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Een sluier van mist
in het ochtendgloren
ontdoet zich langzaam
van haar waas.
Grijze nevelbanken
krijgen kleur.
Het landschap
openbaart zich.
Alsof het stiekem vraagt:
‘Heb je mij ge-mist ?’

www.rijkevorsel.be
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Met het behalen van het Qualitree-label gaat woonzorgcentrum
Prinsenhof, samen met Sodexo, voor een voedingsaanbod
op maat voor hun bewoners. Qualitree is een geheel van
innovatieve concepten die inspeelt op de specifieke behoeften
van senioren.
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In België wachten meer dan duizend mensen op een orgaan.
Iedere Belg is automatisch orgaandonor. Wil je je keuze
bevestigd zien ? Registreer jezelf dan voor orgaandonatie. Dit
kan vanaf nu ook online via de gemeentelijke website of kom
langs bij het gemeentehuis.

12

De speedpedelec duikt meer en meer op in het straatbeeld.
Door de hoge snelheid die deze fietsen kunnen halen, werden
er ook bijkomende verkeersregels in het leven geroepen. Een
speedpedelec heeft zijn plaats op de openbare weg, afhankelijk
van de situatie en aanwezige signalisatie.

14

Vooraleer over te gaan tot de aankoop van een hond of kat, stel
je jezelf best eerst enkele vragen. Een huisdier heeft immers
aandacht en een goede verzorging nodig. En ook tijdens je
vakantie moet er voor je dier gezorgd worden.

20
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Het staat niet ter discussie dat bewegen en sporten bijdragen
tot een betere gezondheid. Onder het moto ‘mensen al sportend
dichter bij de natuur brengen’ kun je sinds kort terecht in een
mooi stukje natuur in de Kievitsheide-Eksterheide voor een
100 % natuurloop.

VOORWOORD
Beste inwoners,
De maand mei loopt op zijn laatste benen en de − hopelijk − zonnige maand juni komt
eraan. De natuur staat in volle bloei en de bijtjes beginnen te werken. Op 15 mei
werden onze bijenkasten, die de kinderclub samen met Bijencentrum De Raam maakten,
ingehuldigd.
De vakantie is in zicht en velen van jullie heb reeds een reisje geboekt. Hebben jullie ook
gedacht aan een verblijf voor jullie huisdier ? Zij hebben tenslotte ook recht op een leuke
opvang. Meer hierover kun je vinden verder in dit blad. Blijven jullie thuis ? Er is, zoals
steeds, veel te doen in onze gemeente.
Het sportseizoen is ook bijna ten einde. Dit betekent opnieuw inschrijven voor volgend jaar. Samen met
kinderopvang en allerlei jeugdkampen is dit een grote hap uit ieders budget. Kijk misschien eens even na of je recht
hebt op een toelage.
De maand juni staat ook een beetje in het teken van afscheid nemen. Onze oudste kleuters zeggen hun kleuterklas
vaarwel. Volgend schooljaar gaan ze leren rekenen en lezen. Een hele uitdaging. De leerlingen van het zesde
bereiden zich voor op het middelbaar. Na zes jaar lagere school zijn ook zij toe aan iets nieuws. Een hele puzzel
dringt zich op. Wat en waar ga ik studeren ? Rij ik met de fiets of neem ik de bus ? Toch ook wel een beetje
spannend. De studenten van de middelbare school en hoger onderwijs of universiteit zijn waarschijnlijk al helemaal
in studiemodus. Hen wens ik veel succes en moed om door te gaan.
Wil je toch eens ontspannen of je sportief inzetten, ontdek dan onze natuurloop in gemeentebos en Kievitsheide. Dit
is een bewegwijzerde loop in een fantastisch natuurgebied. Meer ga ik hier niet over vertellen. Ga op ontdekking al
wandelend of al lopend. Ook hierover vind je informatie in deze 2310.
Rest mij alleen nog jullie een mooie maand juni te wensen. Hopelijk met veel zonneschijn en af en toe wat regen
voor onze natuur.

Nathalie Stoffelen,
Schepen van sport, personeel,
onderwijs, toerisme, Europese
aangelegenheden en dierenwelzijn
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BESTUUR
WZC Prinsenhof gekroond als Qualitreewoonzorgcentrum binnen de Kempen
Op 3 mei 2019 vierden Sodexo en WCZ Prinsenhof de officiële inhuldiging van
hun Qualitree-label. Zo gaan WZC Prinsenhof en Sodexo samen een stap verder
om de levenskwaliteit van hun bewoners te verbeteren. Ze gaan de uitdaging
aan om het maaltijdgebeuren in het woonzorgcentrum te organiseren volgens
de concepten en richtlijnen van de Qualitree, een geheel van innovatieve
concepten die inspelen op de specifieke behoeften van senioren.
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De jarenlange expertise van Sodexo binnen de ouderenzorg heeft geleid tot effectieve antwoorden op de noden en problemen waarmee senioren te maken hebben. Senioren hechten immers
veel belang aan de maaltijdmomenten. WZC Prinsenhof en Sodexo zijn zich hiervan zeer goed
bewust. Het geheel start met een aangepast voedingsaanbod op maat. Er wordt een traditioneel
menu bereid waarbij de nutritionele behoeften van de senioren in het oog gehouden worden
door onze diëtisten. Daarnaast is er een uitgebreid aanbod voor bewoners met kauw- en/
of slikproblemen, motorische of psychische beperkingen. Deze aangepaste bereidingen vereisen goed opgeleide medewerkers in de keuken en op de afdelingen in het woonzorgcentrum.
Sodexo voorziet dan ook op regelmatige tijdstippen basisopleidingen voor alle medewerkers.
Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan de richtlijnen voor de voedselveiligheid. Naast
de voeding wordt er ook veel aandacht besteed aan alles wat er rond de maaltijden gebeurt.
Het ‘Home Service’-concept belicht alle aspecten hiervan. Verder worden er op speciale dagen
animaties georganiseerd voor de bewoners. Ten slotte zijn er aangepaste materialen voor de
specifieke noden van de senioren.
De Qualitree heeft met andere woorden aandacht voor alle aspecten van het maaltijdgebeuren.
Dit maakt het geheel zo uniek en hierdoor is de bijdrage tot het psychologisch en sociaal welzijn
van de senioren maximaal.
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
29 april 2019
Kennis wordt genomen van het verslag van
de schoolraad van 12 maart 2019. Goedkeuring wordt gehecht aan de facultatieve verlofdagen, pedagogische studiedagen en de
nieuwe structuur van het schoolreglement
van GLS De Wegwijzer voor het schooljaar
2019-2020.
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda
van de algemene vergaderingen van IOK en
IOK Afvalbeheer op 21 mei 2019 en van TMVS
dv op 11 juni 2019. Telkens werden ook de
mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers vastgesteld.
Schepen Nathalie Stoffelen wordt aangeduid
als vertegenwoordiger in het beheerscomité
van de Gemeenschappelijke Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk (GiD
PBW) vanuit de gemeente en het OCMW.
Raadslid Peter Janssens wordt voorgedragen
als kandidaat-lid voor adviescomité A (watervoorziening) van Pidpa. Schepen Bob Van
den Eijnden wordt voorgedragen als kandidaat-lid adviescomité B (Hidrorio) van Pidpa.

Het begrip dagelijks bestuur − alle exploitatie- en investeringsuitgaven met bijhorend grensbedrag − wordt vastgesteld. Het
grensbedrag van de verrichtingen van dagelijks bestuur, dewelke resulteren in een uitgaande nettokasstroom en een voorafgaand
visum vereisen van de financieel directeur,
wordt vastgesteld.
Het reglement van de sociale dienst wordt
geactualiseerd en vastgesteld. De aansluiting van het gemeentepersoneel en het
personeel van GLS De Wegwijzer bij GSD-V
vanaf 1 juli 2019 wordt goedgekeurd.
Het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het OCMW wordt
vastgesteld.
Op verzoek van raadslid Diede Van Dun,
namens de ProVeussel-fractie, werden volgende punten toegevoegd aan de agenda van
deze gemeenteraadszitting:
· Belasting op tapperijen. Voorstel tot afschaffing.
Er wordt geen goedkeuring verleend aan
het voorstel.
· Verzoek stellingname gemeenteraad.
Er wordt geen goedkeuring verleend aan
het voorstel.

© Dirk Geets
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BESTUUR
Korte samenvatting van de
raad voor maatschappelijk
welzijn van 29 april 2019
Schepen Nathalie Stoffelen wordt aangeduid
als vertegenwoordiger in het beheerscomité
van de Gemeenschappelijke Dienst voor
Preventie en Bescherming op het Werk (GiD
PBW) vanuit de gemeente en het OCMW.
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda
van de algemene vergadering van IOK op 21
mei 2019, alsook de mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden
vastgesteld.
De OCMW-raad verleent goedkeuring aan de
opstart van het samenwerkingsverband met
het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Kempen vanaf mei 2019.
Het begrip dagelijks bestuur − alle exploitatie- en investeringsuitgaven met bijhorend grensbedrag − wordt vastgesteld. Het
grensbedrag van de verrichtingen van dagelijks bestuur, dewelke resulteren in een uitgaande nettokasstroom en een voorafgaand
visum vereisen van de financieel directeur,
wordt vastgesteld.

Het reglement van de sociale dienst wordt
geactualiseerd en vastgesteld.
De betreffende artikels van de rechtspositieregeling 1 en 2 inzake prestaties op zaterdag worden voor het OCMW-personeel
vastgesteld.
Het gezamenlijk organogram van de diensten van de gemeente en het OCMW wordt
vastgesteld.

Zitting gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn
De volgende zittingen van de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op maandag 27 mei en op maandag 17 juni vanaf 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.
Een bevestiging van deze data vind je op de
website www.rijkevorsel.be/bestuur en op
de elektronische informatieborden.
De agenda wordt een achttal dagen voor de
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan
de openbare zitting van de vergaderingen
bijwonen. Via de website kun je ook het audioverslag van de raden beluisteren.

Vakantietoezicht politie
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om vakantietoezicht door de politie te laten verrichten.
Op de webspagina www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht vind je een formulier terug dat je
kunt downloaden.
Het ingevulde exemplaar mag je bezorgen aan de lokale politie Noorderkempen:
· via e-mail pz.noorderkempen@police.belgium.eu
· via fax naar 03 340 88 01
· of door afgifte aan de wijkpost of de hoofdpost van de politie
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht
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Rijkevorsel in de kleuren
van de regenboog
Naar aanleiding van de Internationale Dag
Tegen Holebi- en Transfobie op vrijdag 17
mei heeft de gemeente Rijkevorsel vier zebrapaden in de kleuren van de regenboog getooid. Vorig jaar verscheen er voor het eerst
een regenboogzebrapad in Rijkevorsel in de
Leopoldstraat. Dit jaar zijn er ook zebrapaden in de regenboogkleuren geschilderd in
de Banmolenweg, in de Bavelstraat en in
Sint-Jozef ter hoogte van de Meir. De zebrapaden zijn wettelijk in orde, aangezien de
witte strepen onaangeroerd blijven en enkel
de stroken asfalt tussenin in de regenboogkleuren geverfd zijn.

Sluitingsdagen lokaal bestuur
Alle diensten van het lokaal bestuur − administratie gemeente
en OCMW, bibliotheek, kinderclub en recyclagepark − zullen gesloten zijn op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 naar aanleiding van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart en op pinkstermaandag
10 juni 2019. Het recyclagepark zal aansluitend ook gesloten
zijn op zaterdag 1 juni 2019.

Daarnaast zette de bibliotheek boeken rond
het thema in de kijker en werd de regenboogvlag opnieuw gehesen.
Met deze kleine gebaren wil het bestuur
aantonen dat je in Rijkevorsel zonder problemen holebi of transgender kan zijn. Discriminatie, op welke basis dan ook, is onaanvaardbaar !

Op donderdag 13 juni 2019 zullen ook alle diensten van het lokaal bestuur de deuren sluiten omwille van een interne activiteit. Dit geldt ook voor de thuisdiensten van het OCMW, zoals
de poetsdienst, de aanvullende zorg, de maaltijdbedeling en de
klusjesdienst.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 03

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Rijkevorsel digitaal:
registreer je online voor orgaandonatie
Rijkevorsel springt op de kar van de digitalisering voor de registratie van
orgaandonatie. In België wachten meer dan duizend mensen op een orgaan.
Je bent als Belg automatisch orgaandonor, tenzij je zelf anders beslist. In de
praktijk overleggen artsen echter met familie en dierbaren en voor hen is
toelating geven vaak moeilijk. Daarom is het belangrijk om je te registreren
als orgaandonor.

De registratie voor orgaandonatie kan uiteraard al een hele tijd bij de dienst burgerzaken. Vanaf
nu is langsgaan bij het gemeentehuis niet meer nodig, je kunt je online met je eID registreren
op www.rijkevorsel.be/orgaandonatie.
Als de procedure voltooid is, komt jouw aanvraag toe bij de dienst burgerzaken. De dienst handelt je registratie verder af, dus je moet zelf niets meer doen. Je krijgt een e-mail wanneer je
je aanvraag gedaan hebt en een e-mail wanneer je registratie in orde is.
Wil je liever langsgaan bij de dienst burgerzaken om je te registreren?
Dat kan ook nog steeds. Je vindt een formulier op de gemeentelijke webpagina
www.rijkevorsel.be/orgaandonatie, dat je
op voorhand kunt invullen. Als je geen comwww.rijkevorsel.be/eloket
puter hebt, vult een medewerker samen met
www.rijkevorsel.be/orgaandonatie
jou het formulier in.
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Meer
info

Vrijetijdsparticipatie

Vergeet niet om je Kids-ID
aan te vragen

De zomer staat voor de deur. Een heerlijke
en zonnige, maar ook best dure periode.
Activiteiten en uitstappen, sport- of vakantiekampen, lidgelden voor verenigingen, ...
kunnen wegen op het gezinsbudget.
Het OCMW ontvangt een toelage van zowel
de federale overheid, als van de gemeente
waarmee mensen uit doelgroepen − verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, personen met een handicap, senioren, leefloonontvangers, mensen in budgetbeheer, ...
− kunnen worden ondersteund om meer deel
te nemen aan socio-culturele, sportieve of
jeugdgebonden aangelegenheden. De ondersteuning wordt gegeven in de vorm van een
financiële tussenkomst op basis van een factuur of betaalbewijs van de gemaakte of te
maken kosten.
Twijfel je of jouw vraag tot tussenkomst in
aanmerking komt ? Aarzel niet om de sociale dienst te contacteren. De medewerkers
van de sociale dienst staan met een glimlach
klaar om vragen te beantwoorden, meer
informatie te geven en samen met jou te
bekijken wat de mogelijkheden zijn. In de
voormiddag kun je de sociale dienst steeds
bereiken, in de namiddag wordt
er enkel op afspraak gewerkt.
03 340 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

Meer
info

Verjaardagsfeestje Prinsenhof
Woensdag 5 juni 2019
· ijsroom, aardbeien en koffie
· prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woonzorgcentrum.

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de twaalf jaar.
Het is daarnaast ook een geldig reisdocument
voor reizen binnen Europa. De kaart is drie
jaar geldig. Indien je al in bezit bent van een
Kids-ID: controleer zeker de geldigheid van
de kaart. De levertijd van een Kids-ID is drie
weken. Vraag de kaart dus op tijd aan ! De
spoedprocedure is immers veel duurder dan
de normale prijs van een Kids-ID.
Om een Kids-ID aan te vragen, moet je:
· het ouderlijk gezag hebben over het kind
· samen met jouw kind naar de dienst burgerzaken komen voor de aanvraag
· een pasfoto van het kind bijhebben

Hou er rekening mee dat de pasfoto’s moeten voldoen aan de normen van de I.C.A.O.
(International Civil Aviation Organization).
Heb je nog pasfoto’s nodig ? Dan kun je terecht in de fotocabine in de inkomhal van
het gemeentehuis. Voor € 8 krijg je een set
van zes pasfoto’s. Voor baby’s en kinderen
tot drie jaar raden we het gebruik van de
fotocabine af daar het voor hen vaak moeilijker is om recht in de lens te
kijken en niet te lachen.
www.rijkevorsel.be/kids-id
www.rijkevorsel.be/fotocabine

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Meester Gert fietst voor
Kom op tegen Kanker
Dat meester Gert, turnmeester van 1, 2 en
3 in De Wegwijzer, van het sportieve type
is, is een open deur intrappen. Tennissen,
voetballen, fietsen, elke dag met de kinderen de turnzaal in... als het maar rond sport
en beweging draait. Daarom schrokken we er
ook niet van dat hij tijdens het Hemelvaartweekend 1 000 km gaat fietsen voor Kom op
tegen Kanker (maar liefst 250 km per dag,
vier dagen lang).

www.ikzoekeenhuisarts.be
Bijna overal in Vlaanderen kampen we met
een huisartsentekort, dit is in de Kempen
niet anders. De huisartsenverenigingen Zuiderkempen en regio Turnhout, pakken dit
probleem aan. Huisartsen die nog voldoende
ruimte hebben voor nieuwe patiënten zijn,
volgens locatie, terug te vinden op een gebruiksvriendelijke website.

De kinderen van De Wegwijzer wilden hun
duit ook in het zakje doen en meester Gert
een steuntje in de rug geven. Daarom besloot de school om het geld van de jaarlijkse
sponsorloop te schenken aan het doel van
meester Gert. De kinderen liepen een prachtig bedrag van € 3 000 bij elkaar. We zijn
er 100 % van overtuigd dat meester Gert dit
project tot een goed einde brengt. Toi, toi,
toi !
Nieuwe inwoners of patiënten in de Kempen die om één of andere reden een huisarts zoeken, kunnen terecht op de website
www.ikzoekeenhuisarts.be. De website
groepeert de nog beschikbare huisartsen in
een straal van drie tot vijf kilometer rond
de woonplaats van de patiënt. Er wordt wel
gevraagd een huisarts te kiezen binnen de
eigen gemeente.
Met deze website wordt ook het globaal medisch dossier nog eens onder de aandacht
gebracht. Het doel van zo’n dossier is een
betere individuele begeleiding en een betere samenwerking tussen zorgverleners te
beogen. Uit onderzoek blijkt dat patiënten
met een vaste huisarts beter opgevolgd worden en meer aan preventie doen.
Meer info:
· www.ikzoekeenhuisarts.be
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Verkeershinder
Stratenloop
Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert Rijkevorsel-Leeft vzw haar jaarlijkse stratenloop.
Tussen 17.30 uur en 20.30 uur zijn er diverse
loopwedstrijden voor alle leeftijdscategorieën. Aansluitend is er een dorpsfeest met
randanimatie voor groot en klein.
Het parcours van de loopwedstrijd omvat
Doelenpad, Dorp (rotonde – bij vertrek), Bavelstraat, Kleine Markweg, Zakdoekleggenpad, Bremstraat, Koekhoven, trage weg,
Waterdelt, Dijkbeemd, Wouwer, Kleine Markweg, Dijkbeemd, Koekhoven, Schommeweg,
Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad. Bij de
tweede ronde gaan de lopers achter de kerk
door.
Om deze activiteiten vlot en veilig te laten
verlopen wordt een omleiding ingericht. Het
dorpsplein en de parkings in het centrum
worden verkeersvrij gehouden vanaf 8.00
uur ’s ochtends.

Geboorten
Januari 2019
· Oleinic Arina, 18 januari 2019,
kind van Oleinic Ruslan en Zinkina Kristina

Maart 2019
· Marijnissen-Snoeys Celeste, 17 maart 2019,
kind van Marijnissen Jasper en Snoeys Carolien
· Breugelmans Liene, 18 maart 2019,
kind van Breugelmans Dieter en Laureyssen Tessa
· Snels Lou, 26 maart 2019,
kind van Snels Stijn en Herrijgers Tinne
· Van Ginkel Caitlynn, 29 maart 2019,
kind van Van Ginkel Koen en Dorekens Hilde

Huwelijken april 2019
· Van den Heuvel Glenn en Hillen Ines, 6 april 2019
· Doms Kristof en Nuyts Debbie, 13 april 2019
· Kemland Domien en Sigo Shari, 29 april 2019

Overlijdens april 2019
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Bruynen Maria
Kempenaers José
Hapers Frans
Vanderhallen Joannes
Van Dyck Jan
Van Hout Maria
De Prins Frans
Van Meulder Roger
Roymans Jozef
Ooms Pierre
Van Hout Maria

°1923
°1944
°1932
°1931
°1933
°1936
°1936
°1945
°1934
°1947
°1937

† 1 april 2019
† 6 april 2019
† 10 april 2019
† 12 april 2019
† 14 april 2019
† 16 april 2019
† 18 april 2019
† 21 april 2019
† 22 april 2019
† 24 april 2019
† 30 april 2019

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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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Speedpedelecs in het lokale verkeer
Sedert geruime tijd heeft de elektrische fiets zijn plaats in het straatbeeld
ingenomen. Aanvankelijk waren dit fietsen voor recreatief gebruik met een
ondersteuning tot 25 km/uur. Doordat mensen deze fiets gingen gebruiken
voor het woon-werkverkeer, deed de speedpedelec of bromfiets klasse P zijn
intrede, met een trapondersteuning van 45 km/uur. Voor deze fietsers gelden
aparte regels. Nog niet iedereen is hiermee vertrouwd, daarom volgt hierna
een verduidelijking.

Bijkomende regels voor speedpedelecs
· Deze fietsen moeten worden ingeschreven. Ze hebben dus achteraan een kleine nummerplaat
zoals een bromfiets, beginnend met de letters SP.
· Een bestuurder van een speedpedelec moet minimum 16 jaar oud zijn en houder zijn van een
rijbewijs voor een bromfiets klasse B of voor een auto.
· Een familiale verzekering volstaat voor deze voertuigen.
· De bestuurder moet steeds een fietshelm dragen.
Een speedpedelec (45 km/uur ondersteuning) heeft ook zijn plaats op de openbare weg, afhankelijk van de plaats, de situatie en aanwezige signalisatie:
· De bestuurder van een speedpedelec moet in het algemeen dezelfde regels als de bestuurder
van een bromfiets klasse B in acht nemen. Een specifiek verkeersbord met het symbool van
een bromfiets en de letter P (speedpedelec) is van toepassing op bestuurders van speedpedelecs en bepaalt dus hun plaats op de rijbaan afhankelijk van de situatie.

Bestuurder van
de speedpedelec
moet het fietspad
‘verplicht’
gebruiken.

Bestuurder van de
speedpedelec mag
‘vrij kiezen’ om
al dan niet op het
fietspad te rijden.

Bestuurder van
de speedpedelec
‘verboden’ op het
fietspad.
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· Zoals je merkt is er verplicht of verboden gebruik van het fietspad, de toelating om in tegenrichting in een eenrichtingsstraat te rijden, de toelating om voorbehouden wegen te gebruiken.
· Binnen de bebouwde kom mag een speedpedelec, op plaatsen waar er geen verplichting is
om het fietspad te volgen, op de rijbaan rijden.
· Op gemengde fietspaden waar de borden D9 of D10 werden geplaatst moeten gebruikers van
speedpedelecs dus op de rijbaan rijden en mogen ze deze fietspaden niet gebruiken.
· Het is dus best mogelijk dat je een speedpedelec binnen de bebouwde kom op de rijbaan
tussen het autoverkeer ziet rijden.
In de tabel hieronder zie je nog eens het verschil tussen een elektrische
een speedpedelec (45 km/uur):
Fiets met elektrische
hulpmotor
· vermogen
max. 250 Watt
· snelheid
max. 25 km/uur
· aandrijfkracht
enkel trapondersteuning
· minimale leeftijd
nee
· helmplicht
nee
· rijbewijs
nee
· verzekering
nee
· inschrijven
nee
· nummerplaat
nee
· certificaat overeenstemming (COC)
nee
· verkeersregels
fietsen

fiets (25 km/uur) en

Speedpedelec
max. 4000 Watt
max. 45 km/uur
hoofddoel = trapondersteuning
16 jaar
ja, fietshelm
ja, AM (bromfiets) of B (auto)
niet verplicht (fam. verzekering volstaat)
ja
ja, klein type 10 x 12 cm
ja
fietsen, bromfietsen klasse P

Speedpedelecs op het jaagpad ?
De overheid werkt aan de aanleg van fietssnelwegen. Zo is men volop bezig met de aanleg van
een volwaardige fietssnelweg F-15 langs het jaagpad van het Kanaal Dessel-Schoten. Deze plannen zijn nog niet volledig afgerond. Zolang dit niet het geval is, blijft het jaagpad verboden
voor speedpedelecs. Mogelijk komt hier in de toekomst verandering in.

Nieuwe verkeersborden ?
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel moedigt het gebruik van fietsen uiteraard aan. Ze bekijkt
momenteel op welke plaatsen de verkeerssignalisatie best wordt aangepast aan deze nieuwe
noden, waarbij uiteraard steeds rekening gehouden wordt met de verkeersveiligheid.

Nog enkele tips
Een speedpedelec gaat snel. Schat de verkeerssituaties steeds goed in, denk vooruit en pas je
snelheid aan waar nodig. Rijd defensief ! Gebruik steeds je fietsverlichting. Hou als autobestuurder rekening met de fietsers. En
kijk steeds goed uit bij het verlaten
van je oprit of bij het kruisen van een
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
fietspad.
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28

Meer
info

· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 88 50
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BOUWEN EN WONEN
Een huisdier heb je voor het leven,
niet voor even !
Te vaak wordt een hond of een kat aangekocht of geadopteerd in een
emotionele bui. Als eigenaar neem je echter de verantwoordelijkheid voor
de rest van het leven van dat dier. Als moeder natuur meezit dan spreken we
vaak over meer dan vijftien jaren.

Een huisdier heeft aandacht nodig en een goede verzorging. Dat betekent dat je er tijd en geld
in moet steken. Welke noden je dier heeft, hangt af van het type huisdier. En hoe leuk het ook
is om een puppy of een kitten in huis te halen, vergeet niet dat Minoes of Max ook groot worden.
Vooraleer er tot een aankoop wordt overgegaan,
· Ga je naar een asiel of naar een kweker ?
· Heb je voldoende plaats en tijd ?
· Hoeveel geld wil je eraan besteden ?
· Wie zal er elke dag voor het dier zorgen ?
· Wil iedereen van mijn gezin een dier ?

stel jezelf eerst volgende vragen:
· Hoe oud en hoe groot wordt het dier ?
· Is er iemand allergisch ?
· Zullen andere huisdieren het nieuwe dier
aanvaarden ?

Ga zeker eerst ook na welke dieren je mag houden. Als je een huis of appartement huurt, verzeker je er dan van dat de eigenaar geen bezwaar heeft. De zorg voor een huisdier is verplicht.
Iedereen die een dier heeft, moet zich houden aan de dierenwelzijnswet. Dit betekent dat het
dier de nodige verzorging, voeding en huisvesting moet krijgen.

Op reis... Wat met je huisdier ?
Als je op vakantie gaat moet er een oplossing gezocht worden voor je huisdier. Je kunt het mee
op vakantie nemen maar het is niet altijd de meest ideale oplossing voor het dier. Denk zeker
aan het EU-paspoort, vaccinaties, specifieke regels per land, welzijn en veiligheid tijdens de
rit, huisregels van je verblijf. Je kunt ook iemand vragen om voor je huisdier te zorgen. Dat kan
een kennis, familielid, buur of een professionele oppas zijn. Maar je kunt je dieren ook laten
opvangen in een dierenpension. Een pension moet erkend zijn door de dienst Dierenwelzijn. Een
overzicht van de erkende pensions, asielen, kwekerijen, ... kun je terugvinden op www.lne.be/
erkende-inrichtingen-dierenwelzijn.
Meer info:
· www.huisdierinfo.be
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Inzameling landbouwfolie
Op 18 en 25 juni 2018 zal de gemeente opnieuw een inzamelronde van landbouwfolie
organiseren. Aan de inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid geboden om op
deze dagen landbouwfolie aan te leveren op
het recyclagepark onder de volgende voorwaarden:
· de folies worden afzonderlijk aangeboden
in twee ondersoorten:
− op dinsdag 18 juni: kuilfolie en zakgoed
   (dikke folie)
− op dinsdag 25 juni: wikkelfolie (stretch   folie)
· de folie wordt op het recyclagepark aangeleverd enkel op deze data en tijdens de
openingsuren; het recyclagepark is enkel
toegankelijk via een toegangskaart
· er dient rekening te worden gehouden met
volgende beperkingen wat betreft de aanlevering: maximum lengte van de voertuigen die aanleveren is 9,5 meter, dit is een
voertuig inclusief aanhangwagen. Buiten
dit formaat kan er niet gewogen worden
en bijgevolg wordt de toegang tot het recyclagepark ontzegd.
· volgende materialen zijn niet toegelaten:
netten, zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde

folie, nopjesfolie, bigbags, koorden en
touwen, oogstresten en zand
· de folies dienen bezemschoon te zijn
· de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa 50 kg, maar minder mag ook)
· de folie mag niet eindeloos lang zijn

Gratis voor inwoners
van Rijkevorsel
Door de hoge marktprijs voor de verwerking
van plastic folie wordt er aan de gemeente
een verwerkingskost doorgerekend van € 85
per ton. Het lokaal bestuur heeft echter besloten om deze kosten op zich nemen. De
inwoners van Rijkevorsel kunnen op de vermelde dagen bijgevolg gratis hun landbouwfolie aanleveren op het recyclagepark.

Ter info
· Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10 mm: kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken, kalvermelkzakken.
· Wikkelfolie = landbouwfolie dunner dan
20 micron, wikkel- of stretchfolie van
gras- of hooibalen.
Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken, moet je vooraf inschrijven. Dit
kan via de milieudienst, ten laatste op 12
juni 2019, via milieudienst@rijkevorsel.be of
03 340 00 23.
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BOUWEN EN WONEN
Overzicht planning werken
aanleg hoogspanningskabel
150 kV tussen Rijkevorsel
en Beerse
Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, is in april 2019 gestart met de
aanleg van een ondergrondse elektriciteitskabel tussen Rijkevorsel en Beerse. Indien
alles volgens de planning verloopt, duren
de werken tot eind 2019. Een gedetailleerd
overzicht van de fases vind je in het plan
hieronder. Uiteraard dient rekening gehouden worden met onvoorziene weersomstandigheden waardoor de planning
mogelijks kan wijzigen.

Meer
info

www.rijkevorsel.be/elia
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Vlaamse huursubsidie
voor wie verhuist
naar een geschikte woning
Voor wie is de
Vlaamse huursubsidie ?
· je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of overbewoonde woning naar een
geschikte woning
· je verhuist van een woning die onaangepast is aan je leeftijd of handicap naar
een aangepaste woning
· je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
· je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
· je hebt geen woning of perceel bestemd
voor woningbouw in eigendom of vruchtgebruik
· je gezin heeft een inkomen van:

− € 24 852 als je een alleenstaande bent
   zonder personen ten laste
− € 26 934 als je een alleenstaande per   soon met een handicap bent
− € 37 276 in alle andere gevallen, plus
€ 2 084 per persoon ten laste
De huurprijs van de huurwoning bedraagt
maximaal € 607,88 als ze zelfstandig is, en
€ 486,31 als het om een kamer gaat. Deze
maxima worden verhoogd met 10 % in bepaalde gemeenten. Daar bovenop komt nog
eens 20 % extra per persoon ten laste (tot
maximaal 50 % extra).

van de nesten
· in de stallen/gebouwen voorzie je voldoende openingen om de toegang voor
zwaluwen mogelijk te maken
· je neemt de nodige maatregelen zodat de
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of
andere dieren
Het aantal bewoonde zwaluwnesten zal ter
plaatse worden vastgesteld door een zwaluwkenner.

Als je hierover vragen hebt, kom dan langs
bij de dienst van Wonen-Vlaanderen in je
provincie of bij de dienst omgeving van het
lokaal bestuur of stel je vraag op
het gratis nummer 1700.

Meer
info

www.rijkevorsel.be/huursubsidie

Subsidie voor
bewoonde zwaluwnesten
Broedt er een boerenzwaluw in je stal ?
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot ? Dan wordt jouw gastvrijheid
beloond met een subsidie.

Voorwaarden
· je doet een aanvraag voor 16 juni
· je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving
van de zwaluwnesten
· je spaart de nesten bij het schoonmaken
van de stallen/gebouwen waar de nesten
zich bevinden
· je gebruikt geen lakverven op de muren of
het plafond, in de nabijheid van de nesten
· je gebruikt enkel een natuurlijk product
als je muren of plafond kalkt in nabijheid

Bedrag van de premie
Huiszwaluw/boerenzwaluw
· € 25 per jaar voor één bewoond nest
· € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde
nesten
· € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde
nesten
· € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten
Gierzwaluw
· € 30 per jaar bij minder dan vijf bewoonde nesten
· € 50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten
Aanvraagformulieren kun je afhalen bij de
dienst omgeving of via www.rijkevorsel.be/
milieusubsidie.
· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

Meer
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN
Workshops in Rijkevorsel voor
zelfstandigen en KMO-medewerkers
Het verder uitbouwen van een lokaal economisch beleid en een dienst
economie is voor veel steden en gemeenten een belangrijke uitdaging.
De economische structuur en dynamiek van een gemeente bepalen immers
niet alleen de economische performantie, maar zijn tevens het draagvlak
voor welvaart en welzijn.

Onderzoek wees uit dat zelfstandige ondernemers evenals medewerkers en zaakvoerders van
KMO's vaak minder opleiding volgen dan hun collega’s werkzaam bij grote(re) ondernemingen.
De voornaamste reden hiervoor is tijdsgebrek. Nochtans hebben (klein)handelszaken met beter opgeleide medewerkers en zaakvoerders meer kans op slagen. Hen ondersteunen door het
aanbieden van professionele en praktijk- en ervaringsgerichte bijscholing met beheersmatige
inhoud, vormt bijgevolg een bijzonder aandachtspunt.
Om dit te faciliteren, biedt het lokaal bestuur van Rijkevorsel dit jaar drie workshops aan in
samenwerking met Syntra- en FORTIO-bedrijfsopleidingen. De workshops zijn laagdrempelig
en worden gecombineerd met een moment van netwerking waarop de deelnemers ervaringen
kunnen uitwisselen.

Programma workshops
Datum
· maandag 27 mei
		
· donderdag 27 juni
		
· donderdag 18 juli
		

18

Locatie
Receptie
Opleiding
Leo Pleysierbibliotheek,
18.30 uur
19.00-22.00 uur
Hoogstraatsesteenweg 19			
Raadzaal gemeentehuis,
18.30 uur
19.00-22.00 uur
Molenstraat 5			
Raadzaal gemeentehuis,
18.30 uur
19.00-22.00 uur
Molenstraat 5			

Onderwerp
Goedkope vormen
van promotie
Energiebesparende
maatregelen
Meepraten met de
boekhouder

27 mei: goedkope vormen van promotie
Klanten naar de zaak lokken is één van de voornaamste bezigheden van een ondernemer. Maar
iedereen weet dat promotie voeren zeer duur kan zijn. En het resultaat ervan is niet altijd te
meten. In deze workshop komen volgende elementen aan bod: hoe kan een ondernemer zijn
zaak op een rendementsvolle manier promoten ? Hoe kan het budget van een promotiecampagne beter opgevolgd worden ? Daarnaast krijg je ook tips om op te vallen met een zaak, ...

27 juni: energiebesparende maatregelen
Energie is een noodzakelijke bedrijfskost die de komende jaren zeker zal toenemen. Efficiënt
omgaan met, en besparen op energie, wordt dus een belangrijk item binnen de toekomstige
bedrijfsvoering ! In deze workshop kunnen volgende onderwerpen aan bod komen: een overzicht
van de belangrijkste energieverslinders (verlichting, verwarming en koeling), concrete besparingstips, informatie over diverse steunmaatregelen van de Vlaamse overheid en nog veel meer.

18 juli: meepraten met de boekhouder
Regelmatig krijgt een ondernemer van zijn boekhouder een rapportering en raadpleegt hij
hem over investeringsbeslissingen. Een boekhouder gebruikt echter een bepaald vakjargon en
volgt bepaalde systemen die voor een ondernemer vaak niet helemaal duidelijk zijn. In deze
workshop zullen de terminologie van de boekhouder en de verschillende soorten rapporteringen besproken worden, zodat de ondernemer met begrip en inzicht kan meepraten met zijn
boekhouder.

Inschrijven
Initieel zal het lokaal bestuur van Rijkevorsel het inschrijvingsgeld voor één vertegenwoordiger per bedrijf dragen en dit tot een maximum van 30 deelnemers. Indien er een week voor
het event nog vrije plaatsen zijn, kunnen meerdere vertegenwoordigers gratis ingeschreven
worden. Betalend inschrijven kan ook voor een
deelnameprijs van € 20 per persoon.
· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
Inschrijven kan online via de pagina
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38
www.rijkevorsel.be/workshops2019.

Meer
info
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VRIJE TIJD
Nieuwe 100 % natuurloop
in Kievitsheide - Eksterheide
De lokale besturen van Beerse en Rijkevorsel, Natuur en Bos en Sport
Vlaanderen openden op zondagvoormiddag 28 april de gloednieuwe
100 % natuurloop Eksterheide - Kievitsheide.

© Jan Hulselmans

©m

De 100 % natuurlopen vormen een permanent parcours dat lopers langs unieke natuur in Vlaanderen brengt. Dit is de vierde natuurloop in de provincie Antwerpen, tevens de eerste in de
Sportregio Noorderkempen. Natuur en Bos wil samen met Sport Vlaanderen verder werken aan
extra omlopen. Bedoeling is om mensen al sportend dichter bij de natuur te brengen.

Gezonde lucht tanken in het groen
Natuur maakt mensen gezonder, dat is duidelijk bewezen en dat ook sporten goed is voor het
lichaam, staat al lang niet meer ter discussie. Het stond dus in de sterren geschreven dat deze
twee sectoren elkaar zouden ontmoeten. De ontwikkeling van deze natuurloop is een mooi
resultaat van die samenwerking. Natuurlopen zijn permanente uitgestippelde looproutes dwars
door prachtige Vlaamse natuur.

Natuurloop Eksterheide - Kievitsheide
De natuurloop Eksterheide – Kievitsheide bestaat uit twee lussen in verschillende natuurgebieden. De lus van 4,1 km doorkruist de Kievitsheide in Rijkevorsel. De lus van 6,7 km loopt dan
weer door de Eksterheide in Beerse. De twee lussen zijn met elkaar verbonden via een doorsteek zodat beiden ook perfect gecombineerd kunnen worden. Beide natuurgebieden tonen
veel verscheidenheid waardoor er heel wat variatie zit in beide loopomlopen. Van lange rechte
dreven, langs kleine single tracks, rond een oude kleiput, soms heuvelachtig of over aangelegde
houten paden.
De Eksterheide is een uitgestrekt natuurgebied van 170 hectare. Naast een grote hoeveelheid
dennen zorgen ook eiken-berkenbossen, vennen, heischrale graslanden en natte en droge heide
voor heel wat variatie. Ook de Kievitsheide heeft mooie natuur te bieden die nog verder zal
ontwikkelen. Het bloemrijk grasland met zeldzame vlinders en sprinkhanen wordt jaarlijks gemaaid of begraasd met schapen. In de bossen wordt dan weer gestreefd naar de ontwikkeling
van mooi streekeigen eikenberkenbos.
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Op zondag 7 juli 2019 laat Toerisme Rijkevorsel, samen met KVLV-Rijkevorsel en de
Landelijke Gilde Rijkevorsel, je binnenkijken op enkele bijzondere plaatsen in onze
gemeente. Een uitgestippelde route brengt
je langs deze plekjes.

Piepeloeren kan van 10 tot 18 uur. Ook andere gevestigde waarden binnen het toeristisch landschap zal je passeren op de fietsroute. Bij de deelnemers is het mogelijk om
wat streeklekkers te nuttigen. Kaarten hiervoor kun je kopen aan de infobalie in het
gemeentehuis en aan de onthaalbalie van de
dienst vrije tijd, 1ste verdieping Leo Pleysierbibliotheek. Prijs: € 5 per persoon.

Waar kun je dit jaar
gaan Piepeloeren ?

Aan de fietsroute is een zoektocht verbonden waar je mooie prijzen mee kan winnen.

Piepeloeren in Veussel

· Wist je al dat er in Rijkevorsel een melkgeitenbedrijf is? Ervaar, beleef en proef
het platteland bij het geitenbedrijf van
Raf Lauryssen op de Melhoven. Dagelijks
worden hier de geiten gemolken. Nog
nooit een glas verse geitenmelk gedronken? Kom zeker eens proeven dan !
· Deze editie flirten we met onze gemeentegrens. Plantentuin ‘De kleine Boerderij’
van de familie Oprins ligt verscholen in
het prachtige natuurgebied MerksplasKolonie. In de tuin vind je o.a. een unieke
verzameling Afrikaanse lelies, bamboesoorten en toverhazelaars.
· Jan Van Den Kieboom in Achtel bezit een
verzameling uniek oud landbouwalaam.
Voor de Piepeloeren-deelnemers zet hij
graag eenmalig zijn deuren open.
· Op de rust- en picknickplaats, aan de Karreweg, stellen KVLV-Rijkevorsel en Landelijke Gilde Rijkevorsel hun werking voor.
Een ijsje van ‘Het Slommerhof’ maakt het
vertoeven op deze plaats nog aangenamer.
· Tomaten zijn lekker en gezond. In het tomatenbedrijf van de familie Van Rompaey,
aan Vrouwkensblok, worden gans het jaar
door tomaten gekweekt. Maar wat is nu het
geheim van een lekkere tomaat ? De teler
zal vast en zeker een tip kunnen geven.
· De molenaars van de ‘Stenen Bergmolen’
aan de Looiweg zorgen er voor dat je die
dag de wind vanachter zal hebben. In het
bezoekerscentrum en op het molenterrein
wordt het gezellig vertoeven.

De dag wordt afgesloten op het molenterrein
met om 18 uur een optreden van de
Blaaskapel Hummel Bummel
uit Brecht.
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/piepeloeren

Meer
info

Adreswijziging dienst toerisme
Tot voor kort was de dienst toerisme gehuisvest in het gemeentehuis. Na een interne herschikking van de diensten verhuist
de dienst naar de Leo Pleysierbibliotheek. Op de eerste verdieping zijn daar de vrije tijdsdiensten gehuisvest. Naast de sport-,
jeugd- en cultuurdienst zal dus nu ook de dienst toerisme daar
een plaats krijgen.
De medewerkers van de dienst toerisme werken samen met de
vrijwilligers van Toerisme Rijkevorsel vzw aan de uitbouw van
een toeristisch beleid in onze gemeente. Ze zijn bereikbaar op
het telefoonnummer 03 340 00 53 of toerisme@rijkevorsel.be.
De onthaalbalie van het gemeentehuis blijft het verkooppunt
voor cadeaubonnen, Veusseltjes, fiets- en wandelkaarten, ...
Ook voor toeristische brochures over Rijkevorsel en omstreken
kun je hier terecht.
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VRIJE TIJD
Oskaar wil reizen

‘Classic’ wandeling

Rijkevorsel is van oudsher een gemeente
met een bruisend en gezellig verleden. Denk
maar aan de kermissen waar bier en plezier
de bovenhand voeren, de muziekmaatschappijen die leven in de brouwerij blazen, de
verschillende toneelverenigingen, de muziekbandjes, vertellers, noem maar op...

Op zondag 2 juni staat de volgende wandeling van Toerisme Rijkevorsel geprogrammeerd.

Om op een zeer originele manier tegemoet
te komen aan de noden van verenigingen,
scholen, gebuurtes, ... heeft Toerisme Rijkevorsel een rijdend en verplaatsbaar theater.
Op een dorpsplein, in een straat, in een
bos, op de dijk aan het kanaal, ... de wagen past in elk landschap. Zo zag je Oskaar
de voorbije jaren reeds in het straatbeeld
verschijnen bij de organisatie van o.a. fietshappening De Schakel, de attractiedag voor
de jeugd, de speelstraat in de Mutsaardweg.

Er wordt die dag gewandeld naar een stukje
erfgoed in onze gemeente, nl. de ‘Classic’
spiegeltent van de familie Klessens in de
Klaterstraat. De spiegeltenten van Klessens
zijn wijd en zijd bekend en reizen de hele
wereld rond.

Maar Toerisme Rijkevorsel zou hem graag
nog meer willen uitlenen. Oskaar wordt gratis ter beschikking gesteld aan verenigingen,
scholen, ... Om het gebruik laagdrempeliger
te maken, werd onlangs beslist om de waarborg voor het gebruik van € 500
naar € 250 te brengen.
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/oskaar
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De wandeling vertrekt om 13.30 uur aan
de Sint-Willibrorduskerk. Na een wandeling
langs landbouwwegen wordt halt gehouden
aan de spiegeltent. Op zondagnamiddag
speelt hier zelfs nog een authentiek Decaporgel.
Deelname aan de wandeling is gratis. Reserveren is niet nodig.
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
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Kiekeboe 2019:
een zomer vol spel en plezier
Ook deze zomervakantie staat de speelpleinwerking Kiekeboe weer paraat om alle
jongeren die in Rijkevorsel wonen of er naar
school gaan een zomer vol plezier te laten
beleven. Meer informatie vind je terug in
de Kiekeboefolder die verspreid werd via
de scholen. Je kunt deze ook downloaden
op www.rijkevorsel.be/kiekeboe. Voor meer
info kun je uiteraard ook steeds terecht bij
de jeugddienst in de Leo Pleysierbibliotheek.
Hopelijk mogen we jullie deze
zomer weer verwelkomen !
03 340 00 35
jeugd@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kiekeboe

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

03 340 00 55
jeugd@rijkevorsel.be

·
·
·
·
·

Meer
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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 53

Meer
info
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#2310
Volk van
Veussel

Energiemeester Peter Jacobs
helpt je besparen op energie
Peter Jacobs is de energiemeester van onze gemeente. Heb je vragen over
energie of advies nodig bij het energiezuinig maken van je woning, dan kun
je bij hem terecht. Woonmeters, isolatiematerialen, LED-lampen, ... hebben
allemaal geen geheimen voor Peter !

Wat is een energiemeester ?
Een energiemeester is een vrijwilliger uit je eigen gemeente die je kan helpen bij het besparen van energie. Op jouw vraag komt hij of zij een aantal keer bij je thuis op bezoek en helpt
je gratis om thuis energie te besparen als je zelf niet goed weet hoe er aan te beginnen. Het
kan gaan om kleine maatregelen zoals het instellen van je kamerthermostaat of advies bij wat
grotere maatregelen zoals het isoleren van je dak.

Hoe ben je er bij gekomen ?
Wat moet je doen om energiemeester te worden ?
Ik reageerde op een oproep in de 2310. Na mijn inschrijving kreeg ik telefoon van Hans van
Kamp C om me uit te nodigen voor een vormingssessie. Omdat ik technisch al goed onderlegd
ben vanuit mijn werkervaring, kon ik na één opleiding meteen aan de slag als energiemeester.
Kandidaat-energiemeesters die nog minder vertrouwd zijn met het thema kunnen altijd nog
bijkomende opleidingen volgen bij Kamp C. Zelf ben ik op dit moment ook nog bezig met een
online cursus om mijn kennis verder te verdiepen. Sowieso kun je als energiemeester altijd terecht bij Kamp C als er vragen opduiken bij een bezoek die je niet meteen kunt beantwoorden.

Hoe ziet zo’n bezoek er uit ?
Er wordt gestart vanuit de vraag van de bewoner. Meestal gaat deze vraag over de hoge kosten
voor zijn energieverbruik. Een eerste stap is dan ook om de energierekening te bekijken en op
zoek te gaan naar de oorzaken van het hoge verbruik. Tijdens deze zoektocht komen we dan
meestal uit op mogelijke maatregelen die de bewoner kan ondernemen om het energieverbruik
te laten dalen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een verwarmingsketel die meer dan 15 jaar oud
is of oude gloeilampen die beter door LED-lampen kunnen worden vervangen.
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Wat zijn de grootste fouten die mensen maken
op vlak van energie ?
Heel wat mensen verluchten verkeerd. Het is belangrijk om voldoende te verluchten om een
goede luchtkwaliteit in huis te behouden, zeker in de winter. Maar dit doe je beter door dagelijks enkele ramen vijf à tien minuten volledig open te zetten dan een hele dag de ramen op de
kiepstand te zetten. Het is belangrijk dat er een goede doorstroming is van de lucht. Zo wordt
alle binnenlucht goed ververst, maar heb je toch niet de hele dag warmteverlies.

Hoeveel kost het voor een inwoner ?
De begeleiding door een energiemeester is volledig gratis !

Hoe vaak ga je langs bij inwoners ?
In samenspraak met de bewoner wordt bekeken of één bezoek volstaat of het interessant is
dat de energiemeester nog één of meerdere keren opnieuw langskomt. Het kan bijvoorbeeld
interessant zijn om na enkele maanden terug langs te gaan om te bekijken welke effecten de
genomen maatregelen hebben op het energieverbruik en dan te bekijken wat de volgende stappen kunnen zijn.

Kunnen inwoners je later nog contacteren ?
Mensen kunnen doorheen de hele begeleiding contact opnemen met mij. Als ik hen zelf niet kan
verder helpen, verwijs ik hen door naar Kamp C.

Welke materialen heb je ter beschikking ?
Bij elk gezin dat bezocht wordt, laat ik een woonmeter achter die de temperatuur en luchtvochtigheid meet. Dit biedt al een eerste goede basis om doordacht te kunnen verwarmen en
verluchten. Verder is het in de meeste gevallen niet nodig om hoogtechnologisch materiaal in
te zetten om de mensen verder te kunnen helpen.

Heb je nog goede tips voor inwoners
die slimmer willen omgaan met energie ?
Investeren in energiezuinige apparaten loont. Bij aankoop zijn ze meestal wat duurder, maar
op termijn haal je dit er dubbel en dik terug uit. Ook oude lampen vervangen door LED-lampen
is zeker een aanrader. De kostprijs is tegenwoordig niet meer hoog en het verbruik is veel lager
dat bij oude lampen.

Hoeveel energiemeesters zijn er ?
In Rijkevorsel ben ik momenteel de enige energiemeester. Ik ben dus zeker op zoek naar collega’s. In de Kempen zijn er in totaal zo’n 45 energiemeesters. Op regelmatige basis worden
er bijeenkomsten georganiseerd voor deze vrijwilligers om ervaringen uit te wisselen en interessante voorbeeldprojecten te bezoeken. Als je je ook geroepen voelt om energiemeester te
worden, kun je je aanmelden via www.kempen2020.be/energiemeester of telefonisch bij Hans
Vannuffelen van Kamp C via 014 27 96 63.

Hoe kunnen inwoners bij jou terecht ?
Je kunt online een huisbezoek aanvragen via www.kempen2020.be/huisbezoek of je kunt me
rechtstreeks contacteren via 0472 03 56 60.
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#2310
Ingemaakte courgette zoetzuur
Chrissy Dooreman

Benodigdheden
·
·
·
·
·
·
·

2 kg courgetten
3 grote uien
500 gram suiker
1 l azijn
6 el zout
5 tl mosterdzaad
5 tl kurkuma

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Bereidingswijze
Was de courgetten en snij ze in stukken van 1 cm. Pel de uien en snij deze
in ringen. Meng de courgetten en de uien samen in een grote kom, strooi het
zout er over en laat enkele uren trekken.
Doe de courgetten in een vergiet en spoel het zout er af. Neem een grote
kookpot en vul deze met de azijn, suiker, mosterdzaad en kurkuma. Goed
roeren en breng dit aan de kook. Doe dan de courgetten en uien erin en laat
dit enkele minuten doorkoken. Courgetten moeten beetgaar zijn.
Vul de glazen potjes met de groenten eerst en vul ze daarna met het kookvocht tot aan de rand. Doe de deksels erop en zet ze ondersteboven. De
courgetten moeten minstens drie weken trekken en dan zijn ze klaar voor
gebruik. Deze kan men heel lang bewaren.
Lekker als aperitiefhapje of bij brood en kaas !
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#2310
Vereniging in de kijker

Judoclub De Bres vzw

Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
Wij zijn een judoclub die zowel aan jeugd als
volwassenen judo aanleert in een recreatief
en competitief kader.

Geef een korte geschiedenis
Wij zijn in 1964 gestart als een hobbyclub,
samen met jeugdhuis De Bres − indertijd ook
nog met een fotoclub en boksclub − waarvan
we als enige overgebleven zijn, maar nog
steeds met dezelfde ingesteldheid: jeugdwerking + volwassen sport- en ontspanningsactiviteiten op verschillende niveau’s.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wij hebben een klassiek bestuur, maar de
maandelijkse vergaderingen worden ook samen met de trainingsstaf georganiseerd om
de specifieke trainingsplanning en –voortgang te bespreken en verdelen onder de
trainers die zowel de jongeren- als volwassentrainingen begeleiden. Er worden wekelijks vijf trainingen in ons lokaal in SintJozef − Pastoor Lambrechtsstraat 5, achter
Het Kompas − gegeven en vier in Hoogstraten
− Sportoase, Katelijnestraat 31, polyvalente
zaal boven het zwembad. Voor de exacte
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uren en trainers per locatie raadpleeg je
best onze website www.judoclubdebres.be.
Ook voor volwassenen maken wij een onderscheid tussen competitief gerichte judoka’s,
alsook recreatieve beoefening via onze
aparte ‘Judo Plus’-trainingen op dinsdag.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ?
Vanaf acht jaar − of derde leerjaar − kan
men onze trainingen volgen en het beste
instapmoment is begin september tijdens
onze jaarlijkse ledenwerving. Zie ook meer
info op onze website. De eerste vier initiatietrainingen kunnen gratis gevolgd worden
alvorens definitief te beslissen om zich aan
te sluiten.

Wat zijn de belangrijkste
evenementen ?
Als judoclub zijn voornamelijk onze jaarlijkse stage − in samenwerking met judoclub
Hirano Brecht − en het clubkampioenschap
de belangrijkste activiteiten. Daarnaast
nemen we elk jaar nog deel aan het Belgische ploegentornooi om ook eens als groep
onze club te tonen, los van de individuele
wedstrijden. Per trainingsgroep worden elk

jaar examens afgenomen om de leden kans
te geven tot graadverhoging, zodat men −
ook onafhankelijk van wedstrijden − toch
vorderingen kan maken in de aangeleerde
technieken. Ondertussen staat onze club
ook bekend als organisator van de recreatieve triatlon De Bres, die elke eerste zaterdag van augustus plaatsvindt. Met onze
veertiende editie op 3 augustus willen we
dit jaar vernieuwing brengen door ook een
jeugdtriatlon − twee wedstrijden – vier categorieën – 8 tot 15 jaar − vanaf 15.00 uur
te laten starten. Bovendien hebben we een
samenwerkingsverband met de Lollepotters
triatlon uit Malle en Biratlon uit Brecht opgestart om een criterium met gezamenlijk
klassement voor de drie wedstrijden te maken. Aangezien onze triatlon de laatste in de
rij is, zal de prijsuitreiking van dit criterium
ook na onze wedstrijd gebeuren.

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis van de club ?
In 1994 zijn we terug met een eigen ploeg
gestart voor interclubwedstrijden waarbij we twee jaar op rij kampioen werden
en toch heel wat jaren in tweede afdeling
konden meedraaien. Ook de manier waarop
onze triatlon is ontstaan, is bijzonder. Tijdens de zomermaanden − juli-augustus − waren er minder judotrainingen en wilden we
toch (ook ter voorbereiding van interclub)
onze conditie op peil houden door op zaterdagmiddag bijna wekelijks een mini-triatlon
te doen. Tijdens het 100-jarig bestaan van
Sint-Jozef kwam dan het idee om onze minitriatlon voor recreanten open te stellen. In
2006 werd dan ook onze eerste triatlon georganiseerd. Onze triatlon trok toen reeds
een 150 deelnemers aan en is nadien gestaag
gegroeid tot een 400-tal deelnemers de vorige jaren.

Wat willen jullie nog bereiken?
Voor onze trainingen in eigen dorp blijven
we zoeken naar oplossingen om in een (ver)

nieuw(d) lokaal onze clubwerking te blijven
garanderen. Daarnaast blijft ons doel om
jaarlijks met onze eigen ploeg aan interclubwedstrijden deel te nemen.

Welke activiteiten raden jullie
onze inwoners aan ?
Wij kunnen iedereen alleen maar aanmoedigen om zelf eens deel te nemen aan onze
triatlon omdat we nog steeds het recreatieve
karakter blijven benadrukken door − voor
alle reeksen − aparte klassementen voor
deelnemers uit eigen dorp aan te houden.
Dit lijkt ons zeker ook haalbaar om te doen
aangezien men ook als trio kan deelnemen.
Onze ervaring is dat we voornamelijk positieve reacties krijgen van mensen die reeds
deelgenomen hebben en ook jaarlijks terugkomen, ook al is men geen triatleet. Voor
de deelnemers van de vorige jaren raden wij
ook aan om mee te doen aan alle wedstrijden van ons nieuwe criterium − zie de website www.triatleet.be − met een kans op het
eindpodium op 3 augustus.

Wie nomineren jullie als
volgende vereniging en
waarom ?
Rijkevorsel-Leeft, omdat deze vereniging
ondertussen al heel wat jaren verschillende
activiteiten voor een breder publiek organiseert en op die manier ook onze gemeente
extra in de kijker zet.

Judoclub De Bres vzw
· Hoofdactiviteit:
· Aantal jaren actief:
· Aantal leden:
· E-mail:
· Website:
		

judo recreatief-competitief
54 jaar
90 leden
info@judoclubdebres.be
www.judoclubdebres.be
www.triatlondebres.be
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1 juni tot 30 nov. 2019
Tijdens de openingsuren van het
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Tentoonstelling Willy Geets Illustraties uit De Brug
Tentoonstelling

ook een wandeling aan koppelen doorheen het aangrenzende natuurgebied
De Bolkse Beek. Natuurpunt Markvallei
zal bovendien aanwezig zijn met een
informatiestand.
Gratis
Bijencentrum De Raam
Keirschothoeveweg
2310 Rijkevorsel
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam
www.bijencentrumderaam.be

première is niet toevallig op 11 juni,
de dag dat Bas 40 jaar wordt. En
dat zal ineens ook de dernière zijn.
Eén keer dus en dan nooit meer. Eén
van de laatste shows in de reeks is
deze in de Singer op vrijdag 7 juni!
Voorprogramma: Amelie Aelbrecht
(winnaar Humo's Comedy Cup 2018).

Om 13.30 uur
‘Classic’ wandeling
Wandelen
Willy Geets (Wegé) verluchtte voor het
Rijkevorsels tijdschrift De Brug iedere
uitgave met zijn tekeningen. Deze zijn
te bewonderen in het museum iedere
dinsdag, maar ook op de derde zondag
van de maand.
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be
heemkundigekringrijkevorsel.
wordpress.com

2 juni 2019
Van 10.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag Bijencentrum De Raam
Opendeurdag

Op zondag 2 juni wordt er gewandeld
naar een stukje cultureel erfgoed in
Rijkevorsel, nl. de spiegeltent ‘Classic’ van de familie Klessens in de Klaterstraat. Vertrek om 13.30 uur aan de
Sint-Willibrorduskerk, Dorp. Onderweg
is een stop voorzien in de spiegeltent
waar jong en oud een dansje kan placeren.
Gratis
Vertrek aan de Sint-Willibrorduskerk
Dorp 1
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

7 juni 2019

Naar aanleiding van ‘De week van de
bij’ organiseren de medewerkers van
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam
een opendeurdag op zondag 2 juni.
Kom meer te weten over de honingbij
en de natuur in het algemeen. Bewonder onze unieke bijentuin. Je kunt er
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Om 20.30 uur
Bas Birker 40 jaar 40 Dagen 40 Shows
Stand-up comedy
In juni waagt de Belgisch-Nederlandse
comedian Bas Birker zich aan een experiment: hij gaat in 40 dagen een
gloednieuwe show schrijven én die
tegelijk ook 40 dagen na elkaar spelen. Van leeg blad tot première. Die

voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10
de Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

14 juni 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 2 september 2,5
jaar ? Dan kun je samen met je kleuter
vrijblijvend 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

Om 20.30 uur
Meat Puppets - UITVERKOCHT
Concert
Meat Puppets vergaarde eeuwige roem
wanneer Kurt Cobain hen vroeg mee te
spelen tijdens de MTV-unplugged sessie
van Nirvana. Nirvana speelde er samen
met de broers Kirkwood drie originele
songs van de Meat Puppets: ‘Plateau’,
‘Oh Me’ en ‘Lake Of Fire’. Nummers die
bij alle Nirvana-fans in het collectief
geheugen gegrift staan. In maart bracht
Meat Puppets met de orginele bezetting een gloednieuw album uit. Hun Europese tour brengt hen op 14 juni in de
Singer in Rijkevorsel.

menten waarin Steven de strafste en
meest onthutsende TV-gebeurtenissen
wereldwijd tegen het licht houdt.
Waarschuwing: kan sporen van musical
bevatten.

© Studio Nunu

Gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
& Jeugdtheater Globe
0476 36 92 32
www.fanfarevnarijkevorsel.be
www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel

Vakantie in mijn straat Kamping Kitsch
Festival

de Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

22 en 23 juni 2019
Om 14.30 uur
Sprookjesconcert en -toneel
‘De Kleine Prins’
Theatervoorstelling
de Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

20 juni 2019
Om 20.30 uur
Steven Van Herreweghe - Try-out
‘De Droom van Philo’ - UITVERKOCHT
Theatervoorstelling
In De Droom van Philo brengt Steven
het bewogen verhaal van televisie, haar
makers en haar kijkers. Hoe TV mensen heeft doen vliegen of hun leven
compleet heeft verwoest. Het wordt
een rollercoaster van verhalen en frag-

De muzikanten van de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid zullen samen
met de toneelspelers van Jeugdtheater
Globe het sprookje ‘De Kleine Prins’
uit- en opvoeren. Alle kinderen vanaf 2
t.e.m. 12 jaar en hun ouders zijn van
harte welkom.

Aankondigingen van activiteiten in juli en augustus dien je
uiterlijk op woensdag 5 juni 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.

Dit jaar gaan we met ‘Vakantie in mijn
straat’ de marginale kant op. Het thema
is dit jaar ‘Kamping Kitsch’ en het belooft een ‘marginaal’ feestje te worden
met tal van activiteiten en kampioenschap bierklimmen. Zoals elk jaar is er
ook een BBQ en een optreden. Voor de
BBQ moet er wel ingeschreven worden.
Chirolokalen Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E
2310 Rijkevorsel
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
info@kwbsintjozef.be
www.kwbsintjozef.be
www.chirosint-jozefrijkevorsel.
chirosite.be

27 juni 2019
Om 18.30 uur receptie
Om 19.00 uur start workshop
Workshop ‘energiebesparende
maatregelen’
Workshop
Klanten naar de zaak lokken is één van
de voornaamste bezigheden van een
ondernemer. Maar iedereen weet dat
promotie voeren zeer duur kan zijn.
En het resultaat ervan is niet altijd te
meten. In deze workshop komen volgende elementen aan bod: hoe kan een
ondernemer zijn zaak op een rende-
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mentsvolle manier promoten ? Hoe kan
het budget van een promotiecampagne
beter opgevolgd worden ? Daarnaast
krijg je ook tips om op te vallen met
een zaak, ... Meer info over de workshop vind je in deze 2310 in de rubriek
‘Werken en Ondernemen’.

Om 18.30 uur
Karamellenloop
Atletiek

volgende maanden
4 juli 2019
Rijkevorsel Swingt: Monkey Punks
en Covers On The Rocks
Parking Pastorij
© Bart Huysmans

Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel i.s.m.
Fortio en Syntra
03 340 00 30
economie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/workshops2019

Gratis karamellenloop voor kleuters
en peuters tot en met 5 jaar. Start om
18.30 uur. Inschrijven voor de karamellenloop kan vanaf 16.45 uur in de Oude
Pastorij (Dorp 47).
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft vzw
0475 75 14 68
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be

28 juni 2019
Om 17.45 uur
Kidsjogging
Atletiek

Om 19.00 uur
Stratenloop Memorial
Fons Brydenbach
Atletiek
Stratenloop Memorial Fons Brydenbach
2019 voor sportievelingen met 5 km en
10 km. Start om 19.00 uur aan Doelenpad. Inschrijven kan vanaf 16.30 uur in
de Oude Pastorij.

7 juli 2019
Piepeloeren
Rijkevorsel

18 juli 2019
Workshop ‘meepraten met de
boekhouder’
Raadzaal gemeentehuis

20 juli 2019
GP Peter Brosens
Sint-Jozef

20-22 juli 2019
Sint-Jozefkermis
Rick’s barberschop
Centrum Sint-Jozef

28 juli 2019
Noorderkempenrit Memorial Louis Peeters
Café Sport (startplaats)

© Bart Huysmans

Gratis kidsjogging met om 17.45 uur
start voor 6-, 7-, en 8-jarige meisjes en
jongens en om 18.00 uur start voor 9-,
10-, 11- en 12-jarige meisjes en jongens. Inschrijven voor de kidsjogging
kan vanaf 16.45 uur in de Oude Pastorij
(Dorp 47).
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft vzw
0475 75 14 68
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be
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3 augustus 2019
14de recreatieve triatlon De Bres
Judoclub De Bres
Bart Huysmans

voorverkoop: € 6
kassa: € 8
Parking Pastorij
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft vzw
0475 75 14 68
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be

17 augustus 2019
Tennisvoetbaltornooi 3 vs. 3
Sportcentrum De Valk

MELDINGSFORMULIER

Meldingsformulier
Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Onderwerp

n Milieu

n Verkeer
n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen
n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn
n Straatmeubilair

n Sluikstort en zwerfvuil

n Lokalenverhuur
n Andere:

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

2de schepen

3de schepen

N-VA

Nathalie Stoffelen

4de schepen

N-VA

Bert Vangenechten

5de 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

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

Nathalie Cuylaerts

0497 50 98 05 - nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs,
toerisme, Europese aangelegenheden
en dierenwelzijn

N-VA

0497 92 19 01 - vbnva@telenet.be
beleidsdomeinen:
voorzitter bijzonder comité
sociale dienst, sociale zaken,
tewerkstelling, informatica
en energie

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, erfgoed,
mobiliteit, communicatie,
financiën-begroting, feestelijkheden
en erediensten

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5

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

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

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

Politie, wijkpost Rijkevorsel - 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
maandag t.e.m. donderdag op afspraak
maandagavond

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond
dinsdag
donderdag

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag

8.30 - 12.15 uur
13.00 - 17.00 uur
17.30 - 19.30 uur
17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

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

BIJENLAND

WEEK
VAN
DE BIJ
2 JUNI 9 JUNI 2019

ZORG VOOR ONZE BIJEN

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Britt van Marsenille,
Meter Week van de Bij

DEPARTEMENT
OMGEVING

WEEKVANDEBIJ.BE
MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks
bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

