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Voor hen die het verschil maken

Voor hen die zien, lezen tussen de regels door, 
oog hebben voor wat nodig is, klaarstaan met een 
luisterend oor. Voor hen die voelen, meeleven met 
mensen in nood, hun hart openstellen, voor een 
vreemde of lotgenoot. Voor hen die doen, voor 
anderen durven spreken, tijd vrijmaken voor wat 
nodig is, de handen uit de mouwen steken.
Bedankt!

Tekst: Margaret Massop

Bedankt vrijwilligers !
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INHOUD

4
Het lokaal bestuur zet hoog in op het informeren van en 
het communiceren met onze inwoners. Dit jaar zullen de 
bewonersvergaderingen doorgaan op 3 en 5 maart. Het college 
nodigt iedereen uit om samen met hen in gesprek te gaan over 
o.a. de thema’s: mobiliteit, gezondheid, communicatie.

26
‘Kunst’ is dit jaar het thema van de Jeugdboekenmaand. In onze 
bibliotheek wordt in de maart kunst in al zijn vormen bekeken. 
Tal van activiteiten worden georganiseerd. De beeldende 
workshop ‘Magische boeken’ is zeker een aanrader.

20
Het is nog even wachten op de realisatie van het woongebied op 

de voormalige steenbakkerijsite Sas. Het lokaal bestuur wil al 
wel werk maken van de aanleg van een park op de site waarbij 

de aandacht zal uitgaan naar een bijen- en insectenvriendelijke 
inrichting en de buffering van het regenwater.

8
Wat zou onze maatschappij zijn zonder vrijwilligers ? 

Dagdagelijks staan ze klaar met een luisterend oor, helpende 
handen, ... Het lokaal bestuur bedankt alle vrijwilligers die 

hun medemensen een warm hart toedragen. Op zoek naar 
vrijwilligerswerk ? Op de vrijwilligersdatabank vind je zeker een 

nieuwe uitdaging.

16
Op 22 maart trekt de jaarlijkse halfvastenstoet weer door 
het centrum in onze gemeente. Onze hulpdiensten zorgen er 
samen met de organisatoren voor dat het evenement veilig kan 
verlopen. Wees als toeschouwer ook steeds waakzaam. Dat het 
opnieuw één groot volksfeest mag worden !

© Photography Mark
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoners,

In de maand maart bedanken we graag de vrijwilligers, deze talloze helpende handen die 
in heel de samenleving actief zijn. Denk maar aan buurtwerkingen, het verenigingsleven, 
in de zorgsector, binnen de familie. Een samenleving draait op deze grote groep mensen 
en we kunnen niet genoeg het nut en belang van hun werk onderstrepen. Zonder hun 
onbaatzuchtige inzet ligt onze gemeenschap ‘op zijn gat’ om het plastisch uit te drukken.

Onderstaande tekst is zeer toepasselijk en dragen we graag op aan ‘al de vrijwilligers’. 
 
Dank voor de schoonheid 
Het gebeurt wel vaker dat mijn oog ergens op valt, en dit keer was het toevallig en 

wonderwel op het woord ‘beautyvrijwilligers’. De beautyvrijwilliger is de vrijwillige medemens die ervoor zorgt dat 
zieke mensen, langdurig opgenomen, in revalidatie of strijdend tegen een slepende ziekte, opgetut worden, van een 
massage kunnen genieten, gemaquilleerd, hun baard getrimd, … zodat ze zich beter in hun vel voelen.

‘Hmm’ dacht ik, ‘mooie vinding maar zijn niet alle vrijwilligers beautyvrijwilligers dan?’ Ik vind van wel. Elke 
vrijwilliger wil immers op zijn of haar manier het goede doen, zorgt voor schone momenten, hoe je dat ook 
definieert.

Vrijwilligers helpen mensen ervaringen en herinneringen op te bouwen. De fijne tijd op kamp, de zoetheid van de 
overwinning na een sportwedstrijd, het opknappen van erfgoed, het bieden van een helpende hand aan diegenen die 
er nood aan hebben.

Al dat vrijwillig gewemel vinden we vanzelfsprekend, terwijl het dat in feite niet is. Hier en daar zijn er enkele 
onverlaten die vrijwilligerswerk zien als een vorm van zelfkastijding, een onnozele bedoening uitgevoerd door een 
bende idealistische gekken die met hun tijd geen blijf weten. Zij zien de schoonheid niet. Pfff... Laat hen maar in 
de waan. Wie proeft van het vrijwilligerswerk weet beter. En voor mij is elke vrijwilliger een Ambassadeur. Van de 
schoonheid. Natuurlijk. 
 
Eva Hambach, 4 december 2013, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
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BESTUUR

Dit jaar vindt Rijkevorsel Informeert plaats op dinsdag 3 maart en donderdag 5 maart. Op dins-
dag ben je welkom in de raadzaal in het gemeentehuis en op donderdag in de parochiezaal van 
Sint-Jozef. De bewonersvergaderingen starten telkens om 19.30 uur. Dit jaar bespreken we de 
volgende vijf thema’s tijdens de themagesprekken:
1. Hoe kunnen we de mobiliteit in Rijkevorsel verbeteren ? 
2. Welke acties kunnen we ondernemen op vlak van gezondheid ?
3. Wat ontbreekt er nog in de communicatie van de gemeente naar de inwoners ?
4. Hoe zie jij de toekomst van het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum ?
5. Welke ideeën heb jij in het algemeen voor Rijkevorsel ?

Bij het thema over mobiliteit komen in het bijzonder de voorrangsregeling aan de brug aan 
Sluis 1 in Sint-Jozef aan bod en ook de doorstroming van het verkeer in het centrum van Rijke-
vorsel. Elke aanwezige krijgt achteraf een consumptie om nog wat bij te praten. Heb jij een 
geweldig idee voor Rijkevorsel ? Of lijkt het je als inwoner van Rijkevorsel interessant om hierbij 
aanwezig te zijn ? Twijfel dan niet en kom naar Rijkevorsel Informeert !

Meer info: www.rijkevorsel.be/rijkevorselinformeert

Onder de noemer ‘Rijkevorsel Informeert’ organiseert het lokaal bestuur 
regelmatig bewonersvergaderingen. Op deze avonden kom je o.a. te weten 
welke plannen het bestuur voor Rijkevorsel in petto heeft. Meer nog ... je 
kunt samen met het bestuur mee nadenken over de toekomst van Rijkevorsel. 

Rijkevorsel Informeert op 3 en 5 maart
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Kort verslag raden
27 januari 2020

Gemeenteraad
Akte wordt genomen van het ontslag van 
mevrouw Renilde Willemse als raadslid van 
het lokaal bestuur Rijkevorsel.

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van 
gemeenteraadslid van de heer Danny Eelen 
worden goedgekeurd. 

De heer Danny Eelen legt de eed af als ge-
meenteraadslid in handen van de voorzitter 
van de raad.

De rangorde van de gemeenteraadsleden 
wordt opnieuw vastgesteld.

De huurovereenkomst tussen het lokaal be-
stuur Rijkevorsel en de Politiezone Noor-
derkempen inzake het politiegebouw, Doe-
lenpad 8, wordt goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met de onderhandse ver-
koop van de kapel, Kerkdreef 63, zonder me- 
dedinging om redenen van algemeen belang.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Groenonder-
houd via sociale tewerkstelling’. De raming 
bedraagt € 107 438,02 excl. BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan de kader-
overeenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen.

Raad voor
maatschappelijk welzijn
Akte wordt genomen van de installatie van 
rechtswege van de heer Danny Eelen als lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

De rangorde van de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt opnieuw 
vastgesteld.

Gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn
Het bedrag van de fietsvergoeding voor 
woon-werkverkeer voor de personeelsle-
den wordt aangepast naar € 0,23 per kilo- 
meter.

Met betrekking tot de tewerkstelling van de 
medewerkers BKO wordt de personeelsfor-
matie aangepast.

Het percentage van de patronale bijdrage in 
het reglement tweede pensioenpijler wordt 
aangepast van 2 naar 3 %.

De raad gaat akkoord met de toetreding tot 
de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de 
aankoop van ICT-infrastructuur aangeboden 
via een raamovereenkomst.

De raad gaat akkoord met de toetreding tot 
de opdrachtencentrale van Cipal dv voor de 
aankoop van licenties, gebruiksrechten, on-
derhouds- en ondersteuningsprogramma’s 
m.b.t. de standaardsoftware aangeboden 
via een raamovereenkomst.
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BESTUUR

Spieken      naar statistieken: Ons Dorp Geeft

Rode Kruis Vlaanderen is op zoek naar extra bloeddonoren en lanceerde daarom de campagne 
‘Ons dorp geeft’. Slechts 3 % van de Vlamingen geeft bloed, terwijl 70 % ooit bloed nodig heeft. Om 

de bloedvoorraad in ons land op peil te houden, zouden er 42 857 bloeddonoren moeten bijkomen. Rijkevorsel is 
één van de gemeenten die op dit moment het best scoort. Maar liefst 6,39 % van de Rijkevorselnaren geeft bloed, 
goed voor een tweede plaats in de provincie Antwerpen en een vierde plaats in heel Vlaanderen !

Hieronder vind je de top 10 van gevende dorpen in Vlaanderen:

Een welgemeende proficiat aan Rode Kruis Rijkevorsel en aan onze bloedgevende inwoners voor het behalen van 
deze schitterende cijfers ! Wil jij ook bloed, plasma of bloedplaatjes doneren ? Dan kun je hiervoor op regelmatige 
tijdstippen terecht in woonzorgcentrum Prinsenhof of in de parochiezaal in Sint-Jozef.

Doneren in Rijkevorsel
Woonzorgcentrum Prinsenhof
· 19 mei 2020 
· 25 augustus 2020 
· 24 november 2020 

Parochiezaal Sint-Jozef
· 11 mei 2020
· 17 augustus 2020
· 7 december 2020

Meer info:
· www.facebook.com/rodekruisrijkevorsel
· www.rodekruis.be/onsdorpgeeft

 1. Bever 10,52 %
 2. Arendonk 6,86 %
 3. Langemark-Poelkapelle 6,46 %
 4. Rijkevorsel 6,39 %
 5. Zonnebeke 6,39 %

 6. Staden 6,26 %
 7. Vosselaar 6,14 %
 8. Pittem 6,02 %
 9. Retie 6,01 %
10. Merksplas 5,78 %

Cijfers Rijkevorsel
Donatietype  Geslacht  Donoren per leeftijd
· Bloed 85 % (566) · Vrouwen 50 % (312) · 18 -19    4 % (23)
· Plasma 14 %  (96) · Mannen 50 % (309) · 20 -29    22 % (139)
· Bloedplaatjes 0 %   (3)    · 30 -39    20 % (127)
      · 40 -49    19 % (127)
      · 50 -59    22 % (136)
      · 60 -69    11 % (71)
      · 70 +       1 % (8)



Overgang van winter- naar zomertijd

De overgang van winter- naar zomertijd 
vindt plaats in de nacht van zaterdag op 
zondag van het laatste weekend van maart.

Dit betekent dat het zomeruur ingaat in de 
nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 
maart 2020: 2.00 uur wordt 3.00 uur.
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Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 2 maart 2020 vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Een bevestiging van deze datum vind je op 
de website www.rijkevorsel.be/bestuur en 
op de elektronische informatieborden. Via 
de website kun je ook het audioverslag van 
de raden beluisteren.

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

Burgerbevraging 
Gemeentemonitor binnenkort 
in jouw brievenbus ?

Voor elk bestuur is het belangrijk om te 
weten wat je denkt over jouw gemeente. 
Daarom organiseert het Agentschap Binnen-
landse Bestuur van de Vlaamse overheid, in 
samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de 
grootschalige bevraging Gemeente- & Stads-
monitor. Van eind maart tot midden juni 
2020 worden bijna 400 000 inwoners van 17 
tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst 
in te vullen. 

Jouw medewerking aan deze burgerbevra-
ging is vrijwillig, maar wel van groot belang. 
De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is 
een unieke enquête die in elke Vlaamse ge-
meente en stad op wetenschappelijke wijze 
georganiseerd wordt. De waarde van de re-
sultaten hangt dan ook af van het aantal per-
sonen die de vragenlijst invullen. Bovendien 
krijg je met deze bevraging de kans om jouw 

mening te geven over de thema’s die in jouw 
gemeente of stad belangrijk zijn. Als je de 
vragenlijst volledig invult, maak je boven-
dien kans op een geschenkbon van € 12. 

Vlaanderen respecteert de privacy van elke 
burger. Ze maken alleen analyses op ge-
meentelijk niveau en werken volgens de 
Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG). Voor meer uitleg kun je vanaf 
eind maart terecht op de website www. 
gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. 
Op deze website kun je alle resultaten van 
de vorige bevraging raadplegen.

· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	04

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Ook in Rijkevorsel zijn vele vrijwilligers actief. Onbezoldigd en uit vrije wil 
zetten zij zich in voor een goed doel, in hun buurt, bij acties en evenementen 
of in een organisatie. Zij zorgen voor het spreekwoordelijke cement in onze 
gemeente en we kunnen ze daarvoor niet genoeg bedanken ! Van 28 februari 
tot en met 8 maart 2020 worden alle vrijwilligers terecht in de kijker gezet 
tijdens de ‘Week van de Vrijwilliger’.

Week van de vrijwilliger

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

Op de website van het lokaal bestuur is er een online vrijwilligersdatabank beschikbaar. Surf 
naar www.rijkevorsel.be/vrijwilliger voor een uitgebreidere omschrijving van de vacatures 
met de vereiste profielen, voorwaarden en contactgegevens.
Rijkevorselse verenigingen of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun oproep 
overigens nog steeds bekendmaken via www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank.
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@Veussel

Vrijwilliger @Veussel vzw 
@Veussel vzw is steeds op zoek naar 
helpende handen bij het organiseren, 
bedenken en uitvoeren van hun activi-
teiten.

Davidsfonds

Teamlid Davidsfonds Rijkevorsel 
Heb je interesse in taal, geschiedenis 
en kunst ? Wil je meewerken aan het 
organiseren van onze activiteiten ? Wij 
zoeken iemand die cultuur in het alge-
meen naar Rijkevorsel wil brengen. Je 
brengt ideeën aan en helpt het team 
bij de organisatie van boeiende activi-
teiten.

De Schakel

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

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

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

· Hulp bij activiteiten voor de kansar-
men

Digidak

Vrijwilliger Digidak Rijkevorsel
Digidak is steeds op zoek naar vrijwil-
ligers om les te geven of te begeleiden 
in kleine groepjes. Zoek je een aange-

name tijdsbesteding, en wil je jouw 
digitale kennis doorgeven aan ande-
ren ? En wil je je eigen kennis op peil 
houden ? Dan ben jij de geschikte per-
soon !

FC Sint-Jozef SK

Medewerkers FC Sint-Jozef SK
Voor de dagelijkse werking is de club 
op zoek naar vrijwilligers. Die kunnen 
zowel tijdens de week (wassen en op-
vouwen sportkledij, onderhoud instal-
laties), als in het weekend (kantine, 
begeleiding teams) worden ingezet.

Gezinsbond

Vrijwilliger Gezinsbond Rijkevorsel
De Gezinsbond is steeds op zoek naar 
helpende handen bij de organisatie van 
hun activiteiten: ontbijt, tweedehands-
beurs, garageverkoop, attractiedag, 
sinterklaasfeest, ...

Heemkundige Kring

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

Dit kunnen zowel volwassenen als 
kinderen zijn (scholen).

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

Medewerker conservator
heemkundig museum
· Onderhoud van de verschillende 

standen in het museum.

· Helpen opbouwen en uitwerken van 
een tentoonstelling.

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

Jeugdtheater Globe

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

JH De Wauwel

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

- KFC Zwarte Leeuw

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

Helpers onderhoud terreinen
Dagelijks onderhoud van de voetbalvel-
den: besproeien, gras afrijden, lijnen 
trekken, ...
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LEVEN EN WELZIJN

KVG
Katholieke Vereniging Gehandicapten

Vrijwilliger KVG Rijkevorsel
Bestuurslid of losse medewerkers.

KWB Centrum

Wijkmeesters KWB
· Rondbrengen Raak (maandelijks 

tijdschrift KWB)
· Organiseren van activiteiten in 

groepsverband

Lokaal bestuur

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

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

· Begeleiding bij activiteiten ingericht 
door de bibliotheek.

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

Vrijwilliger Kinderclub
Ondersteuning begeleid(st)ers bij op-
vang van schoolgaande kinderen voor- 
of naschools, op woensdagnamiddag of 
op vakantiedagen.

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

Natuurpunt Markvallei

Werken in de natuur
Natuurpunt Markvallei organiseert 
elke maandagmorgen (als het weer 
het toelaat) en ook om de drie maan-
den op een zaterdag beheerswerken in 
haar natuurgebieden. Er wordt telkens 

gewerkt van 9.00 tot 12.00 uur. Het 
werkaanbod is gevarieerd en de klem-
toon ligt op het beheer van natuurge-
bieden: hout, hooi, plagsel, ...

Ouderraad
Het (Kleine) Moleke en 
Sint-Luciaschool

Enthousiaste ouderraad-helpers
Je helpt de ouderraad van Het (Kleine) 
Moleke en de Sint-Luciaschool bij de 
organisatie van activiteiten (bv. wande-
ling), verkoopacties en/of activiteiten 
op school (bv. schoolfeest, wafelenbak, 
...). Dit doe je uiteraard geheel vrijblij-
vend en wanneer het jou uitkomt. Zie 
je een iets groter engagement ook zit-
ten, dan ben je ook zeker welkom om 
deel uit te maken van de ouderraad.

Oxfam Wereldwinkel

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

Bedankt vrijwilligers !
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Rijkevorsel Swingt

Bestuurslid Rijkevorsel Swingt
Het mee organiseren van de jaarlijkse 
optredens alsook het opstellen en af-
breken van het hele gebeuren op de 
dagen van de optredens.

Rijko Korfbalvereniging

Op zoek naar helpende handen
Als sportvereniging met bijna 300 leden 
kunnen ze elke helpende hand meer 
dan gebruiken. De vereniging heeft een 
uitgebreide takenlijst waar je je ding 
wel in kunt vinden. Aarzel niet om con-
tact op te nemen, je komt terecht in 
een bruisende verenging met zeer veel 
geëngageerde mensen. Een vrienden-
kring is bij deze direct opgebouwd of 
uitgebreid !

Sint-Luciaschool

Huiswerkbegeleiding
Huiswerk maken is niet voor alle kinde-
ren een evidentie. Wil je op vrijwillige 
basis kinderen begeleiden en hen leren 
om gestructureerd met huiswerk om 
te gaan ? Dan ben jij de persoon die de 
school zoekt.

Samana Ziekenzorg

Samana Ziekenzorg
zoekt vrijwilligers
Samana is de organisatie vanuit CM die 
zich inzet voor chronische zieken. Als 

plaatselijke kernwerking bieden ze de 
zieken vorming en ontspanning aan. De 
thuisgebonden zieken worden maande-
lijks bezocht. Van de vrijwilliger wordt 
verwacht dat je deelneemt aan de 
voorbereidende vergaderingen en vor-
mingen.

Toerisme Rijkevorsel

Toerisme Rijkevorsel
zoekt versterking
Wil je graag meehelpen aan de promo-
tie van onze gemeente ? Toerisme Rij-
kevorsel is een ploeg van enthousiaste 
medewerkers die samen met het lokaal 
bestuur werkt aan de uitbouw van het 
toeristisch beleid.
Bij de uitwerking van projecten, de or-
ganisatie van evenementen komt veel 
kijken. Misschien ben je organisato-
risch sterk of ben je praktisch aange-
legd, misschien ben je niet bang om 
de handen uit de mouwen te steken ? 
Toerisme Rijkevorsel is op zoek naar 
medewerkers die bereid zijn om op een 
creatieve en flexibele manier samen te 
werken.

Verenigde Rijkevorselse
vrijwillige molenaars

Word molenaar (m/v) in
Rijkevorsels mooiste monument
De vrijwillige molenaars zijn binnen en-
kele jaren aan opvolging toe. Misschien 
heb jij wel zin om je tegen dan te be-
kwamen in een eeuwenoud ambacht en 
wil je molenaar worden. En kom jij het 
team van meester-molenaars verster-
ken. Heb je graag meer info over het 
molenaarsambacht ? Wil je eens bekij-
ken wat dit allemaal inhoudt ? Spreek 
dan gerust één van de molenaars aan of 
kom eens in de molen langs.

WZC Den Brem

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

WZC Prinsenhof

WZC Prinsenhof zoekt vrijwilligers
WZC Prinsenhof is steeds op zoek naar 
enthousiaste personen, 'zorgende han-
den', met een hart voor ouderen. Ze ho-
pen mensen te vinden die de bewoners 
een warm hart toedragen en hen willen 
helpen bij een aangenaam verblijf in 
het Woonzorgcentrum.

Chauffeurs gezocht voor de
Minder Mobielen Centrale
Reeds vele jaren organiseert het OCMW 
de werking van een Minder Mobielen 
Centrale. Dit is een dienst waarbij 
mensen met verplaatsingsmoeilijkhe-
den door vrijwilligers naar hun plaats 
van bestemming vervoerd worden. Dit 
kan gaan over bejaarden, personen in 
een sociale noodsituatie, personen die 
minder mobiel zijn en moeilijk gebruik 
kunnen maken van het openbaar ver-
voer, ... De vrijwilliger-chauffeur ver-
voert de leden met haar of zijn eigen 
auto en ontvangt hiervoor een onkos-
tenvergoeding van € 0,35  per kilo-
meter. Je bepaalt als chauffeur 
uiteraard zelf op welke da-
gen je kunt rijden.

www.rijkevorsel.be/
vrijwilliger

 

Meer    
info



Keigezonde Kempen in de Kinderclub
Ook in de Kinderclub wordt er tijdens de Week van de Keige-
zonde Kempen gewerkt rond bewegen en gezond eten. Een lek-
ker groentesapje of een verse fruitsaté staan zeker op het menu.
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Logo Kempen begeleidt
De lokale besturen staan er niet alleen voor. 
Logo Kempen staat voor hen klaar met ken-
nis, expertise en begeleidt hen naar een lo-
kaal preventief gezondheidsbeleid ‘Gezonde 
Gemeente’, altijd op maat van de gemeente. 
Een stad of gemeente werkt samen met het 
Logo aan meer bewegen, meer gezonde voe-
ding, meer veerkracht, kankers voorkomen 
of vroegtijdig opsporen, gamen met mate, 
minder tabak en alcohol, gezond ouder wor-
den, een gezonde publieke ruimte, ...

Het lokaal bestuur wil de volgende jaren ex-
tra inzetten op gezondheid. Bestaande ini-
tiatieven zoals de borstkankerscreening, de 
vroegtijdige opsporing van dikkedarmkan-
ker, drugs- en alcoholpreventie, ... worden 
ondersteund.

De volgende maanden zal onze Warme Wil-
liam verder in het straatbeeld verschijnen 
en ook het prikkelarme moment op de ker-
mis krijgt een vervolg.

Week van de
Keigezonde Kempen

Van 1 tot 7 maart 2020 mikt de Week van de 
Keigezonde Kempen op tips en activiteiten 
voor een gezonde(re) levensstijl voor gezin-
nen.

Ken je dat ?
Je hebt trek, maar het is nog geen etenstijd.
Je wil iets gezond tussendoor eten, maar 
wat dan ? Je weet dat koeken of chocolade 
niet zo’n goede keuze is. Je valt steeds terug 
op dezelfde tussendoortjes en je mist wat 
creativiteit. De tussendoortjes die je vindt 
op het internet vragen vaak veel tijd om te 
bereiden. Veel tussendoortje hebben inge-
wikkelde ingrediënten die je misschien maar 
een paar keer gebruikt en dan staan ze daar 
werkeloos in je kast.

Gezonde Gemeente

Alle 27 Kempense gemeenten onderteken-
den de afgelopen maanden het charter Ge-
zonde Gemeente. Ze kiezen daarmee voluit 
de gezonde kaart. Met de ondertekening 
engageren de nieuwe besturen zich om ver-
der werk te maken van een sterk lokaal pre-
ventief gezondheidsbeleid. Om dit te vieren 
kwamen 40 afgevaardigden van alle Gezonde 
Gemeenten uit de Kempen samen voor een 
officiële inhuldiging in het gemeentehuis van 
Westerlo.

Elke Gezonde Gemeente engageert zich om 
iedereen tijdens de legislatuur 2019-2024, 
en de meest kwetsbaren in het bijzonder, 
kansen te bieden en te stimuleren om ge-
zond te leven in een gezonde omgeving. Het 
gaat over een gezonde publieke ruimte, toe-
gankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, 
gezonde wijken en woningen, een gezond 
klimaat, veiligheid, enz.

LEVEN EN WELZIJN
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In samenwerking met Ferm organiseert het 
lokaal bestuur op dinsdag 3 maart een kei-
gezonde kookworkshop. Met deze workshop 
willen we je inspireren op het gebied van 
gezonde tussendoortjes. We hopen je niet 
alleen kennis te laten maken met gezonde 
tussendoortjes maar dat het ook een fijn en 
gezellig kokkerellen mag zijn.

Om 13.30 uur kun je komen kokkerellen in 
WZC Prinsenhof. Om 19.00 uur herhalen we 
de workshop, maar dan in de Kinderclub, 
Molenstraat 22. Inschrijven kan via jeugd-
dienst@rijkevorsel.be of Ferm. Kostprijs 
workshop: € 1.

Grootouders op bezoek
in GLS De Wegwijzer

Elk jaar houdt de school een open (school)
klasdag voor de grootouders. Traditioneel 
gaat deze door in de maand januari. Zo-
doende mochten de leerlingen en leerkrach-
ten op 16 januari de grootouders − moe-
kes, vakes, vokes, oma’s, opa’s, bomma’s, 
bompa’s, vava’s, moemoe’s, ... − welkom 
heten. Ze konden kiezen tussen een voor- 
of namiddagsessie. De klasleerkrachten 
voorzagen een waaier aan activiteiten waar 
grootouders mee in konden participeren. De 
meest gehoorde opmerking langs de kant van 
de grootouders was: “Amai, bij ons was het 
vroeger nogal anders, geen sprake van com-
puters, stilzitten en zwijgen, straf krijgen.”

Natuurlijk vonden de kinderen het ook leuk 
dat de moemoe’s en vava’s mee in de klas 
mochten komen. Hieronder enkele bevindin-
gen van de leerlingen.
· Onze vovo heeft mij geholpen maar niet 

te veel.
· Oma zei dat ik een foutje had geschreven. 

Zo kon ik dat dus nog verbeteren.
· Mijn oma en opa konden er niet bij zijn 

want die wonen in een ander land.

· Opa wou altijd met mij babbelen. Maar 
babbelen, dat mag niet van de juf.

· We hebben goed samengewerkt, ik en 
bomma.

· Samen hebben we veel gedaan maar dat 
doen we bij oma en opa thuis ook altijd.

We merkten wel dat de grootouders in de 
bovenste schuif liggen bij de kinderen. En 
andersom waarschijnlijk ook.

Inschrijvingsperiode
GLS De Wegwijzer
schooljaar 2020 -2021

De inschrijvingsperiode voor de broers en 
zussen van kinderen die in De Wegwijzer zit-
ten en voor de kinderen van personeelsle-
den start op dinsdag 3 maart en loopt tot en 
met vrijdag 13 maart 2020. Na deze datum 
vervalt de voorrang voor deze groep. De in-
schrijvingsperiode voor de andere leerlingen 
start op zaterdag 25 april 2019.

Eén van de voorwaarden om ingeschreven 
te worden is dat je akkoord bent met het 
pedagogisch project en het schoolreglement 
van de school. 

Meer info:
· www.glsdewegwijzer.be



14

Bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker

Vroegtijdige opsporing is de beste bescher-
ming tegen dikkedarmkanker. Doe vanaf je 
50ste tot en met je 74ste elke twee jaar mee 
met de stoelgangtest.

Mannen en vrouwen uit de leeftijdscategorie 
ontvangen een uitnodigingsbrief met afna-
meset. Je kunt de test dus zelf eenvoudig 
bij je thuis doen. Met de afnameset met bij-
gevoegde gebruiksaanwijzing gaat dat erg 
vlot. Een labo, dat volgens strikte richtlijnen 
werkt, onderzoekt het staal. Het onderzoek 
is gratis.

Wat is de stoelgangtest ?
De stoelgangtest spoort in de stoelgang 
bloed op dat niet met het blote oog zicht-
baar is. De aanwezigheid van bloed kan dui-
den op dikkedarmkanker of op poliepen in 
de dikke darm. In dat laatste geval kunnen 
tijdige opsporing en behandeling de ontwik-
keling van dikkedarmkanker voorkomen of 
al in een vroeg stadium opsporen. Daardoor 
zullen minder mannen en vrouwen aan deze 
kanker overlijden.

Meer info:
· 0800 60160
· info@bevolkingsonderzoek.be
· www.bevolkingsonderzoek.be/
 dikkedarmkanker

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten november 2019, december 2019 en januari 2020
· Van Hoeck Linus, 28 november 2019, kind van Van Hoeck Pieter en Gommers Sarah
· Palmans Noor, 9 december 2019, kind van Palmans Niels en Lauryssen Sanne
· Marijnissen Noor, 11 december 2019, kind van Marijnissen Jeroen en Van Broekhoven Joyce
· Christiaensen Jayden, 18 december 2019, kind van Christiaensen Jimmy en van Vugt Karen
· Goos Lena, 24 december 2019, kind van Goos Sven en Cools Katrien
· Eyskens Ida, 26 december 2019, kind van Eyskens Philippe en Lauryssen Jelka
· Kooijmans Jacky-Lou, 29 december 2019, kind van Kooijmans Kid en Vriens Bianca
· Van Ostaeyen Voorspuij Maxine en Felix, 3 januari 2020, kinderen van Van Ostaeyen Hilke en Voorspuij Gwendolyn
· Koninckx Matthy, 4 januari 2020, kind van Koninckx Davy en Leemans Annelies
· Adriaensens Sanne, 6 januari 2020, kind van Adriaensens Youri en De Backer Sara
· Michielsen Lucas, 11 januari 2020, kind van Michielsen Niels en Van bel Kirsten
· Keysers Amber, 13 januari 2020, kind van Keysers Jelle en De Kooning Caroline
· Aerts Milou, 28 januari 2020, kind van Aerts Wim en De Brouwere Sarah

Huwelijken januari 2020
· Vervoort Tom en Lenaerts Griet, 14 januari 2020

Overlijdens januari 2020
· Bolckmans Maria °1928   † 15 januari 2020
· Van Dijck Jozef °1933   † 19 januari 2020
· Verboven Jan °1943   † 26 januari 2020
· Gabriels Eduard °1953   † 30 januari 2020

· Philipsen Joseph °1936 †  2 januari 2020
· Lambrechts Maria °1944 †  9 januari 2020
· Van Den Langenbergh Jozef °1931 † 14 januari 2020
· Van Nooten Bertha °1928 † 15 januari 2020
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Kortingsbon bij de aankoop 
van een energiezuinige 
wasmachine of koelkast

Bij de aankoop van een energiezuinige was-
machine of koelkast kun je genieten van een 
korting als je een beschermde afnemer bent.
Als je in aanmerking komt, stuurt Fluvius 
je per aangetekende brief een gepersonali-
seerde kortingsbon ter waarde van € 150.

Belangrijk om te weten 
· Je moet beschermde afnemer zijn.
· De kortingsbon moet je aanvragen vóór de 

aankoop van het toestel.
· De bon is op naam, strikt persoonlijk en 

niet overdraagbaar.
· Per aangekocht toestel kun je slechts één 

kortingsbon gebruiken.
· Fluvius kent jaarlijks maximum twee bon-

nen per gezin op hetzelfde adres toe.
· Houd rekening met een minimum lever-

termijn van twee weken voor het bezor-
gen van de kortingsbon.

Zo krijg je snel je kortingsbon 
· Vraag de kortingsbon online aan of down-

load het aanvraagformulier.
· Voeg een attest bij je aanvraagformulier 

dat bewijst dat je een beschermde afne-
mer bent.

· Bezorg dit alles aan Fluvius.

Meer info:
· www.fluvius.be

Voertuigen voor personen
met een handicap en de
lage emissiezone

Voertuigen van personen met een handicap 
die de toegelaten euronorm niet hebben, 
kunnen in sommige gevallen toch een uit-
zondering krijgen om verder in de lage emis-
siezone van Antwerpen en Gent te mogen 
rijden.

Deze uitzondering kan online aangevraagd 
worden en is gratis. Dit geldt voor:
· voertuigen die aangepast werden aan je 

handicap en waarvan de chauffeur over 
een parkeerkaart voor personen met een 
handicap beschikt

· voor personen met een verhoogde tege-
moetkoming van de mutualiteit die over 
een parkeerkaart voor personen met een 
handicap beschikken

· voertuigen met een rolstoelsysteem

Meer info:
· 03 22 11 333
· lez@antwerpen.be
· www.slimnaarantwerpen.be

Verjaardagsfeestje Prinsenhof
woensdag 4 maart 2020

· Fruitvlaai
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

· 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
· wzc@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 00

 

Meer    
info
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Halfvastenstoet 22 maart 2020
Op zondag 22 maart 2020 trekt de Halfvastenstoet, een organisatie van de 
Rijkevorselse Rederijkers, weer door de straten van Rijkevorsel. De 46ste 
editie start om 13.30 uur.

De omloop van de stoet loopt langs de straten Dorp, Bochtenstraat, Merelstraat, Lijsterstraat, 
Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg, Hoek, Dorp en Bavelstraat. Op de omloop van 
de stoet zijn confettivrije zones voorzien. Dit zijn alle straten behalve Dorp, Bochtenstraat tot 
aan Kasteelweg en Hoek.

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

Vanaf 17.00 uur wordt een gedeelte van de omloop terug opengesteld voor het verkeer. Alleen 
het gedeelte vanaf de rotonde tot de Bochtenstraat en tot de Oostmalsesteenweg (kruispunt 
met Lozenhofstraat) blijft afgesloten. De rotonde blijft toegankelijk voor het verkeer. Vanaf 
20.00 uur is het terug mogelijk om over de Oostmalsesteenweg, Hoek en de Bochtenstraat te rij-
den. Alleen het gedeelte Dorp blijft dan volledig verkeersvrij en dit tot 2.00 uur. Het Doelenpad 
zal vanaf 20 maart tot en met 23 maart volledig worden afgesloten. Er wordt een parkeerverbod 
ingesteld op de dag van het evenement.

Op de Hoogstraatsesteenweg, tussen het gedeelte rotonde en de Leopoldstraat, in de Bavel-
straat en in het gedeelte van de Sint-Lenaartsesteenweg van de rotonde tot aan de Emiel Van 
Roeystraat wordt een tijdelijk parkeerverbod ingesteld op zondag 22 maart.

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

Looiweg

· Looiweg tussen Hoek en Boshoevenweg
· Boshoevenweg
· Oostmalsesteenweg tussen Hoek en
 Lozenhofstraat
· Hoek

© De Rijkevorselse Rederijkers © De Rijkevorselse Rederijkers© De Rijkevorselse Rederijkers
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Af- en opstapplaats voor bezoekers met bussen
Het eerste gedeelte van de Hoogstraatsesteenweg fungeert als afstapplaats voor bezoekers 
die met de bus naar Rijkevorsel komen. Tijdens het evenement kunnen de bussen parkeren op 
parking Noliko, Gammel 84 - 2310 Rijkevorsel. De opstapplaats op het einde van de avond is 
voorzien in de Bavelstraat. Hiervoor worden de nodige wegwijzers voorzien.

Omleidingen
Er worden diverse omleidingswegen voorzien voor het verkeer komende vanuit Hoogstraten, 
Sint-Lenaarts, Merksplas, Sint-Jozef Rijkevorsel en Malle. Na het einde van de stoet zal de om-
leiding gedeeltelijk worden aangepast. De dienstregeling van De Lijn wordt tijdelijk aangepast. 
Hiervoor kun je terecht op www.delijn.be.

Samen werken aan een veilige Halfvastenstoet
Het lokaal bestuur gaat samen met De Rijkevorselse Rederijkers, politie, brandweer en andere 
hulpdiensten voluit voor een veilig verloop van de Halfvastenstoet. Alleen wanneer de veilig-
heid gegarandeerd is, kan de Halfvastenstoet voor iedereen een feest worden. Enkele van de 
veiligheidsmaatregelen die worden genomen:
· Bij de bestuurders van de carnavalswagens worden voor en na de stoet ademtests afgenomen 

en is er de afspraak dat slechts één persoon in de cabine mag plaatsnemen.
· Voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod (voor alle drankgelegenheden) om 

drank te serveren uit glas. Hetzelfde geldt ook voor de deelnemers.
· Sterke drank is niet toegestaan.
· De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en mogen niet luider staan dan 

95 db.
· Tijdens de stoet mag uitsluitend confetti en snoepgoed uitgeworpen worden in de daarvoor 

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

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

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

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

Meer info:
· info@halfvastenstoet.be · www.rijkevorsel.be/halfvastenstoet
· www.halfvastenstoet.be · www.facebook.com/derijkevorselserederijkers
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Reflecterende	huisnummers:
iedereen zichtbaar
in Rijkevorsel

Na de succesvolle oproepen in het najaar 
van 2018 en het voorjaar van 2019 biedt het 
lokaal bestuur van Rijkevorsel aan de inwo-
ners opnieuw de mogelijkheid om reflecte-
rende huisnummers aan te kopen aan een 
democratische prijs.

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

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

Waar moet je het
huisnummer hangen ?
Een huisnummer moet goed zichtbaar zijn 
vanaf de openbare weg en moet evenwij-
dig hangen met deze weg. Het huisnummer 
hangt bij voorkeur op de brievenbus. Indien 
het huisnummerplaatje niet op je brieven-
bus past, mag het ook op een andere drager 
zoals omheining of paaltje gehangen worden 
of op de voorgevel van het gebouw als deze 
zich niet te ver van de straatrand bevindt. 
Het nieuwe huisnummerplaatje bestaat uit 
een stevig aluminiumplaatje dat je makke-
lijk zelf kunt ophangen met sterke siliconen-

lijm voor buitengebruik. Heb je nog een oud 
huisnummerplaatje ? Dan kun je dat best zelf 
verwijderen. Heb je een eigen creatief huis-
nummer ? Dan mag dat blijven hangen. Je 
kunt het nieuwe reflecterende huisnummer-
plaatje dan op een andere plaats hangen, bij 
voorkeur op je brievenbus.

Hoe aanvragen en afhalen?
De reflecterende huisnummers kunnen vanaf 
2 maart tot en met 31 maart besteld worden 
bij de onthaalbalie in het gemeentehuis aan 
de democratische prijs van € 1,65 per stuk. 
Om alles vlot te laten verlopen, vragen we je 
om te betalen met bancontact. De nummers 
kunnen vervolgens vanaf 23 april afgehaald 
worden aan het onthaal.

Meer info:
· 03 340 00 04
· financien@rijkevorsel.be

Kleuters Het Kompas
op bezoek bij de politie

Op 3 februari 2020 brachten de 5-jarige 
kleuters van Basisschool het Kompas een be-
zoek aan de Politie Noorderkempen. Wijk-
agent Rony van Hasselt gaf de 34 kleuters 
een uiteenzetting over het beroep van poli-
tie. Hierbij mochten ze politiekledij dragen 
en kennismaken met allerhande politiema-
teriaal. Nadien mochten de kleuters de po-
litiecellen bezoeken en plaatsnemen in een 
politiecombi. Voor zowel de politie als de 
kleuters was het een geslaagd bezoek !

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Verkeershinder

PAK Antwerpen Classic 
oriëntatierit
PAK Antwerpen (Provinciaal Autosport Co-
mité) organiseert op zaterdag 14 maart 2020 
tussen 7.00 uur en 20.00 uur al voor de der-
tiende keer een Classic oriëntatierit.

Ten behoeve van dit evenement zal het Doe-
lenpad worden afgesloten tussen de kruis-
punten Dorp-Doelenpad en Kasteelweg-Doe-
lenpad. Doorgaand verkeer dient volgende 
omleidingen te volgen: Kasteelweg, Boch-
tenstraat, Dorp enerzijds en Dorp, Bavel-
straat, Kasteelweg anderzijds.

Ook parking Zuid zal voor een gedeelte ver-
keersvrij worden gemaakt. De inrit van par-
king Zuid zal dan tijdelijk ook dienst doen als 
uitrit voor het gedeelte waar wel nog gepar-
keerd kan worden.

Kindercarnaval
GLS De Wegwijzer
Enige hinder kan ondervonden worden op 
vrijdagnamiddag 20 maart door de organisa-
tie van een kindercarnavalstoet door GLS De 
Wegwijzer.

De stoet zal te bekijken zijn in volgende 
straten: Leopoldstraat, Korte Molenweg, 
Banmolenweg, Emiel Van Roeystraat, Prin-
senpad, Helhoekweg, Hoek, Dorp, Bavel-
straat, Bremstraat, Wilgenstraat en Hoog-
straatsesteenweg.  

Wielertocht Cyclo Ludo Peeters
Op 28 maart passeert de wielertocht Cyclo 
Ludo Peeters het grondgebied Rijke-
vorsel. De deelnemers hiervan zijn 
verplicht de wegcode te volgen, dus 
zullen hiervoor geen straten worden 
afgesloten en/of omleidingen worden 
voorzien.

MTB Vorselaar ‘12de tocht
van het verloren uur’
De club MTB Vorselaar, aangesloten bij de 
Vlaamse Wielrijdersbond, organiseert op 29 
maart 2020 vanuit Vorselaar een recreatieve 
fietstocht. De deelnemers passeren onze 
gemeente en dienen de wegcode te volgen. 
Enige hinder kan ondervonden worden in de 
volgende straten: Grote Driesen, Melhoven, 
Senator Coolsdreef, Looiweg, Veldstraat, De 
Parre, Stevennekens, Oude Goorstraat, Hoge 
Heideweg, Zwartvenstraat, Eikendreef en 
Poelberg.

Een melding of klacht over
De Lijn ? Informeer ook
het lokaal bestuur

Ben je niet tevreden over de dienstverle-
ning van De Lijn ? Wil je een melding of een 
klacht indienen over De Lijn ? Verwittig dan 
ook steeds de dienst mobiliteit van het lo-
kaal bestuur via mobiliteit@rijkevorsel.be.

Op deze manier zijn we op de hoogte van 
zaken die we anders niet zouden vernemen 
en bekomen we een overzicht van de pro-
blemen met betrekking tot de Lijn in Rijke-
vorsel. Deze zaken kunnen we vervolgens op 
onze beurt ook aankaarten bij De Lijn.

Meer info:
· 03 340 00 79
· mobiliteit@rijkevorsel.be

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
· 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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Een landschapspark als voorafname
op de woningbouw op de site Sas

BOUWEN EN WONEN

De herontwikkeling van de voormalige steenbakkerijsite Sas staat nog steeds 
op de planning. Enkele tegenslagen hebben er helaas toe geleid dat het 
project vertraging heeft opgelopen. Hoewel er op het terrein maar weinig 
van te merken is, wordt er in samenwerking met IOK achter de schermen wel 
volop gewerkt aan de herbestemming van de site.

Het is nu al enige tijd geleden dat het lokaal bestuur de voormalige steenbakkerijsite aankocht 
om deze met oog voor het verleden om te vormen tot een duurzaam en innovatief woongebied, 
waarbij tevens mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van het verenigingsleven en kleinschalige 
bedrijvigheid.

Gesubsidieerde sloop
Na veel studiewerk en administratieve voorbereidingen werden inmiddels nagenoeg alle ge-
bouwen gesloopt. De sloopwerken werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele 
constructies bleven behouden om de voeling met het steenbakkerijverleden niet te verliezen. 
Deze zullen worden geïntegreerd in de nieuwe invulling. Eerder werd, ter voorbereiding van de 
sloop, de beeldbepalende schouw al gerenoveerd. 

Herziening van stedenbouwkundige voorschriften
Rond die periode werden ook twee oproepen gedaan om een partner te zoeken voor de heront-
wikkeling van de site. Gebrek aan interesse op de private markt bleek te wijten aan de te strikte 
stedenbouwkundige voorschriften in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Door te wachten op nieuwe 
regelgeving die een aanpassing van dit plan mogelijk zou maken, zou tijd gewonnen kunnen 
worden tegenover de opmaak van een nieuw plan, overigens een kostelijke zaak. 

© Bart Huysmans



21

Openbaar onderzoek herziening ruimtelijk uitvoeringsplan site Sas
Met de definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site Sas door de gemeenteraad op 25 april 
2016 werd de ruimtelijke bestemming gewijzigd in functie van de herontwikkeling van de voormalige steenbak-
kerijsite als multifunctioneel woonproject. In dat ruimtelijk uitvoeringsplan werden de krachtlijnen vastgelegd die 
de gewenste ruimtelijke kwaliteit moeten bewerkstelligen. 

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel neemt zich nu voor om deze voorschriften beperkt aan te passen om een ontwik-
keling van de site te bewerkstelligen. Het gaat om een herziening in toepassing van artikel 7.4.4/1. van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. 

Overeenkomstig artikel 7.4.4/1., §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de herziening onderworpen aan 
een openbaar onderzoek van dertig dagen, waarbij iedere belanghebbende gedurende deze termijn schriftelijk of 
digitaal opmerkingen en bezwaren kan indienen. 

Het openbaar onderzoek loopt van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020. De voorgenomen herziening kan tijdens 
de openingsuren worden geraadpleegd bij de dienst omgeving in het gemeentehuis, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevor-
sel of op de website www.rijkevorsel.be/rupsas. Gedurende de vermelde periode kun je opmerkingen en bezwaren 
indienen. Dit kan per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel of 
per e-mail naar omgeving@rijkevorsel.be. 

En zo geschiedde, want begin 2019 werd hieromtrent het langverwachte besluit van de Vlaamse 
Regering gepubliceerd. Maar ook deze vereenvoudigde procedure heeft tot nu toe al meer tijd 
gevergd dan gehoopt. Ons dossier was immers het eerste waarvoor de nieuwe regeling werd 
toegepast. Nu komt er echter schot in de zaak en hoopt het bestuur de herziening van het ruim-
telijk uitvoeringsplan dit voorjaar te kunnen afronden. 

Zoektocht naar private ontwikkelaar
Tegelijkertijd worden de nodige voorbereidingen getroffen om opnieuw op zoek te gaan naar 
een projectontwikkelaar. Ook daar is nog geduld voor nodig, gezien er rekening gehouden moet 
worden met allerlei administratieve procedures en adviserende overheidsinstanties. Een eerste 
selectie gebeurt op basis van een aantal criteria. In een volgende fase stellen de geselecteerde 
kandidaten een ontwerp voor de herontwikkeling van de site voor. Er is nog ruimte voor on-
derhandelingen over het ontwerp, waarna met de beste kandidaat een overeenkomst voor een 
publiek-private samenwerking zal worden afgesloten. De private partner kan vervolgens starten 
met de gefaseerde ontwikkeling van de site. Dat zal ten vroegste eind 2021 zijn.

Park aan de noordzijde
Als voorafname wil het bestuur al werk maken van het park aan de noordelijke zijde van de 
site. Via IOK werd een landschapsarchitect aangesteld. Die zal een ontwerp opmaken voor de 
aanleg van een landschapspark achter de arcadebogen en de productiehal. Het zal gaan om een 
ruw landschap met vegetatie die deels intensief en deels extensief beheerd zal worden. Extra 
aandacht zal uitgaan naar een bijen- en insectenvriendelijke inrichting en de buffering van het 
regenwater. Ook over de aanleg van de centrale toegangsstrook en de integratie van het reste-
rend gedeelte van de ringoven en het gevelfragment zal al nagedacht worden. 
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Succesvolle opstart
autodelen in Rijkevorsel

Sinds 16 september vorig jaar kun je op 
parking Pastorij twee Cambio-deelauto’s 
terugvinden. Op eenvoudige wijze kunnen 
alle inwoners van Rijkevorsel gebruik maken 
van deze wagens als alternatief voor hun 
(tweede) wagen.

In iets meer dan drie maanden tijd legden 
deze auto’s al 4 700 kilometer af tijdens 113 
ritten. Acht gebruikers uit Rijkevorsel ma-
ken al geregeld gebruik van de wagens en 
ook enkele Cambiogebruikers uit de rest van 
Vlaanderen vonden hun weg naar de wagens 
in Rijkevorsel.

Een mooi resultaat, aangezien autodelen 
nog zeer nieuw is in Rijkevorsel. Maar er is 
zeker nog ruimte voor verdere uitbreiding 
aangezien de auto’s gemiddeld 23 % van de 
tijd in gebruik waren. Het bestuur mikt voor 
een goed gebruikte autodeelwagen op een 
bezetting van minstens 35 %.

Zelf ook autodelen ?
Geen instapkosten
Heb je zelf een wagen op de oprit staan die 
niet of weinig gebruikt wordt ? Wil je af van 
alle kopzorgen die een eigen wagen met zich 
meebrengt (onderhoud, verzekering, her-
stellingen, brandstofkosten, autokeuring, 
...) ? Dan is Cambio autodelen misschien wel 
iets voor jou. Wie jaarlijks minder dan 10 000 
km aflegt, komt goedkoper uit met Cambio.

Momenteel geldt het lanceringsaanbod nog 
steeds waarbij de eerste 25 inwoners die zich 
aansluiten, geen instapkosten dienen te be-
talen (besparing van € 35). Inschrijven kan 
makkelijk via www.cambio.be. Wil je graag 
hulp bij het inschrijven of eens ter plekke 
bekijken hoe het concreet in zijn werk gaat, 
maak dan een afspraak op het gemeente- 
huis via duurzaamheid@rijkevorsel.be of 
03 340 00 06.

Gebruik glasbollen
aan kerk centrum en
kerkhof Sint-Jozef

Aan de glasbollen achter de Sint-Willibror-
duskerk en aan de Pioenstraat, vlakbij het 
kerkhof van Sint-Jozef, werd meerdere ke-
ren vastgesteld dat inwoners glas in de glas-
bollen werpen op het moment dat er een be-
grafenisdienst bezig is. Uit respect voor de 
overledene en de nabestaanden vragen we 
om op dergelijke momenten ofwel te wach-
ten met het deponeren van glasafval of uit 
te wijken naar een andere locatie.

In Rijkevorsel kun je naast bovenvermelde 
glascontainers ook terecht op volgende lo-
caties: 
· Achtel - De Sluis
· Centrum - Brug 8 (Oostmalsesteenweg – 

Nijverheidsweg)
· Centrum - Bussels – Varenvelden
· Centrum - Recyclagepark

BOUWEN EN WONEN
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· Centrum - Wilgenstraat (hoek Hoogstraat-
sesteenweg) 

· Sint-Jozef - Stevennekens (aan ’t Sas) 

Respecteer ook hier de rust van de buurtbe-
woners en gooi jouw glasafval alleen in de 
glasbol tussen 8.00 uur 's morgens en 20.00 
uur 's avonds. Laat geen afval achter in de 
buurt van de glasbol. Ook niet wanneer de 
glasbol vol blijkt te zijn. Dit is sluikstorten 
en dus strafbaar. Je riskeert dan een zware 
geldboete.

Indien een glascontainer vol is, kan dit tele-
fonisch gemeld worden op het nummer van 
IOK Afvalbeheer 014 56 27 75.

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

 

Meer    
info

zoekt (m/v)

SEIZOENARBEIDERS GROENBEHEER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (april–oktober 2020) in voltijds dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als seizoenarbeider groenbeheer sta je in voor het uitvoeren 
van taken betreffende de aanleg en het onderhoud van onze 
gemeentelijke groenvoorzieningen. Dit omvat onder meer 
volgende taken: bosmaaien, gazon maaien en afboorden, 
snoeiwerken, onkruid wieden, ... Je werkt hierbij onder het 
gezag van de ploegbaas groenbeheer en het clusterhoofd 
grond.

PROFIEL

Je hebt groene vingers en je toont een grote interesse in 
groenbeheer. Je bent bereid en beschikt over het nodige 
enthousiasme om bij te leren.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaardige functie. 
Er zijn geen diplomavereisten. Een rijbewijs B is een pluspunt. 
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief, je CV en een recent uittreksel 
uit het strafregister aan de personeelsdienst uiterlijk op 
17 maart 2020. 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)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Hoe werkt het ?
Het concept is eenvoudig. Via www.boerenenburen.be kun je gratis een account aanmaken als 
'buur' en je aansluiten bij de Buurderij in Rijkevorsel. Je plaatst en betaalt je bestelling online, 
ten laatste op woensdagavond om middernacht. Op vrijdag kun je je bestelling ophalen tussen 
19.00 en 21.00 uur in de Sint-Jozefkerk (Kerkdreef 66), bij de boeren zelf. 

Omdat je op voorhand je boodschappen bestelt, ga je samen met de boeren, voedselverspilling 
tegen en wordt er enkel vers geoogst en klaargemaakt wat nodig is. Je kunt daarom ter plaatse 
geen producten aankopen, maar als je geen computer hebt, helpt Sally je graag ter plaatse 
verder om samen met jou je bestelling te plaatsen voor de komende week.

Rijkevorsel heeft zijn eigen Buurderij
Een Buurderij is een wekelijkse ontmoetingsplaats waar je verse en lokale 
producten kunt ophalen en de boeren uit je streek kunt ontmoeten. De 
Buurderij is een korte keten initiatief van Boeren & Buren dat in Rijkevorsel 
door Sally werd opgestart in december 2019 en je dichter bij je lokale Boeren 
én hun verse producten brengt. Zo kun je voortaan elke week in de Sint-
Jozefkerk groenten, fruit, vlees, eieren, zuivel, brood, honing en zoveel meer 
terugvinden. 
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

Boordevol vitaminen
Lekker, écht vers en lokaal eten is een fluitje van een cent met Boeren & Buren. Het principe 
is simpel: je bestelt groenten, fruit, zuivel, vlees of bereide maaltijden online rechtstreeks bij 
lokale boeren. Vervolgens haal je die elke week op in de kerk van Sint-Jozef. Door lokaal te 
eten krijg je gegarandeerd verse vitaminen binnen die je door de winter heen helpen. Je steunt 
de lokale landbouw, ontmoet boeren en buren én het is gewoon handig. Ondertussen zijn er al 
meer dan 100 in België. Smakelijk !

Meer informatie en bestellen
Alle info over Buurderij Rijkevorsel is te vinden 
op de gelijknamige Facebookpagina. Meer in-
formatie over het concept van de Buurderij en 
je eerste bestelling plaatsen, kan via de web-
site www.boerenenburen.be.

WZC Prinsenhof zoekt twee (m/v)

VERPLEEGKUNDIGEN
VOOR ONMIDDELLIJKE INDIENSTTREDING

MET BACHELOROPLEIDING (BV1-BV3) OF EEN GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE VAN HET
HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE (HBO5)

(VOORHEEN GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE) (C3-C4) 
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als verpleegkundige in WZC Prinsenhof ben je mee 
verantwoordelijk voor de begeleiding, behandeling en 
verzorging van onze bewoners. Je staat in voor een 
kwaliteitsvolle zorg en hanteert de beste verpleegmethoden. 
Je werkt nauw samen met alle leden van het multidisciplinair 
team. Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige.

PROFIEL

Je bent geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg. Je 
streeft een kwaliteitsvolle verzorging na. Je staat graag ten 
dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen.

VERDERE INFORMATIE 

Je dient te slagen voor de selectieprocedure. Er wordt 
een wervingsreserve voor twee jaar aangelegd. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden 
en de diplomavereisten, de selectieprocedure, e.d. kun je 
terugvinden op website. Schoolverlaters worden toegelaten 

tot de selectieprocedure mits voorlegging van een 
studiebewijs, het vereiste diploma dient voorgelegd te worden 
op het moment van indiensttreding. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 20 maart 2020. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het 
vast bureau, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging. Het trekt je 
verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het voedt de nieuwsgierigheid. Het zet je aan 
het denken. Tijdens deze jeugdboekenmaand bekijken we kunst in al zijn vormen ! Dit doen we 
door in maart tal van activiteiten te organiseren zoals o.a. het maken van een gedichtenslinger, 
voorleesmomenten, Bibster Quest, workshop, ...

Beeldende workshop: Magische boeken
Het toverboek van de heks of het grote boek van Sinterklaas: er bestaan veel magische boeken. 
Je ontwerpt je eigen magische boek. Misschien heeft het een geheime ruimte, misschien bevat 
het een codetaal en betoverende tekeningen. Misschien springt er van alles uit als je het open-
klapt. Je knipt en plakt, doorboort oude boeken tot een nieuw voorwerp. Wedden dat je jouw 
boek ook op een geheime plaats bewaart ?

Alle materiaal wordt voorzien door de bibliotheek. Deze workshop vindt plaats op woensdag 11 
maart van 13.00 tot 16.00 uur in zaal Forsela in de Leo Pleysierbibliotheek. Kinderen van zes 
tot twaalf jaar kunnen hiervoor inschrijven. Deelnemen is gratis.

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be

Jeugdboekenmaand in de bib
‘Kunst’ is dit jaar het thema van de Jeugdboekenmaand. We hebben het over 
hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen − in de zin 
van kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel 
om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, een gedachte, een gevoel, 
een sfeer of nog iets anders is. 
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Muistroom, debuutroman van
Philippe Maertens

Philippe Maertens geeft 
op woensdag 25 maart 
een lezing over zijn ro-
man ‘Muistroom’. Het 
boek gaat over de ex-
missionaris Achille die 
door zijn stervende 
broer uitgenodigd wordt 

voor een laatste reis. Achille kan niet anders 
dan toestemmen. Tijdens de reis probeert 
Achille zijn broer het afscheid te geven dat 
hij verdient.

De auteur heeft connecties in Rijkevorsel, 
zijn vrouw Evelien Leemans is van Sint-Jozef. 
Afspraak om 20.00 uur in zaal Forsela in de 
Leo Pleysierbibliotheek. De inkom is gratis.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be
 

Lezing over dyslexie

Op woensdag 22 april organiseert het lokaal 
bestuur een lezing over dyslexie in samen-
werking met het Huis van het Kind en het 
NeuroVisueel Centrum.
Ouders vinden het soms lastig om hun kind 
aan het lezen te krijgen wanneer zoon of 
dochter een te laag leesniveau heeft. Zorg 
er voor dat de glimlach van je kind niet ver-
dwijnt. Met heel eenvoudige en kindvriende-
lijke aanpassingen leiden ze de ouders op om 
thuis hun kind beter te ondersteunen.

Inhoud van de lezing
· Herkenningspunten van beginnende auto-

matiseringsproblemen
· Een andere kijk op taal- en rekenproble-

men

· In het hoofd van een kind, dyslexie, meer 
dan traag lezen en moeilijk schrijven

· Een andere en effectieve aanpak
· Elk kind kan leren, op zijn of haar eigen 

manier
· Voorstelling van de ML (makkelijk lezen), de 

boekenreeks ‘zoeklicht’ en Daisy-boeken

De lezing start om 20.00 uur in zaal Forsela 
in de Leo Pleysierbibliotheek. De inkom is 
gratis.

Meer info:
· Bibliotheek Rijkevorsel
 03 340 00 50 - bibliotheek@rijkevorsel.be
· Huis van het Kind Rijkevorsel
 03 340 00 56 - kinderclub@rijkevorsel.be

Vrijwilligers gezocht
voor de Boekbabyborrel
op zaterdag 16 mei

Ben je benieuwd naar wat een ‘boekbaby-
borrel’ is ? Kom dan zeker op zaterdag 16 mei 
2020 langs in de Leo Pleysierbibliotheek. 
Voor alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 
jaar organiseert het bestuur voor de tweede 
keer een superfijne, muzikale, ritmische 
voorleesmiddag. Dit voorzien van een hapje 
en een drankje. Oudere broers en zussen 
zijn natuurlijk ook meer dan welkom. Meer 
info volgt in één van de volgende edities van 
de 2310.

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

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be
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Tania Poppe met comedy
solo ‘Onder druk’

Geef toe, iedereen voelt de druk. Niet al-
leen de midlifers, maar elke generatie. En 
vooral de gepensioneerden. Druk dat die het 
hebben! We leven in een maatschappij waar 
we blijkbaar nooit aan deze druk kunnen 
ontsnappen. Zelfs als we er echt uit willen, 
loert ‘de druk’ om de hoek.

Tania belicht vanuit alle mogelijke hoeken 
hoe we onszelf tot in het absurde toe wrin-
gen in een leven ‘Onder druk’ en legt daar-
mee onze eigen vicieuze cirkel herkenbaar 
bloot met een vette knipoog en flinke dosis 
humor. Hilarisch, grotesk, grappig en pijnlijk 
herkenbaar ...
Tania wil na de voorstelling in gesprek gaan 
over de thematiek ‘omgaan met druk’. 
Neem alvast een kijkje op de website 
www.poppoppraktijk.be.

De voorstelling vindt plaats op donderdag 
2 april 2020 om 20.00 uur in zaal Forsela in 
de Leo Pleysierbibliotheek. Vooraf inschrij-
ven is verplicht. Inkomkaarten kosten € 8.

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be

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 op 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 de website 
www.bewegenopverwijzing.be of vraag er-
naar bij je huisarts !
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Met jouw straat, buurt of
vereniging meedoen aan
Vlaanderen Feest ! in 2020 ?

Ook dit jaar plant Vlaanderen Feest ! weer 
een zo breed mogelijke 11-daagse activitei-
tenwaaier. Op zaterdag 27 en zondag 28 juni 
en tijdens de Vlaamse feestweek van vrij-
dag 3 tot en met vrijdag 10 juli zal hij weer 
de aanloop naar de Vlaamse feestdag kleu-
ren, met zaterdag 11 juli zelf als orgelpunt. 
Gangmakers van een buurtinitiatief of een 
verenigingsactiviteit kunnen als lokale or-
ganisatiepartner meedoen met Vlaanderen 
Feest! Nuttig om weten: zij komen daardoor 
meteen ook in aanmerking voor een feest-
cheque tot e 180 als honorering van de sa-
menwerking !

Voorwaarden
· Het evenement moet een open en een 

niet-competitief karakter hebben. 
· Het moet mensen in de periode van de 

11-daagse als groep bij elkaar brengen 
voor een positief gemeenschapsleven bin-
nen de eigen gemeente.

· Het mag geen partijpolitiek of commer-
cieel evenement zijn.

Het formulier om te kandideren is vanaf 
11 maart tot uiterlijk einde april (of tot uit-
putting van de opties op een feestcheque) 
beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu. 
De toekenning van een feestcheque gebeurt 
volgens het principe ‘wie eerst komt, eerst 
maalt’. Elk jaar overtreft de vraag al snel 
het aanbod. Er zeer vlug bij zijn is dus de 
boodschap !

Meer info:
· www.vlaanderenfeest.eu

PMD-zakken

Voor cadeaubonnen, Veusseltjes, fiets- en 
wandelkaarten, toeristische brochures over 
Rijkevorsel en omstreken kon je al terecht 
aan de balie in de Leo Pleysierbibliotheek. 
Vanaf 1 maart kun je er ook PMD-zakken 
aankopen. De Schakel (tweedehandswinkel) 
gelegen in de Pioenstraat 26 te Sint-Jozef 
Rijkevorsel zal eveneens vanaf 1 maart PMD-
zakken te koop aanbieden.

Voor een rol van 24 zakken betaal je een be-
drag van € 3.

2020
Organiseer met je vereniging of buren  
een evenement tijdens de ‘11-daagse’  

en krijg tot 180 euro van je  
organisatiekost terugbetaald.

Initiatief voor het 
FEEST van de 
VLAAMSE 
GEMEENSCHAP

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart op www.vlaanderenfeest.eu
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Vooruitblik Grabbelpas paasvakantie 2020

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

Grabbelpas    Aantal
 Datum Leeftijd Activiteit Prijs deelnemers
· maandag 6 april geboortejaar 2011 t.e.m. 2005 Juwelenatelier  €  5 20
· maandag 6 april geboortejaar 2011 t.e.m. 2008 Hokus pokus €  7 27
· 7 tot 9 april geboortejaar 2013 t.e.m. 2008 Speeldriedaagse in Balen € 55 30
   (i.s.m. Gezinsbond Rijkevorsel)
· vrijdag 10 april geboortejaar 2014 t.e.m. 2009 Lichttheater ‘Ver’ €  7 20
· dinsdag 14 april geboortejaar 2013 t.e.m. 2008 Koeknuffelen € 15 50
· woensdag 15 april geboortejaar 2008 t.e.m. 2005 Vissen bij de Aalscholvers €  5 15
· woensdag 15 april iedereen Farm On Wheels gratis onbeperkt
   aan het Prinsenhof
· donderdag 16 april geboortejaar 2013 t.e.m. 2008 VDS spelnamiddag €  5 50
· vrijdag 17 april geboortejaar 2011 t.e.m. 2005 Handboogschieten €  5 10
   Sint-Sebastiaansgilde

Kinderclub
De begeleid(st)ers van de Kinderclub hebben een keitof activitei-
tenprogramma voor de paasvakantie in elkaar gestoken. Het belooft 
weer een dolfijne paasvakantie te worden !

Folders met alle info over de paasvakantie zijn bedeeld via de Rij-
kevorselse scholen. Voor de opvang in de Kinderclub en de Grabbel-
pasactiviteiten kun je inschrijven vanaf maandag 16 maart 2020 om 
19 uur tot en met zondag 29 maart 2020.

Voor alle activiteiten dien je online in te schrijven via de web-
site www.i-school.be/login. Meer info hierover vind je terug op 
www.rijkevorsel.be/grabbelpas of www.rijkevorsel.be/kinderclub. 
Net zoals de voorgaande vakantie werkt de Kinderclub met een in-
schrijvingsstop. Dat betekent dat er maximum 140 kinderen in de 
Kinderclub kunnen opgevangen worden. Na de uiterste inschrijvings-
datum van 29 maart 2020 worden er hoe dan ook geen inschrijvingen 
meer aangenomen voor de paasvakantie. Deze maatregel hanteren 
we om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen.

Meer info:
· 03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56 - kinderclub@rijkevorsel.be
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Kermisactie 2020

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel hecht 
veel belang aan de (fysieke) gezondheid van 
zijn inwoners. Daarom stellen we graag onze 
kermisactie aan jullie voor.

Alle Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 
12 jaar (kleuters en lagere schoolkinderen) 
kunnen vanaf maart tot en met juni budget 
verzamelen om naar de kermis te gaan. Dit 
budget kunnen ze verzamelen door deel te 
nemen aan verschillende acties, namelijk 
met de fiets of te voet naar school komen en 
acties in de scholen.

Kinderen die niet in Rijkevorsel naar school 
gaan en kinderen die niet in de mogelijkheid 
zijn om met de fiets of te voet naar school te 
komen, kunnen uiteraard ook deelnemen. Zij 
kunnen een stempel verdienen door − samen 
met mama of papa − een bezoek te brengen 
aan de bibliotheek of aan het recyclagepark. 
Kinderen die in Rijkevorsel naar school gaan, 
kunnen uiteraard ook deelnemen aan de ac-
ties in de scholen.

Een volle stempelkaart kan tussen 15 juni en 
15 juli 2020 op maandag en woensdag bij de 
sociale dienst (Prinsenpad 27) worden omge-
ruild in kermismunten ter waarde van € 5. 
Deze kun je gebruiken tijdens de kermis in 
Sint-Jozef (het laatste weekend van juli) en 
in het centrum van Rijkevorsel (het laatste 
weekend van augustus).

Om ook de kinderen met minder financiële 
middelen de kans te geven om naar de ker-
mis te gaan, zijn hun volle stempelkaarten 
meer waard (€ 15). Dit zijn de kinderen die 
reeds onderwijscheques van het lokaal be-
stuur ontvangen of recht hebben op een ca-
deaupakket van Feestvarken vzw. 

Denk je dat jouw kind ook recht heeft op 
extra kermismunten ? Neem dan zeker even 
contact op met de sociale dienst, Prinsen-
pad 27, stuur een mail naar socialedienst@
ocmwrijkevorsel.be of bel naar het nummer 
03 340 39 65.

Meer info:
· 03 340 00 55 
· jeugddienst@rijkevorsel.be

· 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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Jeugdhuis De WauwelVereniging in de kijker

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Bij deze stellen wij jullie graag voor aan hét 
favoriete jeugdhuis van den 2310 en, de eer-
lijkheid gebiedt ons bij deze niet te beschei-
den te zijn, van heel de Noorderkempen ! 
Wij organiseren sinds jaar en dag activitei-
ten (zijnde feestjes, optredens, quizzen, 
rommelmarkten, ...) voor en door de jeugd.

Hoe is Jeugdhuis De Wauwel 
ontstaan?
‘Because no good story starts with a salad’: 
een achttal jaar geleden zaten enkele jon-
geren samen, mijmerend te verwijlen on-
der het geboomte, aan één van de prach-
tige togen die Veussel rijk is. Even daarvoor 
was dé alombekende uitgaansplek genaamd 
Jeugdhuis Spiraal van de Veusselse bodem 
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verdwenen, een groot gat achterlatend in 
het nachtelijke leven der jongeren. De jeug-
dige vrienden aan de toog, kwamen − met 
een tikkeltje bloed in hun alcohol − op het 
lumineuze idee om een nieuw jeugdhuis uit 
de Kempische klei te stampen. Samen ging 
men aan de slag, men vergaderde, dacht na, 
wikte, woog en − ach kom − ze bestelden 
er nog ne laatste en een BVO’tje (bier voor 
onderweg). Na veel vijven en zessen kon 
men waarlijk zeggen: aanschouw ! Een nieuw 
jeugdhuis is geboren: Jeugdhuis De Wauwel 
vzw ziet het levenslicht !

Er was echter een grote hindernis: de locatie 
van het Spiraal voldeed ‘unfortunately pea-
nutbutter’ − je merkt het, wij zijn interna-
tionaal befaamd − niet meer aan de nodige 
criteria om op een veilige manier evenemen-
ten te organiseren. Dus moesten we ons heil 
elders zoeken: het pleintje aan de kerk, de 
Stenen Bergmolen, de kiosk en élk café dat 
Rijkevorsel rijk is. Overal werden er twee-
maandelijks activiteiten op poten gezet om 
een nieuwe gelegenheid te creëren voor de 
vele jongeren om samen te komen, vriend-
schappen te laten ontstaan en de dagelijkse 
beslommeringen, genaamd studeren, even 
te vergeten.

Na veel samenzitten en breinstormen met 
de gemeente Rijkevorsel en de jeugddienst, 
werd er uiteindelijk besloten om op de Sons-
heide een lokaal te bouwen, waar zowel de 
Plussers van Rijkevorsel als Jeugdhuis De 
Wauwel een eigen stek zou krijgen. Een echt 
gebouw, gemetst met echte stenen, iets 
tastbaars. En zo gezegd, zo geschiedde. Op 
zaterdag 24 september 2016, een dag die in 
iedere Wauweleir zijn of haar geheugen ge-
grift staat, opende het Jeugdhuis De Wauwel 
zijn deuren. De rest is, zoals men zegt, ge-
schiedenis.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Ons vast bestuur bestaat uit een tiental 

Veusselse jongeren, die zeer sociaal zijn en 
graag iedere week vrijwillig de spreekwoor-
delijke handen uit de mouwen steken om 
activiteiten en feestjes te organiseren voor 
de jongeren. Een warm nest waar iedere 
jongere uit Rijkevorsel en omstreken zich 
thuisvoelt, dat is waar wij naar streven. Wij 
komen maandelijks samen om onze werking 
te bespreken, onze activiteiten te evalue-
ren en nieuwe evenementen te organiseren. 
Aangezien we een zeer jong jeugdhuis zijn, 
leren we nog steeds bij, zo blijft het een zeer 
aangename uitdaging om telkens weer met 
een nieuw concept op de proppen te komen 
om aan de noden en wensen van de lokale 
jeugd te voldoen. We zouden nergens staan 
zonder de beste crew van de wereld: onze 
tientallen Wauweleirs: onze vrijwilligers. 
Samen met ons staan ze in om elk weekend 
van de Wauwelkeet een warme, open plek te 
maken en de toog te bemannen.

Nieuwe vrijwilligers zijn trouwens effenaf 
welkom in onze ruime en toffe vrienden-
groep. Bij ons krijg je de kans om jouw ei-
gen fuif of feestje eens te organiseren (in 
naam van De Wauwel). Als je een shift tapt, 
drink je uiteraard gratis (met mate(n)). Dus 
stuur zeker eens een Facebookberichtje als 
je hierin interesse hebt !

Waar zijn jullie gevestigd ? 
Wij zijn feestachtig te Kruispad 2a - 2310 
Veussel city. Dit is op de sport- en recrea-
tiezone Sonsheide. Naast de korfbal en aan-
palend aan het Plusserslokaal, vindt u de 
prachtige Wauwelkeet. Makkelijk bereikbaar 
met jouw stalen ros !

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden ? Voor welke leeftijden ?
Aangezien het een jeugdvereniging is en 
blijft, mikken wij vooral op leeftijden van 
15 tot 30 jaar, maar iedere Veusselse ziel is 
welkom! Het is uiteindelijk het belangrijkste 
hoe oud je jezelf voelt.
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Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
De jaarlijkse vaste waardes zijn onze hart-
verwarmende kerstdrink WinterWauwelVuur, 
het Ballenbal (waarin ons jeugdhuis veran-
dert in een heus ballenbad met meer dan  
40 000 ballenbadballen), het old skool in-
doors tentfeestje, een kroegentocht langs 
alle togen die Veussel rijk is, Ter Land Ter 
Vaart & In De Lucht in de zwaaikom in Sint-
Jozef en last but not least: onze jaarlijkse 
verjaardag ‘We’re Still Open’ (in september 
2020 mogen wij al vier kaarsen uitblazen !). 
Dit wordt traditioneel ingeluid met gratis 
optredens in een grote tent op de wei over 
ons jeugdhuis.

Daarnaast mogen we onze vele samenwer-
kingen met de andere verenigingen niet ver-
geten: samen met @Veussel organiseren we 
bijvoorbeeld jaarlijks een cantus ! En ook 
op 31 december zijn we steeds geopend zo-
dat de lokale jeugd met een grote knal het 
nieuwe jaar kan ingaan !

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Ondanks ons prille bestaan, zijn er toch al 
zeer veel prachtige en memorabele momen-
ten gepasseerd. Om er eentje uit te pikken: 
op 15 november 2014, de nationale dag van 
de jeugdhuizen, sloegen Formaat (de jeugd-
huisfederatie), Red Bull en de gemeente Rij-
kevorsel de handen in elkaar om de Wauwel 

een jeugdhuis te geven voor één dag, op een 
unieke locatie: het gemeentebos van Rij-
kevorsel. De eerste steen van ons jeugdhuis 
moest namelijk nog gelegd worden... Wij 
organiseerden op die dag een nachtelijke 
dropping in het gemeentebos waarbij alle 
deelnemers opdrachten moesten uitvoeren, 
verspreid over het grote donkere natuurge-
bied. Had men alle opdrachten tot een goed 
einde gebracht, kreeg men een wandelkaart 
om de feestlocatie te vinden: midden in het 
bos stond een grote Red Bull DJ-booth: een 
ongeëvenaard feestje met een grave aftermo-
vie op youtube (zoek: Dag van de Jeugdhuizen 
in De Wauwel). Zeker het checken waard !

Wat willen jullie
ooit nog bereiken ? 
Aangezien wij niet met ons hoofd in de wol-
ken leven, lijkt ons een rooftop concert van 
De Foo Fighters die Beatles-gewijs op het 
dak van het jeugdhuis optreden wel een 
haalbare kaart.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Aan de jeugd: kom zeker af naar ons tent-
feestje op zaterdag 11 april, YEET ! Daar-
naast is ons Jeugdhuis iedere vrijdag- en 
zaterdagavond open vanaf 20.30 uur. Aan de 
iets oudere Willy’s en Marjetten: de gratis 
optredens met onze verjaardag ‘We’re Still 
Open’ in september zijn een echte must ! 
Aan de boomers en Spiraalgangers: herbe-
leef jouw jeugd en zie je oude vrienden en 
ex-lieven terug op Wauwel Meets Spiraal !

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging
en waarom ?
Wij nomineren ’t enige echte Veussels Ton-
jel ! Aangezien zij van ons jeugdhuis gebruik 
maken als tijdelijke bühne − lees: repeti-
tieplek − en wij steevast genieten van hun 
grandioze opvoeringen, willen wij hen graag 
in de kijker zetten !

Jeugdhuis De Wauwel

· Hoofdactiviteit: een warm nest bieden aan de
  Veusselse jeugd
· Aantal jaren actief: 8 jaar
· Aantal leden: 150 leden
· E-mail: jhdewauwel@hotmail.com
· Website: www.facebook.com/jh.dewauwel
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Geflitst...

25 januari 2020: Veldloop AC Rijkevorsel in Kievitsheide

23 januari 2020: Try out sportman II met Ruben Van Gucht in de Singer

24 januari 2020: Familiequiz Ouderraad Sint-Luciaschool en Het Moleke

23 januari 2020: Voorstelling Elly Aerden,

Gerry De Mol en Jan-Sebastiaan De Geyter

19 januari 2020:

Sint-Antoniusviering in Achtel

Februari 2020:
De vaart bij valavond

#2310rijkevorsel

19 januari 2020:
Toast Literair

Davidsfonds Rijkevorsel
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16 februari 2020: Jaarconcert Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
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1 maart 2020
Van 14.00 tot 17.00 uur
Landje-ruil in de Bolkse Beek
Wandeling

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 1 maart een wandeling onder de 
noemer ‘Landje-ruil in de  Bolkse Beek’. 
De titel verwijst naar de toekomstige 
ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel. Tij-
dens deze wandeling in een deeltje van 
dit prachtig gebied tussen de as N131 
(Merksplas-Rijkevorsel), N14 (Rijkevor-
sel-Hoogstraten) en Wortel- en Merks-
plas Kolonie geven we wat meer uitleg 
over de toekomstige ruilverkaveling en 
genieten we tegelijk van de mooie na-
tuur en de landschapselementen.

 Kapelletje Bolk
 Koestraat 12
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 03 383 02 08
 info@natuurpuntmarkvallei.be
 www.natuurpuntmarkvallei.be

2 maart 2020
Om 19.00 uur
Infosessie nieuwe 
vennootschapswetgeving
Infovergadering

De infosessie ‘De nieuwe vennootschaps-
wetgeving − welke impact voor jouw on-
derneming ?’ tracht je kort en bondig de 
belangrijkste wijzigingen mee te geven 
die voor jouw onderneming van belang 
zijn. Aansluitend voorzien we een kort 
netwerkmoment waarbij deze zeer nut-
tige informatie alsook andere zaken 

kunnen besproken worden met collega-
ondernemers uit onze regio.
Gratis voor leden Ondernemend 
Rijkevorsel & Sint-Jozef
€ 15 voor niet-leden

 zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Ondernemend
 Rijkevorsel & Sint-Jozef
 i.s.m. lokaal bestuur Rijkevorsel
 Inschrijven:
 info@ondernemendrijkevorsel.be

2 maart tot 4 mei 2020
Van 19.00 tot 22.15 uur
Gratis EHBO-cursus
Cursus

Wil je slechts in enkele lessen leren 
hoe je mensen kan helpen ? Dan is deze 
cursus de ideale manier. In slechts tien 
lessen leer je hoe je levensreddende 
handelingen kunt uitvoeren.
gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 inschrijven:
 vorming@rijkevorsel.rodekruis.be

3 maart 2020
Start voorinschrijvingen 2020-2021 
(voorrangsperiode)

Kinderen van het geboortejaar 2014 
kunnen vanaf dinsdag 3 maart tot en 
met vrijdag 13 maart 2020 ingeschre-
ven worden, indien zij reeds broers of 

zussen hebben op school. Kinderen van 
personeelsleden kunnen ook vanaf dit 
moment ingeschreven worden.

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

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

Om 13.30 uur in WZC Prinsenhof
Om 19.00 uur in Kinderclub centrum
Keigezonde kookworkshop
Eten en drinken

In samenwerking met Ferm organiseert 
het lokaal bestuur op dinsdag 3 maart 
een keigezonde kookworkshop. Met 
deze workshop willen we je inspireren 
op het gebied van gezonde tussendoor-
tjes. Om 13.30 uur kun je komen kok-
kerellen in WZC Prinsenhof. Om 19.00 
uur herhalen we de workshop maar 
dan in de Kinderclub in het centrum. 
Inschrijven kan via de jeugddienst van 
het lokaal bestuur. 
€ 1

 WZC Prinsenhof
 Helhoekweg 18
 2310 Rijkevorsel

 Kinderclub Centrum
 Molenstraat 22
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur i.s.m.
 Ferm Rijkevorsel
 03 340 00 55 
 jeugddienst@rijkevorsel.be

Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Infovergadering
Op de vergaderingen van ‘Rijkevorsel 
Informeert’ kom je o.a. te weten welke 
plannen het bestuur voor Rijkevorsel in 
petto heeft. Meer nog ... je kunt samen 
met het bestuur mee nadenken over de 
toekomst van Rijkevorsel. Heb jij een 
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geweldig idee voor Rijkevorsel ? Of lijkt 
het je als inwoner van Rijkevorsel in-
teressant om hierbij aanwezig te zijn ? 
Twijfel dan niet en kom naar Rijkevor-
sel Informeert !

gratis
 Raadzaal gemeentehuis

 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur
 03 340 00 10
 communicatie@rijkevorsel.be

5 maart 2020
Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Infovergadering

Op de vergaderingen van ‘Rijkevorsel 
Informeert’ kom je o.a. te weten welke 
plannen het bestuur voor Rijkevorsel in 
petto heeft. Meer nog ... je kunt samen 
met het bestuur mee nadenken over de 
toekomst van Rijkevorsel. Heb jij een 
geweldig idee voor Rijkevorsel ? Of lijkt 
het je als inwoner van Rijkevorsel in-
teressant om hierbij aanwezig te zijn ? 
Twijfel dan niet en kom naar Rijkevor-
sel Informeert!
gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur
 03 340 00 10
 communicatie@rijkevorsel.be

6 maart 2020
Om 20.30 uur
De Mens warm-up (uitverkocht)
Concert

 © Rebecca De Bosscher

De Mens. Geen nostalgie-act, maar 
een springlevende, blijvend creatieve 
vier-eenheid van muzikanten die hun 
vermakende taak niet licht opnemen. 
In naam van het Doorvoeld Entertain-
ment, jawel.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

7 maart 2020
Om 20.00 uur
Jaarconcert
Concert

Jaarconcert Harmonie Broederband 
Rijkevorsel o.l.v. Joris Renders in zaal 
’t Centrum. Kaarten te koop bij onze 
leden en in café ’t Centrum. Met voor-
programma door jeugdharmonie ‘Broe-
derbende’ o.l.v. Wouter Cools. Special 
act: ‘Wezz in Harmony’. Aanvang om 
20.00 uur, deuren om 19.00 uur.
voorverkoop: € 8 
inkomprijs: € 10

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Lloyd Cole (uitverkocht)
Concert

De iconische Britse singer-songwriter 
Lloyd Cole komt op 7 maart 2020 naar 
de Singer ! Een trip down memory lane 
met een show rond alle hits zoals ‘Rat-
tlesnakes’, ‘Perfect Skin’ en ‘Forest 
Fire’, maar ook recenter werk. 

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

Om 20.30 uur
Kompasfuif
Fuif

Muziek uit de jaren 80, 90 en 00 met 
DJ Alliance. Happy hour van 21.00 tot 
22.00 uur.
voorverkoop: € 3 
inkomprijs: € 4

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be
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9 maart 2020
Om 20.00 uur
Kaartprijskamp jokken
Spel

€ 4
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0478 44 69 51
 felix.vermeiren@telenet.be

10 maart 2020
Om 19.00 uur
Lezing ‘In het hoofd van de Jihadi’
Lezing

Wilfried Voorspoels legt uit wie de jiha-
distrijders zijn en waarom zij doen wat 
ze doen. Hij brengt deze bijzondere 
materie op een aangename en bevat-
telijke manier.
€ 5
Davidsfondsleden: € 4

 zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

11 maart 2020
Van 13.00 tot 16.00 uur
Beeldende workshop
‘Magische boeken’
Workshop
Het toverboek van de heks of het grote 
boek van Sinterklaas, er bestaan veel 
magische boeken. Je ontwerpt je eigen 
magische boek. Misschien heeft het een 
geheime ruimte, misschien bevat het 
een codetaal en betoverende tekenin-
gen, misschien springt er van alles uit 

als je het openklapt. Je knipt en plakt, 
doorboort oude boeken tot een nieuw 
voorwerp. Wedden dat je jouw boek 
ook op een geheime plaats bewaart ?

gratis
 zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 i.s.m. MOOSS
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

12 maart 2020
Van 17.30 tot 20.00 uur
Shopping-event

Ontvangst en drankje, voorstelling trends 
en collecties, persoonlijk advies en een 
workshop van de visagiste. Event is voor 
maximaal aantal van 100 personen.
gratis

 Winkelcentrum Breebos
 Merksplassesteenweg 106
 2310 Rijkevorsel

 Ferm regio Hoogstraten
 inschrijven: 0497 21 71 67
 inschrijven:
 kvlvgewesthoogstraten@hotmail.com

Om 19.30 uur
Infoavond over erfrecht
Lezing
Op 12 maart vertelt Notaris Verlinden 
je alles over erfrecht op deze gratis in-
formatieavond in zaal Forsela.

gratis
 zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 beweging.net Rijkevorsel
 03 314 83 46 (Lutgard Van Der Aa)

13 maart 2020
Om 20.00 uur
SmarTones zingen - De Brug vertelt 
verhalen - Fotopresentatie
Concert

Genieten van hits, verhalen en beel-
den! Met verrassingsact !
voorverkoop: € 9 
inkomprijs: € 12

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Zanggroep SmarTones

Om 20.00 uur
Grote bingoavond
met schitterende prijzen
Spel

Prijzenpot t.w.v. € 4 000.
 PZ Sint-Jozef

 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Ondernemend Rijkevorsel
 & Sint-Jozef
 Inschrijven: 0472 13 3180
 inschrijven:
 info@ondernemendrijkevorsel.be
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Om 20.30 uur
Guy Swinnen - Origin Tour 
(uitverkocht)
Concert
Guy Swinnen keert terug naar zijn 
roots: de jeugdhuizen en clubs waar 
het voor hem allemaal begon. Met het 
nieuwe ‘Origin Tour’-concept zal de 
frontman van The Scabs samen met gi-
tarist Yves Verthongen ook zijn gelief-
koosde Rijkevorselse club bezoeken op 
vrijdag 13 maart. Samen spelen ze een 
selectie uit het solowerk van Swinnen 
en passeren natuurlijk ook klassiekers 
van The Scabs.

 
 de Singer

 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
 de Singer vzw

 www.desinger.be

14 maart 2020
Om 20.30 uur
Sam Vloemans presents Cargo Mas
Concert

Cargo Mas is het project en muziek col-
lectief rond trompettist Sam Vloemans. 
Live laat hij zich omringen door een 
vaste kern van 6 muzikanten, die hun 
sporen verdienden bij o.a. Liane La Ha-
vas, Zap Mama en Gabriel Rios. Door de 
brede expertise en uiteenlopende ach-
tergronden van de bandleden tekent 

het collectief voor een unieke sound en 
eigenzinnige mix van jazz-funk, latin, 
old-school hiphop en rock-’n-roll.
voorverkoop: € 13 
inkomprijs: € 15 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

15 maart 2020
Van 7.00 tot 15.00 uur
Pensentocht
Wandeling
Wandelen in de driehoek Rijkevorsel, 
Merksplas en Beerse met o.a. het Blak, 
het Ekstergoor, Luysterbos, Meergoren 
en Kievitsheide. Goed verzorgde start-
zaal en rustposten.
€ 2
leden: € 1,50

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Wandelclub 't Beerke Beerse vzw
 0479 39 97 14
 willy.moeskops.wsvl@proximus.be

Ontbijt op bed
Eten en drinken

Het oudercomité organiseert naar jaar-
lijkse gewoonte haar ontbijtactie.

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 reserveren:
 oudercomite@glsdewegwijzer.be
 www.facebook.com/
 oudercomitedewegwijzer

Van 13.00 tot 17.00 uur
Hanekap
Feestelijkheid
13.30 uur: vertrek stoet aan de kapel 
van Achtel naar koning 2019 met de 

Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid. 
14.15 uur: titelstrijd koning 2020 op de 
Achtelse kapelberg. 15.30 uur: viering 
nieuwe koning met een hapje en een 
drankje op de Achtelse kapelberg. Alle 
Achtelse jongeren geboren in 2005 en 
ouder op post evenals supporters en 
sympathisanten vanaf 13.00 uur. Ieder-
een is van harte welkom.

 © Ronny van den Ackerveken

gratis
 Kapel Achtel

 Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel
 Cultuurgroep Achtel vzw

 achtel@telenet.be

17 maart 2020
Van 19.00 tot 21.00 uur
Infosessie ArmenTeKort
Infovergadering

Naar een samenleving zonder kans-
armoede. Met één klik, tussen twee 
mensen. ArmenTeKort Kempen koppelt 
veerkrachtige Kempenaars aan mensen 
die door hun situatie niet meer geloven 
in hun kansen. Wat doet ArmenTeKort 
nu precies ? Waarom zou je buddy wor-
den ? Woon een ArmenTeKort infosessie 
bij om meer te leren over het buddy-
traject en de bijbehorende opleiding. 
Een buddyduo zal getuigen over hun er-
varingen en je kan al je vragen stellen 
aan het ArmenTeKort team.
gratis

 Zaal Forsela – Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 0493 15 92 26
 Inschrijven:
 www.armentekort.be/buddy
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20 maart 2020
Van 13.30 tot 15.00 uur
Halfvastenstoet
GLS De Wegwijzer 
Feestelijkheid

De leerlingen van GLS De Wegwijzer 
staan paraat om hun eigen halfvasten-
stoet te vormen, met de mooiste, zelf-
gemaakte creaties.
gratis

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 GLS De Wegwijzer

Om 20.30 uur
Aruán Ortiz Trio
Concert

De New Yorker met Cubaanse roots 
Aruán Ortiz hoort thuis in het rijtje van 
toonaangevende hedendaagse jazzpi-
anisten waar ook Vijay Iyer en Craig 
Taborn deel van uitmaken. Downbeat 
omschrijft hem terecht als ‘één van de 
veelzijdigste en spannendste pianisten 
van zijn generatie’. 
voorverkoop: € 16 
inkomprijs: € 18 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

22 maart 2020
Van 13.30 tot 18.00 uur
Wafels en pannenkoeken
Eten en drinken

Wafels en pannenkoeken ten voordele 
van Samana Ziekenzorg Sint-Jozef Rij-
kevorsel. We hopen je deze dag te mo-
gen zien.

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Samana Sint-Jozef Rijkevorsel

24 maart 2020
 9.00 -10.00 uur in Het Kleine Moleke 
10.00 -11.00 uur in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Is jouw kleuter op 20 april 2020 2,5 jaar 
dan kun je samen met je kleuter vrij-
blijvend kennis komen maken
met onze instapklas(jes).

gratis
 GVKS Het Kleine Moleke 

 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel
 GVKS Het Moleke

 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
 GVKS Het Moleke

 mijnschool.het-moleke.be

25 maart 2020
Om 20.00 uur
Lezing ‘Muisstroom’
Lezing

Philippe Maertens geeft een lezing 
over zijn debuutroman ‘Muisstroom’. 
Ex-missionaris Achille werd door zijn 
stervende broer uitgenodigd voor een 
laatste reis. Achille kan niet anders dan 
toestemmen. Tijdens de reis probeert 
Achille zijn broer het afscheid te geven 
dat hij verdient.
gratis

 zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal Bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50

27 maart 2020
Om 20.30 uur
Identified	Flying	Object
feat. Ralph Alessi
Concert

 © Jessica Wynne & Lucas Van Der Wee

De Belgisch-Japanse pianist Alex Koo 
scheert momenteel hoge toppen als op-
komend jazztalent. Zo gaf het gezag-
hebbende Amerikaanse jazztijdschrift 
Down Beat zijn ‘Appleblueseagreen’ 

Aankondigingen van activiteiten in april dien je uiterlijk op
woensdag 4 maart 2020 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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liefst vier sterren en noemde het ‘stun-
ningly original’. Voor het album werkte 
hij o.a. samen met de New Yorkse trom-
pettist Ralph Alessi. Die laatste maakt 
nu een tournee met Identified Flying 
Object, het duo dat Alex Koo vormt 
met de eveneens super getalenteerde 
drummer Attila Gyárfás uit Boedapest.
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

28 maart 2020
Van 15.30 tot 18.00 uur kinderfuif 
Om 21.00 uur fuif
Wegwijs door de 90’s
Fuif 

Kinderfuif van 15.00 tot 18.30 uur (gra-
tis inkom). Fuif met happy hour van 
21.00 tot 22.00 uur. Kaarten te verkrij-
gen via de leden van het oudercomité 
of via e-mail.

voorverkoop: € 3 
inkomprijs: € 5

 Café Den Booze
 Hoek 23
 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 oudercomite@glsdewegwijzer.be

Om 19.30 uur
Quiz ouderraad Het Kompas
Quiz

Ploeg van 6 tot 10 personen. Prijzen 
voor top-10. Actualiteitsvragen vanaf 
16 maart 2020.
€ 15

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 inschrijven:
 gemeenschapsquiz@gmail.com

volgende maand

1 april 2020
Drempeldag nieuwe kleuters

 Het Kompas

Javier Guzman – try-out ‘Guzmàn’
 de Singer

2 april 2020
Tania Poppe – Onder druk

 Leo Pleysierbibliotheek

Jef Neve – Mysterium
 de Singer

3 april 2020
Humanization 4tet
i.s.m. Oorstof

 de Singer

10 april 2020
Florejan – Piano Piano

 de Singer

13 april 2020
Paaseierentocht

 Chirolokalen Sint-Jozef

16 april 2020
Andy Fairweather Low &
The Lowriders

 de Singer 

17,18,24 en 25 april
Jeugdtheater Globe
‘Strijd der geliefden’

 Zaal ’t Centrum

18 april 2020
April Kwis

 GC Sint-Jozef

18 en 19 april 2020
Fototentoonstelling
Fotovrienden

 PZ Sint-Jozef

21 april 2020
Info-avond
‘Naar het eerste leerjaar !’

 GLS De Wegwijzer

Grant-Lee Phillips
 de Singer
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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

 © Luc Jansen
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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.

Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 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 t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 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

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur

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

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

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

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

Telefoonnummers
 Gemeentehuis 03 340 00 00
 Bevolking & lokale economie 03 340 00 30
 Bibliotheek 03 340 00 50
 Financiën 03 340 00 04
 GLS De Wegwijzer 03 340 00 60
 HVZ Taxandria 014 47 09 20
 Kinderclub 03 340 00 56
 Omgeving 03 340 00 20
 Recyclagepark 03 340 00 88
 Sociale dienst OCMW 03 340 39 65
 Technische dienst  03 340 00 76
 Vrije tijd 03 340 00 53
 Wijkpost politie 03 340 88 50
 Wijk-werken 03 340 00 38
 Woonzorgcentrum Prinsenhof 03 340 39 00

Openingsuren diensten
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