening van de 100 % natuurloop Eksterheide - Kievitsheide:
 · inhuldiging van de startzuil.
 · inlopen/inwandelen van (een deel van) de groene lus (Kievitsheide – 4,1 km) en/of de blauwe 
  lus (Eksterheide – 6,7 km).

Kievitsheide
Eksterheide

Beerse - Rijkevorsel

Opening

100% natuurloop

Kievitsheide
Eksterheide

Beerse - Rijkevorsel

Opening

100% natuurloop
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Groepsaankoop oordoppen

Heb jij nood aan gepersonaliseerde oordop-
pen maar wil je niet de volledige kostprijs 
betalen ? Jeugdraad Rijkevorsel en Lapperre 
organiseren samen voor jullie een samenaan-
koop gepersonaliseerde oordoppen zodat ie-
dereen kan genieten van gezonde oren tegen 
gezonde prijzen !
Kortingen op het hele gamma gehoorbe-
scherming:
·   6–15 personen: 2,5 % korting
·  16–30 personen: 5 % korting
·  31–50 personen: 7,5 % korting
· 51–100 personen: 10 % korting
·     +100 personen: 15 % korting

Een paar oordoppen kost − afhankelijk van 
de materialen en de bescherming − tussen 
de € 89 en € 160. De korting is geldig op alle 
types oordoppen. 

Wil jij ook graag 
gepersonaliseerde oordoppen 
met	een	fikse	korting	?
Stuur voor 30 september 2019 een mailtje 
naar jeugddienst@rijkevorsel.be met min-
stens volgende info:
· naam en voornaam
· adres of e-mailadres
· geboortedatum
Na afloop van de inschrijvingen (begin ok-
tober 2019 of zodra er meer dan 100 in-
schrijvers zijn) ontvang jij je persoonlijke 
kortingsbon. Met deze kortingsbon kun je 
gedurende drie maanden (dus tot eind de-
cember 2019) een afspraak maken bij een 
Lapperre hoorcentrum in de buurt voor een 
hoorprofiel-afname:
· Lapperre Beerse bij Optiek Van Gorp, 

Gasthuisstraat 8, 2340 Beerse
· Lapperre Brecht bij Optisch Centrum 

Lambrechts, Biest 22, 2960 Brecht
· Meer hoorcentra in de buurt vind je terug 

op www.lapperre.be

Na de bestelling dient er meteen betaald te 
worden. De verkregen korting wordt met-
een verrekend. Het hoorcentrum geeft een 
seintje zodra jouw oordoppen klaar zijn. Je 
ontvangt een factuur op naam waarmee je 
eventueel bij de mutualiteit terecht kunt 
voor een financiële tussenkomst.

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info
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Jullie hebben 50 jaar lang muziek gebracht op kleine en grote podia. 
Geef een korte geschiedenis
In de beginperiode, als VLV-familie-orkest traden wij vooral op tijdens bijzondere gebeurtenis-
sen die plaatsvonden binnen de familie Van Leuven. Bovendien zagen tussendoor de muziek-, 
buurt- en culturele verenigingen het unieke familie-ensemble ook graag ’n keer op hun podium.

Met een kleinere bezetting verzorgden wij ondertussen samen met het zangkoor van Rijkevorsel 
meerdere misvieringen. In de volksmond sprak men van ‘jazz missen’.

De daaropvolgende periode, vanaf het ogenblik dat Marcel Denies toezegde om ons orkest te 
leiden was het tijd voor een volgende stap. Onder leiding van Marcel werd het harmonie-orkest 
omgevormd tot een heuse bigband-formatie. Verschillende vrienden-muzikanten kwamen op 
dat moment de groep vervoegen. Dit was de start van een onwaarschijnlijke en langdurige 
muzikale belevenis. Gevolg was een reeks grandioze showavonden in eigen organisatie en optre-
dens in de grootste concertzalen van het Vlaamse land. Ook de stad Hammelburg uit Duitsland 
organiseerde met ons en Nicole & Hugo een grootse showavond in de plaatselijke ‘Festhalle’.

Twee jaar na het einde van de VLV-Bigband periode, in 1999 haalden vijf muzikanten de instru-
menten terug van de zolder. En het VLV-Combo was geboren om de volgende twintig jaar intens 
te genieten van een hele reeks optredens. Met als motivatie ontspanning, plezier en deugd 
bezorgen aan mensen van alle slag en leeftijden. En ik mag zeggen dat we daar met vlag en 
wimpel in geslaagd zijn.

Volk van Veussel
Na een muziekcarrière van 50 jaar besloten de leden van het VLV-combo 
om er mee te stoppen. Op 9 februari gaven ze hun afscheidsconcert in een 
uitverkochte zaal. Willy Van Leuven blikt terug op de hoogtepunten van
hun carrière. 
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Jullie betraden het podium in kerken, feestzalen, woonzorgcentra, ... 
Welke locatie is jullie het meest bijgebleven en waarom ?
Er waren heel wat schitterende locaties, maar ik zou er persoonlijk twee durven selecteren 
omwille van het speciale karakter.

Het Wezenberg Zwembad
Als omkadering van een Internationale waterballetshow. Met het hele VLV-Big Band aan de 
zijkant van een Olympisch zwembad in een nauwelijks te harden broeierige en vooral vochtige 
omgeving. Niet het leukste optreden, maar toch wel erg speciaal. Ze afficheerden ons als ‘De 
Hollywood Big Band’.

Irish Ferries
Voor onze fietsvakantie naar Ierland maakten wij muziek op de ferry tijdens de overtocht van 
Engeland naar Ierland. Heineken, Guinness, Irish Whisky en twee bussen Nederlanders. De ide-
ale cocktail voor een keet vol ambiance. Volgens mij zijn op dat moment de selfies uitgevonden, 
te gek om waar te zijn. Wat een start van onze reis !

Jullie hebben muziek gebracht binnen en buiten onze landsgrenzen 
en tussen grote namen gestaan. Aan wie denken jullie dan direct ?
Volgende artiesten verdienen zeker een speciale vermelding: Ikzelf zou Nicole & Hugo op de 
eerste plaats willen zetten omdat dat zo’n fijne warme mensen zijn. Met hen hebben we bo-
vendien een veelvuldige en erg intense samenwerking gehad. Erg onderschatte artiesten met 
een grote A. Zij hebben ons trouwens n.a.v. het afscheidsconcert veel succes gewenst. Dit met 
verwijzing naar de mooie shows die we samen gerealiseerd hebben.

Is daar natuurlijk ook Connie Neefs waarmee we in zowat alle cultuurcentra ons programma 
‘Louis Neefs in Concert’ gebracht hebben. Zij was ons destijds bijzonder dankbaar dat wij (als 
eerste orkest) een herdenkingsprogramma van haar broer programmeerde.

In derde instantie denk ik zeker ook aan Henk Van Montfoort, presentator, animator, orkestlei-
der en zanger. Voor de vuist weg schat ik dat wij met hem een tiental  optredens gedaan heb-
ben. Hij heeft ons o.a. veel bladmuziek uit zijn tv-programma ‘Hallo met Henk’ ter beschikking 
gesteld. In tientallen optredens was hij bij ons te gast.

Verder waren daar nog: De Vaganten, Günther Neefs, Will Ferdy, Jan Van Dyke, Jacques Ver-
meiren, Isabelle A, Bart Kaëll, Def Dames Dope, Bieke Ilegems, Luc Caals, Guy Deprez, Micha 
Marah, Geert Hoste en Cecile Van Dijck.

Wat zijn de mooiste momenten uit de geschiedenis ?
Moeilijke keuze, maar ik persoonlijk zou er om verschillende redenen de volgende gebeurtenis-
sen uitpikken.

1987: Turnhout en Hammelburg uit de Duitse deelstaat Beieren zijn zustersteden. Een delegatie 
van het stadsbestuur Hammelburg was ’n keer aanwezig op een concert in De Warande van de 
VLV-Big band met Nicole & Hugo. Zij nodigden ons nog diezelfde avond uit voor een optreden in 
hun stad. Dus hebben wij daar met de hele VLV-familie, de technische crew en Nicole & Hugo 
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drie dagen genoten van een vijfsterrenverblijf met alles erop en eraan. Voeg daarbij nog een 
waanzinnig sfeervol en succesvol optreden, ja dan verdwijnt de volgende veertien dagen de 
glimlach niet van je gelaat.

1990: Optreden met ‘Louis Neefs in concert’ met medewerking van Connie in de sporthal van 
Gierle. Met duizend Gierlenaren waaronder de moeder en de kinderen van Louis. Alle ele-
menten dus voor een erg magnifiek, stijlvol en tegelijk emotioneel optreden. We hebben de 
ongemeen aandachtige toeschouwer in een verre staat van vervoering gebracht. Een minuten-
lang enthousiast applaus richting VLV-Big Band teisterde de decibelmeter. Radio 2 heeft daar 
trouwens voor het programma ‘De gewapende man’ een heel mooie reportage over gemaakt. 
Met verschillende bijzonde lovende reacties van toeschouwers. Dat hebben we natuurlijk nog 
op klankband bewaard.

1994: Hof Van Reyen in Boechout, een verrassingsconcert voor de 40ste verjaardag van Guy 
Deprez. We hadden enkele maanden eerder aan Guy gevraagd om met ons een concert te or-
ganiseren in De Warande onder de noemer ‘De Pré Historie’. Guy nodigde ons bij hem thuis uit 
voor een vergadering. Er was direct een klik daar er een foto hing van Frank Sinatra met het 
orkest van de schoonvader van Guy. En wie stond daar als muzikant ook op... Marcel Denies, 
onze dirigent ! Guy’s vrouw heeft ons toen heel discreet gevraagd om te komen optreden voor 
zijn 40ste verjaardag. Toen het doek openging bliezen wij hem en de genodigden letterlijk van 
hun sokken. Zelden heb ik zo een gelukkige menselijk wezen gezien. Ook de aanwezige BV’s 
waren ogenblikkelijk fan van de VLV-Big Band. Genieten, genieten tegen honderd in ’t uur, niet 
het minste voor onszelf. Onvergetelijke belevenis !

Hoe hebben jullie naar het afscheidsconcert toegeleefd ?
Met een dubbel gevoel hé. Langs de ene kant waren we er mee in het reine dat stoppen de enige 
juiste beslissing was. Langs de andere kant hadden we er nog graag jaren mee willen doorgaan. 
We hadden iets heel moois in handen waar wijzelf ongelooflijk erg van genoten. Zowel van onze 
wekelijkse bijeenkomsten, heel gedisciplineerd repeteren en daarna samen genieten van een 
drankje en een hapje in de keuken van Agnes, telkens weer. Wij zijn echt wel erg close met el-
kaar, dat zie je ook bij onze optredens. Ja, en dan oefenen naar de dag van het afscheid is geen 
eenvoudige opgave. Gelukkig hadden we met Ispahan een bijzonder edelmoedig en genereus 
doel gevonden. Met een uniek team waar het woord ‘afscheid’ ook centraal staat. Er was dus 
een duidelijke analogie en dat gaf ons de spirit en de motivatie om er iets heel moois van te ma-

#2310



37

ken. Elke muzikant was uitermate fier om zijn muzikaal steentje te kunnen bijdragen voor dit 
waardevol project. Maar jawel, er was de laatste weken een gradueel opkomende angst waar 
te nemen met de gedachte van het nakend afscheidsmoment op 9 februari. Gelukkig hebben we 
er na elke repetitie met de hele groep uitgebreid over kunnen babbelen. Dat waren onbewust 
misschien wel therapeutisch erg cruciale momenten.

Hoe beleefden jullie het laatste optreden ?
Aanvankelijk lag de focus hoofdzakelijk op de praktische realisatie en het welslagen van de 
show. Achter het doek, vlak voor de start van het optreden waren we uitermate gespannen. We 
voelden ‘dit is echt iets bijzonder’. Een zaal gevuld met 400 pur sang supporters voor de laatste 
keer entertainen, dat moet top zijn. En dat was het ook ! Eens het startschot gegeven geniet je 
van elk moment, van elke enthousiaste reactie van ‘ons’ publiek, in ‘onze’ thuishaven waar we 
jaar na jaar geweldige momenten beleefd hebben. En het was een feest, de massale positieve 
reacties tijdens de pauze bevestigden ons aanvoelen. We wisten meteen dat het goed zat. Het 
einde van de show, de beleving van de bisnummers, de overhandiging van de bloemen, de recht-
staande ovatie. Golven van dankbaarheid vulden de zaal, het podium en onze wezens tot in de 
kleinste vezels. Je bent dan ongemeen fier en tegelijkertijd dieptriest dat een onwaarschijnlijk 
muzikaal verhaal na 50 jaar op dat eigenste moment, op 9 februari 2019 om 17.15 uur eindigt. 
Maar noteer, het was die zaterdagnamiddag zonder meer een fabelachtige beleving waar we 
met veel trots op terugblikken. Bedankt fans ! Bedankt Ispahan !

Zijn de muziekinstrumenten voorgoed opgeborgen in de kast ?
Voor de meerderheid van de muzikanten vrees ik van wel. Als je mijn mening hieromtrent re-
flecteert naar de achterliggende reden van het ontbinden van het VLV-Combo is spijtig genoeg 
de kans groot dat dit scenario zich voltrekt. We hebben de opportuniteit die zich in 1977 met 
de komst van Marcel Denies voordeed met beide handen gegrepen, zowel organisatorisch als 
muzikaal is er ontiegelijk veel energie in gestoken. En ja, de pijl op het display van het stilaan 
verouderd bobijntje evolueert langzaam in richting van het rode segment. Bij mezelf voelt het 
sterk aan als ‘een tevreden muzikant op rust die dagelijks geniet van de ontelbare mooie herin-
neringen aan het VLV-Orkest’. Op algemene aanvraag organiseren we op geregelde tijdstippen 
zeker nog leuke bijeenkomsten met de groep. Reken maar, we gaan elkaar niet uit het oog 
verliezen.

Langs deze weg wil ik ook nog een bijzonder woord van dank en respect richten aan de mede-
werkers van Ispahan voor de aangename samenwerking tijdens ons afscheidsconcert.
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Rabarbersoep met witte wijn
Hild Janssen www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 2 kg verse rabarber
· 300 ml water
· 1/2 kg aardbeien
· bosaardbeien
· vanille-ijs
· 300 g suiker
· 300 ml witte wijn
· 2 vanillestokjes
· 20 g maïzena

Bereidingswijze
Snij 1,6 kg rabarber grof en kook het 20 tot 30 minuten met de suiker, de 
witte wijn, het water en de aardbeien.
Wrijf het geheel door een puntzeef.
Breng het opnieuw aan de kook, schuim het af en voeg de open gesneden
vanillestokjes toe.
Een beetje laten inkoken, de met water aangelengde maïzena erbij voegen 
en een beetje binden.

Afwerking
Schep een beetje rabarbersoep in een diep bord.
In het midden enkele van de gebakken rabarberstukjes schikken met daar-
bovenop een ijsquenelle, er omheen de bosaardbeien leggen.
Serveer er eventueel nog een koekje bij.
Serveer het geheel warm of koud, naargelang het seizoen.
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Geflitst...

9 april 2019: Grabbelpas, skiën en snowboarden in Landgraaf

3 april 2019: StuBru-showcase van Beirut in de Spiegeltent van Klessens

8 april 2019: Grabbelpas,

bezoek aan Bijencentrum De Raam

31 maart 2019:
Halfvastenstoet

29 maart 2019:

Carnaval in de Kinderclub

19 maart 2019:
Letterpret in de bib

10 april 2019:
Grabbelpas, hokus pokus

met speculoospasta en 

pindakaas
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9 maart 2019: Jaarconcert Broederband
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Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
Wij zijn KWB Sint-Jozef Rijkevorsel en we 
organiseren allerlei activiteiten voor onze 
leden en voor de hele gemeenschap. De ac-
tiviteiten zijn erg uiteenlopend: vormingen, 
leuke activiteiten voor gezinnen met kinde-
ren, uitstappen, proeverijen of kooklessen, 
een dag voor zieken en bejaarden, bezoek 
van de Sint, een wandeling, hobbytentoon-
stelling, vakantie in mijn straat, …       

Hoe is de vereniging ontstaan ?
We zijn opgericht in 1942 als arbeiders- 
vereniging voor mannen. Er werden activi-
teiten georganiseerd voor mannen, maar er 
was ook een grote sociale bewogenheid. De 
oprichting van een tramhuisje in Vlimmeren, 
een schuilhuisje en telefooncel in Sint-Jozef 
zijn verwezenlijkingen van onze KWB. On-
dertussen zijn we geëvolueerd naar een ge-
zinsbeweging, maar de sociale bewogenheid 
is er nog steeds. De jaarlijkse Dag van de 
vriendschap voor onze zieken en bejaarden 
die reeds meer dan 45 jaar bestaat, is hier 
een mooi voorbeeld van.      

Hoe zit jullie werking
in elkaar ?
We hebben een bestuur van 20 bestuursle-
den die elke maand vergaderen. Bijkomend 
hebben we voor al onze grote activiteiten 
een werkgroep die al deze activiteiten vol-
ledig voorbereidt. Op deze manier kan elk 
bestuurslid volgens zijn eigen mogelijkhe-
den en tijd zich engageren. We hebben op 
dit ogenblik 174 leden, wat een mooie groep 
is. We zijn er fier op dat we onze groep jaar-
lijks kunnen verjongen waardoor we zowat 
de jongste KWB-groep uit Vlaanderen zijn.   

Waar is de vereniging gevestigd ? 
Wij hebben geen vast lokaal. We vergaderen 
in het gemeenschapscentrum. Activiteiten 
organiseren we in lokalen van de gemeente, 
de parochiezaal, het chirolokaal, ...

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ? 
Er is geen leeftijdsgrens om lid te zijn of te 
worden. Kinderen kunnen lid zijn via hun 
ouders. Kortom wij zijn een vereniging voor 
mannen en vrouwen van 0 tot 99 jaar.   

#2310

KWB Sint-Jozef RijkevorselVereniging in de kijker

Sint-Jozef Rijkevorsel
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Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Hierbij een greep uit onze belangrijkste ac-
tiviteiten:
· Paaseierentocht
· Vakantie in mijn straat
· Griezeltocht
· Hobbytentoonstelling
· Bezoek van de Sint aan huis
· Dag van de vriendschap

Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
Er staan elk jaar een aantal uitstappen op 
ons programma. Tijdens Vakantie in mijn 
straat kun je een weekend komen logeren 
aan de Chiro.   

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
We werken heel erg goed samen met de 
Chiro van Sint-Jozef. Zij helpen ons zeer re-
gelmatig en we organiseren samen Vakantie 
in mijn straat. 
De organisatie van De Schakel eind augustus 
nemen we op vraag van Toerisme Rijkevorsel 
jaarlijks voor onze rekening.
In het verleden hebben we veel samenge-
werkt met andere verenigingen om bewe-
ging te maken in Sint-Jozef en Rijkevorsel. 
Cementzakken in beweging, 100 jaar Sint-
Jozef, de Vaart verjaart zijn hiervan goede 
voorbeelden.  

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Onze viering van 75 jaar KWB was vorig jaar 
een mooi moment, anderzijds is de Dag van 
de vriendschap elk jaar een mooie dag.  

Wat willen jullie als vereniging 
ooit nog bereiken ? 
Blijvend activiteiten opzetten voor heel de 
gemeenschap, indien mogelijk in samenwer-
king met anderen waar we ook inwoners die 
het minder goed hebben, bereiken.

De samenwerking en doorstroming vanuit de 
Chiro behouden om zo onze vereniging jong 
te houden.  

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging?
Judoclub De Bres. Zij zijn internationaal en 
nationaal op topniveau bezig met sport voor 
jong en oud. Bijkomend organiseren zij jaar-
lijks de triatlon waar men sporters van gans 
België kan ontmoeten en waar heel Sint- 
Jozef bij betrokken is.

KWB Sint-Jozef Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: sociaal-cultureel werk
· Aantal jaren actief: 76 jaar
· Aantal leden: 174 leden
· E-mail: info@kwbsintjozef.be
· Website: www.kwbsintjozef.be
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3 mei 2019
Om 20.30 uur
Antwerp Jazz Orchestra
o.l.v. Bert Joris
Concert

Het Antwerp Jazz Orchestra werd sa-
mengesteld om het 25-jarig bestaan 
van de jazzafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen te vieren. 
Dit orkest, met internationale line-
up, bestaat uit studenten, alumni en 
jazzdocenten van het Antwerpse Con-
servatorium, aangevuld met toptalent 
uit de conservatoria van Maastricht, 
Amsterdam en Helsinki. Het staat on-
der leiding van docent, trompettist en 
componist/arrangeur Bert Joris.
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

4 mei 2019
Van 14.00 tot 00.00 uur
Project X
Feestelijkheid 

Op zaterdag 4 mei komt de jeugdraad 
van Rijkevorsel naar buiten met hun 

nieuwe evenement voor jong en oud: 
Project X ! Van 14.00 tot 17.00 uur zijn 
jullie allemaal welkom in en rond het 
jeugdlokaal om mee te springen op 
onze springkastelen of een prijsje te 
winnen op onze Vlaamse kermis. Voor 
de showbeesten onder jullie is er een 
karaoke voorzien en bij de schmink-
stand kun je je laten grimeren. Verder 
zijn er workshops stop motion film of 
mocktails maken. Om de dag op te vro-
lijken, zorgen we voor optredens buiten 
tot 00.00 uur en een terras waar je een 
drankje of een hapje kan nuttigen.
Gratis

 Jeugdlokalen Sonsheide
 Kruispad 2a
 2310 Rijkevorsel

 Jeugdraad Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be

Van 18.00 tot 23.00 uur
Aprilvistornooi korfbal 
Korfbal

Een recreatief korfbaltornooi voor de 
niet-korfballer. Per team mogen er 
maximaal twee korfballeden op het 
terrein staan. Stel een team samen en 
schrijf je in via www.rijko-korfbal.be. 
Let op ! Maximaal twaalf teams kunnen 
deelnemen.

 Sportterreinen Rijko KC
 Kruispad 4
 2310 Rijkevorsel

 Rijko vzw
 Inschrijven: www.rijko-korfbal.be

5 mei 2019
Van 8.00 tot 15.00 uur
Faloswandeling
Wandeling

Wandel mee en ontdek de mooie plek-
ken in de omgeving.
basistarief: € 1,50
leden: € 1,20

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

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

6 mei 2019
Van 19.30 tot 21.00 uur
Zindelijkheid, positief ondersteunen
Infoavond

Op het potje gaan is een belangrijke 
stap voor een kind! En misschien kijk je 
er zelf ook wel naar uit om

Aankondigingen van activiteiten in juni dien je uiterlijk op
zondag 5 mei 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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niet meer met luiers te moeten sleu-
ren... Elk kind wordt op zijn eigen 
tempo zindelijk. Starten op het gepaste 
moment en op een ontspannen manier 
is hierbij de boodschap !
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatstesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Kind en Gezin Rijkevorsel
 Reservatie:
 kris.gommers@kindengezin.be

Om 20.30 uur
Geike - try-out
Concert

 © Isabel Miquel Arques

Tien jaar lang was Geike Arnaert hét 
gezicht van de wereldwijd gelauwerde 
band Hooverphonic. Na diverse projec-
ten domineerde ze vorig jaar de hit-
lijsten met het bloedmooie Zoutelande 
van BLØF. Met ‘Off Shore’ lanceerde 
Geike onlangs het eerste nummer van 
haar Engelstalige soloalbum. Vooraleer 
Geike met haar band haar nieuwe ma-
teriaal voorstelt in de grote zalen, doet 
ze de Singer aan voor een exclusieve 
try-out !
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

8 mei 2019
Om 20.00 uur
Zaki - Sticky Songs
Lezing
Al jaren krijgt Zaki de vraag wanneer 

hij eens een lezing maakt over muziek. 
Wel bij deze krijgt die vraag meteen 
een sterk antwoord. Zaki kijkt naar de 
muziek die ons gelukkig maakt, onze 
angsten verdrijft, ons denken, onze 
passie en onze dagelijkse handelingen 
stuurt. Noot voor noot. Hoeveel impact 
heeft muziek op ons leven ? Is jouw fa-
voriete muziek je eigen keuze of heeft 
de muziek jou gekozen ? Pertinente vra-
gen die Zaki onderzoekt in een nieuwe 
lezing: Sticky Songs !

€ 3
 Zaal Forsela

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

9 mei 2019
Om 20.30 uur
Gili - try-out UITVERKOCHT
Theatervoorstelling
Nu ‘Charlatan’ bijna klaar is met zijn 
publiek een loer te draaien, is het tijd 
voor een nieuwe show van Gili. Hij heeft 
een aantal truken in zijn mouw en wil 
die − op eigen risico − uittesten op zijn 
welwillend publiek. Wie durft het aan ?  
Voorprogramma: Piet Kusters.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

10 mei 2019
Om 20.00 uur
21ste Brugquiz 
Quiz
Op vrijdag 10 mei organiseert Cultu-
rele Vereniging De Brug de 21ste editie 

van deze quizklassieker ! Wie wordt de 
opvolger van ’t Spaghetticomité op de 
rijkgevulde erelijst ? Of scoren deze Rij-
kevorselse toppers een drie op een rij ?

€ 20
 Feestzaal Den Bakker

 Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel
 Culturele vereniging De Brug

 Inschrijven: 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be

Om 20.30 uur
The Weight Band
Concert

Ontstaan op initiatief van ex-leden van 
The Band, ontwikkelde The Weight Band 
zich tot een muzikantencollectief die 
verder gaat waar The Band destijds ge-
stopt is. De groep werd opgericht door 
gitarist Jim Weider, die jarenlang deel 
uitmaakte van The Band. The Weight 
Band staat garant voor de meesterlijke 
sound van The Band. Live speelt The 
Weight Band zowel nummers uit het 
eigen repertoire als legendarisch werk 
van The Band. 
voorverkoop: € 20 
inkomprijs: € 23 
voorverkoop studenten: € 16 
inkomprijs studenten: € 18

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be
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11 mei 2019
Schoolfeest
Het (Kleine) Moleke
Opendeurdag 

Beachfestival @ Het (Kleine) Moleke. 
Poorten open om 13.00 uur. Start fes-
tival om 13.30 uur. Locatie: speelplaats 
Sint-Luciaschool. Allen daarheen !
Gratis

 Sint-Luciaschool
 Molenstraat 7
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke

Om 20.30 uur
Stef Kamil Carlens - try-out
UITVERKOCHT
Concert
Met ‘Stuck In The Status Quo’ (2017) 
maakte Stef Kamil Carlens zijn rentree 
in het popcircuit. Meer nog, zijn debuut 
als solo-artiest was meteen een terug-
keer naar de pure muzikale schoonheid 
die we kennen van het Zita Swoon-oeu-
vre. Een nieuw album is in voorberei-
ding en is voorzien voor de herfst van 
2019. Een aantal van die nieuwe songs 
hoor je dus voor het eerst in de Singer !

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

12 mei 2019
Van 13.00 tot 20.00 uur
IJssalon 2019
Eten en drinken 
Een evenement waar iedereen een ijsje 
kan komen eten bij de chirolokalen van 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Iedereen is hier 
welkom en de opbrengst is ten voordele 
van het buitenlands kamp.

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 Inschrijven:
 anton.nooyens@gmail.com

18 mei 2019
Van 10.00 tot 13.00 uur
BoekBabyBorrel
Feestelijkheid 

Ben je benieuwd naar wat een ‘boekba-
byborrel’ is ? Kom dan zeker op zaterdag 
18 mei langs in de Leo Pleysierbiblio-
theek. Voor alle gezinnen met kinderen 
van 0 tot 3 jaar organiseert het bestuur 
een superfijne, muzikale, ritmische 
voorleesmiddag. Dit voorzien van een 
hapje en een drankje. Oudere broers 
en zussen zijn natuurlijk ook meer dan 
welkom.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 rijkevorsel.bibliotheek.be

Om 13.00 uur
Schoolfeest
GLS De Wegwijzer 
Opendeurdag

Schoolfeest
Gratis

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GLS De Wegwijzer
 www.glsdewegwijzer.be

21 mei 2019
 9.00 -10.00 uur in Het Kleine Moleke 
10.30 -11.30 uur in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Is jouw kleuter op 3 juni 2,5 jaar ? Dan 
kun je samen met je kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes).
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

25 mei 2019
Van 10.00 tot 17.00 uur
Rijko’s 27ste aardbeientornooi
Korfbal
27ste jeugdkorfbaltornooi te Rijkevor-
sel. Dit voor teams van U6 tot en met 
U19 uit heel Vlaanderen. Wedstrijden 
starten om 10.00 uur. Gedurende de 
dag zijn er lekkere aardbeien te ver-
krijgen. Komt dat zien !
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 Sportterreinen Rijko KC
 Kruispad 4
 2310 Rijkevorsel

 Rijko vzw
 www.rijko-korfbal.be

Recreatieve duatlon 2019
Sportactiviteit

 © Bart Huysmans

Fc De Kliefhamers organiseert de 18de 
recreatieve duatlon (4 km lopen - 20 km 
fietsen - 2 km lopen). Je kunt deelne-
men enkel of als duo. De minimumleef-
tijd om deel te nemen aan de duatlon 
is 16 jaar. Zoals elk jaar maken we er 
een groot feest van: een sporthappe-
ning waar iedereen plezier aan beleefd.
€ 10

 Parking KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 13.00 uur
Schoolfeest
Basisschool Het Kompas 
Opendeurdag

Schoolfeest
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be

Om 20.30 uur
David Murray, Ingebrigt Håker Flaten 
& Paal Nilssen-Love
Concert

Het concert op 25 mei wordt een histo-
rische eerste ontmoeting van de Ameri-
kaanse jazzlegende David Murray met 
Ingebrigt Håker Flaten en Paal Nilssen-
Love, samen de ritmesectie van het 
Noorse supertrio The Thing. Sommige 
fans gaan wellicht van ver willen komen 
om dit uitzonderlijke jazzconcert mee 
te maken ! Dit voorjaar in de Singer, 
binnenkort op de festivals ?
voorverkoop: € 22
inkomprijs: € 24
voorverkoop studenten: € 14
inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

29 mei 2019
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag
Kleuters die op 3 juni 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

31 mei 2019
Van 19.00 tot 23.00 uur
Rijko’s KUBB tornooi
Kubben
Recreatief KUBB-tornooi
€ 15 per team, bestaande uit
3 tot 6 spelers

 Sportterreinen Rijko KC
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko vzw
 Inschrijven:
 kubbtornooirijko@gmail.com
 www.rijko-korfbal.be

volgende maand

2 juni 2019
‘Classic’ wandeling

 Vertrek aan de
 Sint-Willibrorduskerk

7 juni 2019
Bas Birker –
40 jaar 40 dagen 40 shows

 de Singer

14 juni 2019
Speeluurtje voor nieuwe kleuters

 Het (Kleine) Moleke

Meat Puppets
 de Singer

20 juni 2019
Steven Van Herreweghe – try-out 
‘De droom van Philo’

 de Singer

22 & 23 juni 2019
Sprookjesconcert & -toneel
‘De Kleine Prins’

 Zaal ’t Centrum
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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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