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Week van de bij: 28 mei – 4 juni
Het gaat niet goed met de bij. En dat is
problematisch, want bijen spelen een
belangrijke rol in ons ecosysteem. Ze bestuiven
onze landbouwgewassen en dankzij de bij
genieten we van honing, fruit en groenten.
Wil je de bij helpen ? Maak dan een
bijenvriendelijke tuin, een bloemenweide of een
bijenhotel ! Wil je thuis imkeren, ga dan zeker
eens te rade bij Bijencentrum De Raam.
Zij helpen je met plezier verder !

MEI 2017

INHOUD
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© Dirk Geets

Kunstenaar Luk Van Soom en schrijver Leo Pleysier mogen
zich voortaan ‘ereburger’ noemen van onze gemeente.
Beide dorpsgenoten leveren hun bijdrage aan de bekendheid
en de uitstraling van Rijkevorsel, zelfs tot buiten onze
landsgrenzen.
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Op 21 maart werd het feestjaar van WZC Prinsenhof in stijl
afgesloten. Het afgelopen jaar stond voor de bewoners in het
teken van muziek, dans, sport, lekker eten en drinken. Een
welgemeende dank aan familie, vrienden, personeel
en vrijwilligers, ... voor jullie inzet.

© Mia Uydens
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Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd
samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie.
BIN-Rijkevorsel is op zoek naar een coördinator-vrijwilliger.
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Heb jij een grondwaterput ? Zelfs al oogt je putwater helder,
ruikt het niet en smaakt het lekker, toch vermijd je best alle
menselijke consumptie. Putwater is zeer kwetsbaar voor
verontreiniging. Bij het Provinciaal Instituut voor de Hygiëne kun
je je putwater laten analyseren.

26

De grote vakantie staat voor de deur. De jeugddienst en de
Kinderclub willen ook dit jaar onze kinderen en jongeren een
toffe vakantie bezorgen. De Kiekeboe-uitstappen liggen vast.
Houd de inschrijvingsdatum in de gaten.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Als dit blad in de bus gevallen is, ligt de paasvakantie weeral even achter ons. De kinderen
zijn aan de laatste rechte lijn begonnen voor de grote vakantie en ook voor ons, de
volwassenen, begint stilaan een welverdiende verlof aan de horizon te lonken. Wie al aan
het dromen is van een mooie reis, vergeet niet tijdig na te kijken of alle documenten,
waaronder zeker de paspoorten, in orde zijn. Tips vind je verderop in dit blad.
Mei is traditioneel de maand van de schoolfeesten. Alle kinderen zullen hun beste beentje
voorzetten om er opnieuw een leuk evenement van te maken. We zullen de ouders en
grootouders weer zien glimmen van trots van wat hun jonge spruiten laten zien.
Met de zomer in aantocht en de goede voornemens van het nieuwe jaar nog in het achterhoofd hebben
verschillende sportievelingen meegedaan aan fit-in-openlucht. Onder begeleiding van een studente Sport&Bewegen,
hebben zij kennis kunnen maken met de mogelijkheden van de looppiste en de aanwezige fit-o-meter. Voor hen die
reeds actief bezig zijn, maar misschien eens wat afwisseling zoeken, neem zeker eens een kijkje op de atletiekpiste
in de Bavelstraat. Maar ook voor hen die nog van plan zijn om in actie te schieten is het mogelijk een leuke aanzet
om die laatste drempel tot bewegen te nemen.
Opnieuw is dit blad gevuld met vele interessante items die bijdragen tot het goede leven in Rijkevorsel. Dat deze
aangename omgeving inspiratie geeft aan creatieve geesten, kan men al in het begin lezen met de huldiging van
twee bekende Rijkevorselse inwoners. Luk Van Soom en Leo Pleysier mogen zich vanaf 27 maart lid noemen van
het selecte gezelschap van ereburgers van Rijkevorsel. Bij deze wens ik hen nogmaals te feliciteren met hun
uitzonderlijke en mooie werken en hun bijdrage aan de uitstraling van onze gemeente.
Mij rest nu enkel nog om jullie veel leesplezier in den 2310 en een mooie meimaand toe te wensen. Hopelijk laat
de zon ons niet in de steek en kunnen we met volle teugen genieten van terrasjesweer op onze vrije momenten die
deze maand rijk is.

Stefan Maes,
Schepen van sport, personeel,
onderwijs, middenstand en
lokale economie
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BESTUUR
Luk Van Soom en Leo Pleysier
ingehuldigd als ereburgers
Op maandag 27 maart werden kunstenaar Luk Van Soom en schrijver
Leo Pleysier ingehuldigd als ereburgers van Rijkevorsel, voor hun bijdrage
aan de bekendheid en de uitstraling van de gemeente Rijkevorsel.

© Dirk Geets

Luk Van Soom
Iedereen kent onze dorpsgenoot Luk Van Soom als een persoon die daadwerkelijk heeft bijgedragen tot de bekendheid en uitstraling van de naam en faam van Rijkevorsel. Zijn kunstwerken
staan in vele steden en gemeenten van België, maar ook in Duitsland, Italië en Nederland. In
Rijkevorsel kun je twee werken van de hand van Luk Van Soom bewonderen:
· ‘500 kg’ in de tuin van het gemeenschapscentrum langs de Pioenstraat
· ‘De Acrobaat’ naast het nieuwe gebouw van Groep Van Roey aan de Oostmalsesteenweg
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Gedurende zijn carrière heeft Luk Van Soom tal van prijzen gewonnen. Zo was hij in 1979 de
winnaar van de prijs van Lerius, in 1987 werd hij bekroond met de Prijs voor Beeldhouwen van
de provincie Antwerpen en in 1992 vertegenwoordigde hij België op de wereldtentoonstelling in
Sevilla. Hij was professor aan de Rietveld Academie in Amsterdam van 1990 tot 1993 en aan de
Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen van 1997 tot 2001. Tot op heden is hij nog steeds
professor aan de Academie Sint Joost in Breda (1990 – heden). In 2015 overhandigde Luk Van
Soom op het Sint-Pietersplein in Rome zijn beeldje ‘Oh Superman’ aan Paus Franciscus. Hiervoor
vond hij inspiratie bij de kersttoespraak van de paus.

Leo Pleysier
Vele inwoners van Rijkevorsel en van ver daarbuiten kennen Leo Pleysier van boeken zoals
‘Wit is altijd schoon’, ‘Waar was ik weer’, ‘De gele rivier is bevrozen’, ‘Dieperik’ en zovele
andere romans. In zijn verhalend prozawerk onderzoekt Leo Pleysier vaak zijn verhouding tot
zijn geboortestreek en zijn familieleden. Rijkevorsel en de Kempen komen dus vaak aan bod
in zijn boeken. Leo is dan ook geboren en getogen in Rijkevorsel en was meer dan twintig jaar
onderwijzer in de gemeenteschool van het dorp.
De klassieker ‘Wit is Altijd Schoon’ betekende voor Leo Pleysier de grote doorbraak. Er volgden
nominaties, prijzen en vijftien herdrukken. Het dunne boekje belandde op de schoollijsten. En
de titel werd gemeengoed: hij werd opgepikt in reclameteksten, in krantentitels, zelfs bij een
bed & breakfast. Ook op de planken kende het boek een vervolg en niet door de minsten. De
recente vertolking door Sien Eggers oogstte veel succes en de recensies waren lovend. Ook voor
andere romans werd Leo Pleysier verschillende keren bekroond en genomineerd. Een overzicht
van de belangrijkste prijzen en nominaties:
·
·
·
·
·
·
·
·

1971: Stijn Streuvelsprijs voor ‘Mirliton’
1982: Eugène Baieprijs voor ‘Kop in kas’
1984: Arkprijs van het Vrije Woord voor ‘Kop in kas’
1989: Nominatie AKO Literatuurprijs voor ‘Wit is Altijd Schoon’
1990: F. Bordewijk-prijs voor ‘Wit is altijd schoon’
1994: Nominatie Libris Literatuur Prijs voor ‘De Gele Rivier is bevrozen’
1996: Prijs van de Vlaamse gemeenschap voor proza voor ‘De Gele Rivier is bevrozen’
2002: Nominatie Inktaap 2002 voor ‘Volgend jaar in Berchem’

Tien Rijkevorselse ereburgers
Kunstenaar Luk Van Soom en schrijver Leo Pleysier werden voorgedragen als negende en tiende ereburger van Rijkevorsel. In het verleden werden volgende personen reeds gehuldigd als ereburger van de gemeente Rijkevorsel:
· Schrijver Aster Berkhof, geboren in Rijkevorsel en hier ook zijn jeugdjaren doorbracht
· Britse oorlogsveteranen WO II: Dick Henry en Wilf Jackson
· Plaatselijke oorlogsveteranen WO II: Jan Peeters (overleden), Frans Roelen (overleden), Karel Van Den Langenbergh en Jos Cleymans
· Richard Celis, voor zijn bijdrage tot de bekendheid en de uitstraling van de naam en de faam van de Vlaamse
Gemeenschap
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BESTUUR
Hulp bij het invullen van de
aangifte personenbelasting
Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar
vanaf de maand mei een aangifteformulier
voor de personenbelasting of belastingbrief
in de bus. Deze belasting, ook wel de inkomstenbelasting genoemd, wordt geheven
en geïnd door de Federale Overheidsdienst
(FOD) Financiën.
De belastingaangifte kun je indienen via het
papieren aangifteformulier door deze te verzenden naar het aangegeven adres. Via de
website taxonweb.be kun je een elektronische aangifte doen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart of token nodig en
een kaartlezer.

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

Zitdag op maandag 15 mei 2017
in het gemeentehuis
Op 15 mei 2017 van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 15.30 uur komen enkele medewerkers van de FOD Financiën naar het gemeentehuis van Rijkevorsel om je te helpen met
het invullen van het aangifteformulier van je
personenbelasting.
Om alles vlot te laten verlopen wordt er op
deze dag gewerkt met het ticketsysteem
van het gemeentehuis. Iedereen krijgt een
volgnummer en zodra deze verschijnt op het
scherm kan de persoon in kwestie langsgaan
bij de medewerkers van de FOD Financiën.

Welke documenten
dien je mee te nemen ?
· de aangifte(n)
· de vorige aanslag
(aanslagjaar 2017 - inkomsten 2016)
· alle inkomstenfiches
(fiches van lonen, pensioenen, brugpensioen, werkloosheid, ziektevergoedingen,
enzovoort...)
· alle bewijzen voor aftrek
(pensioensparen, leningen, levensverzekeringen, kinderopvang, PWA, dienstencheques, energiebesparende uitgaven,
enzovoort...)

Subsidie van e 180 217
voor sloopwerken
op de site Sas
De gemeente Rijkevorsel wil een kwalitatief
herbestemmingsproject realiseren op de site
van de voormalige steenbakkerij Het Sas.
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, ondersteunt de plannen van de gemeente om deze leegstaande bedrijfsgebouwen te herbestemmen en kent de gemeente
Rijkevorsel daarom een subsidie toe ten bedrage van € 180 217, 90 % van de kostprijs
van de sloopwerken.
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In oktober van vorig jaar beloofde minister
Schauvliege de subsidie al. De minister geeft
aan dat het project in Rijkevorsel zorgt voor
een herbestemming van leegstaande bedrijfsgebouwen zonder dat hiervoor extra
open ruimte dient te worden aangesneden.
Nu werd de subsidie definitief vastgesteld.

Opdracht sloopwerken
toegewezen
Het gemeentebestuur heeft de opdracht
toegewezen aan Adams Aannemingen NV uit
Beerse, de laagste regelmatige bieder. Vermoedelijk kan de aannemer in de tweede
helft van mei starten met het slopen van een
aantal gebouwen en constructies op de site.
Enkele historisch waardevolle gebouwen en
constructies blijven behouden. Dit zijn o.a.
een fragment van de oven, de schouw, de
afscheidingsmuur waarop de letters ‘Gevelsteenfabriek Sas’ prijken en nog enkele
andere gebouwen. De sloopwerken zullen
waarschijnlijk ongeveer vier maanden in beslag nemen.

Ontwikkeling site Sas
Tegelijkertijd gaat de gemeente, samen met
IOK, op zoek naar een private partner om
de site te ontwikkelen. Ook in het kader van
de publiek-private samenwerking moet de
overheidsopdrachtenwetgeving
gerespecteerd worden. Deze zoektocht verloopt in
twee fasen. In de selectiefase worden maximaal drie kandidaten gekozen op basis van
een aantal criteria.

Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie
Op 17 mei is het IDAHOT, de Internationale
Dag Tegen Homofobie en Transfobie. Op die
dag vragen we extra aandacht voor de discriminatie van holebi’s (homo’s, lesbiennes en
biseksuelen) en transgenders. Over heel de
wereld worden er acties gevoerd om solidariteit te tonen met holebi’s en transgenders
en beleidsmakers attent te maken op homoen transfobie.
Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en
transgenderverenigingen, roept alle gemeenten op om op 17 mei de regenboogvlag
uit te hangen als teken van solidariteit. Wij
geven alvast gehoor aan deze oproep en tonen dat onze gemeente begaan is met al zijn
inwoners, ongeacht hun seksuele oriëntatie
of genderidentiteit. Discriminatie, op welke
basis dan ook, is onaanvaardbaar.
“Het doet ons plezier om de regenboogvlag
te zien wapperen in Rijkevorsel”, zegt Jeroen Borghs, woordvoerder van Çavaria. “Dit
klein gebaar geeft een duidelijk signaal, namelijk dat iedereen hier welkom is en dat
discriminatie hier niet getolereerd wordt.”
Meer info:
· www.cavaria.be

De voorwaarden waaraan het dossier van de
kandidaten moet voldoen, werden opgenomen in een selectiebestek. Dat werd vorige
week goedgekeurd door de gemeenteraad
en werd inmiddels gepubliceerd. De geselecteerde kandidaten krijgen toegang tot de
gunningsfase. In deze volgende fase worden
de kandidaten beoordeeld op een ontwerp
voor de site Sas.
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BESTUUR
Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
27 maart 2017
Het permanent aanvullend politiereglement
inzake de bebouwde kom Sint-Jozef wordt in
aangepaste versie goedgekeurd. De afbakening van de bebouwde kom wordt hiermee
op enkele locaties gewijzigd.
Een nieuw permanent aanvullend politiereglement inzake de breedtebeperking
Kruispad wordt goedgekeurd. In het Kruispad, vanaf de Helhoek tot aan de Torendries wordt een beperking ingesteld van 2,5
meter, lading inbegrepen, en uitgezonderd
plaatselijk verkeer.
Kennis en akte wordt genomen van het verslag van de schoolraad van 24 januari 2017.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om
een subsidie toe te kennen als ondersteuning
van een week vrijwilligerswerk van mevr.
Lambreghts in Bulgarije.
Bijkomend wordt er € 2 500 geschonken aan
het Consortium 12-12 n.a.v. de hongersnood
in Afrika.
Het reglement betoelaging buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners van Rij-

Sluitingsdagen mei 2017
Op maandag 1 mei tijdens het Feest van de Arbeid en rond
O.H. Hemelvaart (donderdag 25 mei, vrijdag 26 mei en zaterdag
27 mei) gelden er aangepaste openingsuren voor de diensten van
de gemeente, het OCMW en de politie.
·
·
·
·
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administratie, bibliotheek, BKO: 1 mei, 25 mei en 26 mei 2017
recyclagepark: 25 mei, 26 mei en 27 mei 2017
OCMW: 1 mei en 25 mei 2017
Politie Noorderkempen: 1 mei, 25 mei en 26 mei 2017

kevorsel 2014-2019 wordt aangepast goedgekeurd. Het heropende zwembad ‘Optisport
Stadspark’ van Turnhout wordt toegevoegd
aan de lijst van zwembaden waarop de te
verkrijgen subsidies gelden.
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van de grondstroken langsheen Gansheideweg, Ringovenweg
en Pannenhuisweg, overeenkomstig opgemaakte rooi- en onteigeningsplannen.
Goedkeuring wordt gehecht aan een aangepast reglement inzake het leegstandsregister
van gebouwen en woningen. Het reglement
bevat indicaties waarmee de intergemeentelijke administratie de leegstand van gebouwen of woningen kan beoordelen.
De code voor infrastructuur- en nutswerken
langs gemeentewegen wordt goedgekeurd.
De code wil zorgen voor duurzaam beheer
en inrichting van het openbaar domein en
van de ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur; kwaliteitsvolle uitvoering
van werken (inclusief puntwerken) in het
openbaar domein; een goed herstel van het
openbaar domein na nutswerken; een betere afstemming van werken; een betere
communicatie; aandacht voor omwonenden
en (zwakke) weggebruikers en een performante opvolging voor meldingen en klachten. In de code staan afspraken vermeld
inzake handhaving van bovenvermelden zaken.
De gemeenteraad gaat akkoord met het bestek en de raming voor de opdracht ‘Leveren
en plaatsen van speeltuigen voor Heibraak,
Vuurdoorn, Varenvelden’. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 54 000,00 excl.
btw of € 65 340,00 incl. 21 % btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
met nr. K-09-029 ‘Aanleg van riolering in de
straten Ringovenweg, Pannenhuisweg, Laer
en Gansheideweg’ en de raming. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien
in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming van het gemeentelijk
aandeel bedraagt € 348 079,35 excl. btw en
€ 421 176,01 incl. btw.
Hiertoe werd voorafgaandelijk goedkeuring
gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-09-029: Wegen- en rioleringswerken in de Ringovenweg, Pannenhuisweg,
Laer en Gansheideweg’ tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
met nr. K-10-020 ‘Rioleringswerken in Kleine
Gammel, Gammel, Klaterstraat, Auwelijn
en Bergsken’ en de raming. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming van het gemeentelijk aandeel bedraagt € 666 437,80 excl. btw en
€ 806 389,74 incl. btw.
Hiertoe werd voorafgaandelijk goedkeuring
gegeven aan de samenwerkingsovereenkomst ‘K-10-020: Wegen- en rioleringswerken in de Klaterstraat (vanaf Zwartbossen
tot Gammel, N14), in Gammel N14 (vanaf
Achtel tot kruispunt met Klaterstraat),
deel van Achtel, Auwelijn, Bergsken (vanaf
Auwelijn tot Kleine Gammel), Kleine Gammel (deel)’ tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel.
Voor de site SAS te Sint-Jozef wordt de opdracht tot herontwikkeling gegund bij wijze
van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking, bestaande uit een selectie- en
gunningsfase. Goedkeuring wordt tevens
verleend aan het selectiebestek voor de
herontwikkeling van de site met bijhorende
bijlagen.

Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake de tewerkstelling van studenten bij de gemeente en het OCMW, uitgezonderd de speelpleinwerking.
Goedkeuring wordt gehecht aan het reglement inzake de tewerkstelling van studenten als (hoofd)monitoren in de speelpleinwerking.
In het kader van de samenwerking tussen gemeente en OCMW gaat de gemeenteraad akkoord met de deontologische code voor het
personeel en tevens de deontologische code
voor mandatarissen.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats
op maandag 29 mei 2017 vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van deze datum kun je lezen
op de elektronische informatieborden in het
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en op de
gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/
bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan de
openbare zitting van de gemeenteraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen een
agenda en toelichting ter beschikking van het
publiek.

· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 03

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Feestjaar WZC Prinsenhof
in stijl afgesloten
Op de eerste dag van de lente, 21 maart, werd er feestgevierd in
WZC Prinsenhof te Rijkevorsel. Het nieuwe logo van het OCMW werd
gelanceerd en bij deze festiviteiten werd ook het feestjaar rond 20 jaar
Prinsenhof afgesloten.

De bewoners van WZC Prinsenhof vierden deze heugelijke dag met een heuse barbecue als
middagmaal, geschonken door Sodexo. ’s Avonds werd deze barbecue opnieuw aangestoken
voor heerlijke hapjes voor een receptie met genodigden. Als afronding van het jubileumjaar
20 jaar Prinsenhof, in twintig tinten grijs, werd dan ook teruggekeken op een jaar met tal van
activiteiten.

Een korte terugblik...
· Op vrijdag 1 april 2016 werd het startschot gegeven, met een openingsreceptie en een officiële inhuldiging van de belevingstuin.
· Op zondag 1 mei 2016 werd een feestelijke maaltijd voorzien voor de bewoners, opgeluisterd met live accordeonmuziek, zoals men zegt ‘een aperitiefconcert’.
· In de maand juni moedigden we onze Rode Duivels aan in hun match tegen Ierland, met een
Guinness en een hotdog in de hand. Op het einde van dezelfde maand werden de wandel – en
fietsroute, in samenwerking met Toerisme Rijkevorsel, officieel ingehuldigd. Deze routes,
met vertrek en aankomst aan WZC Prinsenhof, zijn nog steeds te wandelen of fietsen door
liefhebbers.
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· Juli was een drukbezette maand met activiteiten rond 20 jaar Prinsenhof. Op 10 juli namen we deel aan de Piepeloerenactiviteit van
Toerisme Rijkevorsel. Op 14 juli, de Franse
nationale feestdag, keken we naar een rit in
de Ronde van Frankrijk op groot scherm, met
de bijpassende kaas en wijn. De dag daarna
werd ’s middags de barbecue aangestoken.
© Ronny van den Ackerveken
En op het einde van deze maand werd een
gezamenlijke activiteit georganiseerd met de
jeugddienst van Rijkevorsel, die ook een jubileumjaar vierden.
· In augustus was het feestjaar helemaal op kruissnelheid. Op dinsdag 16 augustus werden
‘onze moeders’ in de watten gelegd door kinderen van de Kinderclub met zelfgeknutselde
cadeautjes. Vanaf zondag 21 augustus kwamen enkele JOKA-kampers het WZC een hele
week onveilig maken. Tevens streek er een spiegeltent, vanuit de goede oude tijd, neer op de
parking van het OCMW. In deze tent konden de bewoners genieten van een optreden van de
Army Stars. Mensen van buitenaf kregen de kans hier naartoe te komen en de kinderen van de
Kinderclub waren benieuwd “wat een spiegeltent nu precies was ?” Op vrijdag gingen we echt
terug naar de ‘tijd van toen’, toen er enkele oldtimers opreden. Helemaal gelukkig werden
de bewoners toen ze ook nog een ritje mee mochten maken. Op zondag werd de feestweek
afgesloten met een ‘kermismenu’ in de Spiegeltent.
· In september werd er even uitgerust van al dat feestgedruis. Naar jaarlijkse gewoonte werd
wel ons familierestaurant georganiseerd, waarin familie de kans kreeg om te komen eten met
hun bewoner. En dat deden we in stijl... De bewoners werden ontvangen in ‘de goei kamer’
(een tafereel gemaakt door Mie Tracteur), en konden nadien aanschuiven aan de Breugelmaaltijd.
· In november staat de ‘seniorenweek’ steeds met stip aangeduid in onze planning, dus ook in
het jubileumjaar was dit niet anders met een
personeelsshow, optreden en dessertenbuffet.
Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof
· In december werd door de raadsleden een
vuurkorf aangestoken en daarbij hoorde een
pannenkoek met warme chocomelk.
Woensdag 3 mei 2017
· In februari kregen de bewoners de kans om
· Fruitvlaai en koffie
een kijkje te nemen achter de schermen van
· Prijs: € 2,50
onze keuken, met lekkere (eigengemaakte)
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.
smoutebollen als afsluiter. Enkele dagen later werd voor de bewoners van de serviceflats een mosselavond voorzien.
· In de afsluitende maand maart werden op
OCMW-raad
woensdag 8 maart onze vrijwilligers in de
watten gelegd. Zij hebben, mede door dit
feestjaar, een recordaantal aan vrijwilligersuDe volgende OCMW-raad vindt plaats
ren gepresteerd waarvoor zij in de bloemetjes
op donderdag 18 mei 2017 in de raadzaal
werden gezet. Als extra dank kregen ze hierbij
van het gemeentehuis.
een bon van Toerisme Rijkevorsel cadeau.
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LEVEN EN WELZIJN
Geboorten
Januari 2017
· Peeters Clara, kind van Peeters Steve en Leemans Tinne,
7 januari 2017

Februari 2017
· Van Looveren Lucas, kind van Van Looveren Wim en
Aerts Ellen, 7 februari 2017
· Van Hoof Esmée, kind van Van Hoof Michel en
Van Dooren Soon Mee, 9 februari 2017
· Van Besauw Eline, kind van Van Besauw Svenn en
Lambregts Wendy, 23 februari 2017
· Wuilmus Fleur, kind van Wuilmus Wouter en Janssens Kitty,
27 februari 2017

Maart 2017
· Dockx Floor, kind van Dockx Roelof en Jespers Debby,
1 maart 2017

Huwelijken
Maart 2017
· Hendrickx Frank en Van Bavel Loes, 25 maart 2017
· Janssens Steven en Geets Nikki, 30 maart 2017

Overlijdens
Maart 2017
·
·
·
·
·
·
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Cnaepkens Angelina, 3 maart 2017
Roymans Lizette, 6 maart 2017
Wuyts Franciscus, 9 maart 2017
Verhoeven Bertha, 15 maart 2017
De Beuckelaer Ludovicus, 16 maart 2017
Van Goubergen Joseph, 24 maart 2017

De Wegwijzer
trok door de straten...
Een zwijntje met een bril,
een roze krokodil,
twee wandelende taarten,
een kat met zeven staarten,
een dikke blauwe koe,
een groene kangoeroe.
Drie klein, kleine reusjes,
een ventje met vier neusjes,
een beer met sokjes aan,
het mannetje van de maan,
een visje dat kan zingen,
en nog veel meer vreemde dingen.
Dat heb ik allemaal gezien,
geloof je ’t niet misschien ?
Jawel, de stoet van De Wegwijzer
trok door de straten,
hier gaan de mensen nog lang over praten !

zoekt een (m/v)

MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING
Als medewerker burgerzaken sta je in voor de dienstverlening
naar burgers toe inzake burgerlijke stand, bevolking,
vreemdelingenzaken en lokale economie. Je werkt hierbij
onder het gezag van en rapporteert aan het diensthoofd
burgerzaken.
PROFIEL
Je bent bereid en beschikt over het nodige enthousiasme
om bij te leren. Je werkt gedreven en correct. Je kan zowel
zelfstandig als in team werken. Je bent klantvriendelijk en
discreet.
VERDERE INFORMATIE
Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs. Naast de
diplomavereiste dien je te slagen voor de selectieprocedure.
Vanaf twintig inschrijvingen zal een preselectie plaatsvinden.
Een informatiebrochure met een uitgebreide
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.
HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB?
Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief
en CV, alsook een bewijs van goed gedrag en zeden aan
de personeelsdienst uiterlijk op 19 mei 2017. Verstuur je
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het
college van burgemeester en schepenen, Molenstraat
5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

Meer
info

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures
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LEVEN EN WELZIJN
Tips voor reizigers
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan. Het zou immers
spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of afzeggen omdat je documenten niet in orde zijn. Voor een aantal landen
volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum, of ook nog een inentingsbewijs. Inlichtingen over inreisvoorwaarden zijn te verkrijgen bij het reisagentschap, bij de ambassade van het land van
bestemming in Brussel of via www.diplomatie.belgium.be.

Identiteitskaart
De identiteitskaart kan dienst doen als reisdocument in de lidstaten van de Europese Unie, in sommige aan de EU
grenzende staten en in een aantal verdere maar zeer toeristische bestemmingen. De geldigheidsduur bedraagt tien
jaar voor volwassenen en drie jaar voor kinderen tot twaalf jaar. De aanvraagtermijn bedraagt ongeveer drie weken.
· Meer info over reismogelijkheden met de identiteitskaart: http:www.ibz.rrn.fgov.be
· Levertijd: ± 15 dagen, kostprijs: € 17,70

Paspoort (reispas)
Een geldig paspoort is vereist voor alle landen waarvoor een identiteitskaart niet volstaat. Belgische paspoorten worden niet verlengd. De geldigheidsduur van een paspoort bedraagt zeven jaar voor volwassenen en vijf jaar voor minderjarigen. Wie vaak op het laatste nippertje een reisbestemming kiest, doet er goed aan steeds in het bezit te zijn van
een paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.
· Levertijd: ± 5 werkdagen, kostprijs: € 70

Reizen met minderjarige kinderen
Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming.
Het bezochte land vereist een paspoort ?
In dat geval moet een kind, zelfs een pasgeborene, een eigen paspoort bezitten.
Het bezochte land aanvaardt de identiteitskaart ?
Vanaf de leeftijd van twaalf jaar is ieder Belgisch kind in het bezit van zijn eigen identiteitskaart en kan het jou dus
zonder problemen vergezellen. Ouders kunnen voor hun kinderen jonger dan twaalf jaar een Kids-ID aanvragen. Een
kind kan met een Kids-ID reizen naar alle lidstaten van de Europese Unie, voor zover het vergezeld is van een ouder of
voogd die zelf in het bezit is van een geldig identiteitsdocument. Voor andere landen is het aangeraden om bevestiging
te vragen aan je reisbureau, aan de ambassade of consulaat van het land van bestemming of aan de dienst reis- en
identiteitsdocumenten van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel.
· Voor meer informatie over de Kids-ID: www.ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be
· Levertijd Kids-ID: ± 15 werkdagen, kostprijs: € 6,30
· Levertijd paspoort: ± 5 werkdagen, kostprijs: € 35
Ouderlijke toestemming
Wanneer het kind reist met één ouder kan de andere ouder zijn/haar akkoord op papier laten zetten, de handtekening voor
echt laten verklaren door de gemeente en deze schriftelijke toestemming mee op reis laten nemen. Buitenlandse Zaken raadt
deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) reist.
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Identiteitskaart of paspoort verloren of gestolen ?
Blokkeer deze onmiddellijk door gratis te bellen naar DOC STOP ! Zo voorkom je het risico op frauduleus gebruik van je
document en de eventuele financiële gevolgen (bijv.: het openen op je naam van een telefoonabonnement, aankoop
via de post, enz.).
· DOC STOP is een gratis dienst, 24 uur/24 uur en zeven dagen per week
bereikbaar op het nummer 00800 2123 2123 of 02 518 21 23.

Registreer je reis
Op de nieuwe website travellersonline.diplomatie.be kunnen alle Belgische burgers die op reis gaan zich registreren.
Wie zich registreert, kan via deze site makkelijk, gratis en veilig de FOD Buitenlandse Zaken informeren over zijn reis.
Hoe ? De Belgische reiziger vult zijn reisgegevens in, zijn persoonsgegevens en die van contactpersonen in België.
Waarom ? Doet zich in het buitenland een crisis voor, bijvoorbeeld een natuurramp, aanslag of ongeval, dan kan ons
crisiscentrum via deze gegevens sneller in contact komen met de Belgen ter plaatse om ze nog beter hulp te bieden.

Internationaal rijbewijs
Ga, voor je naar een land buiten de Europese Unie reist, altijd eerst na of het land van bestemming het Belgische
rijbewijs erkent. Is dit niet het geval, dan kun je een internationaal rijbewijs aanvragen. Het internationaal rijbewijs
is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang geldig is,
neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over. Meer info bij de ambassade of het consulaat van het
land van bestemming.
· Levertijd: ± 7 werkdagen, kostprijs: € 19,75

Internationaal inentingsbewijs
Heel wat landen, vooral in risicogebieden, eisen een bewijs van inenting (www.gezondheidspas.be) tegen bepaalde
ziektes. Hiervoor bestaat het internationale inentingsbewijs, beter bekend als het ‘gele boekje’. Je huisarts kan je
informeren over de verplichte en/of aanbevolen inentingen. Je kunt ook de Travelfoon van het Instituut voor Tropische
Geneeskunde contacteren op het telefoonnummer 0900 101 10.
Informeer tijdig bij de ambassades of consulaten van de landen van bestemming naar de vereiste formaliteiten, of
raadpleeg het reisadvies per land op onze website (diplomatie.belgium.be).
Al deze informatie en meer kun je nalezen op
https://diplomatie.belgium.be/nl/Documentatie/consulaire_brochures

·
·
·
·

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

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Schuilt er een BIN-coördinator in jou ?
Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd
samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie.

Dit netwerk heeft volgende doelstellingen:
· bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
· bevorderen van sociale controle
· bevorderen van de preventiegedachte
Er is voor het gehele grondgebied Rijkevorsel een BIN actief, waarvan iedereen gratis lid kan worden. Als je verdachte gedragingen en toestanden ziet, kun je deze
melden aan de lokale politie. Deze informatie
wordt geëvalueerd en zo nodig brengt de politie
www.rijkevorsel.be/bin
de BIN-leden op de hoogte. Dit gebeurt telefonisch via een phone-mailbericht.

Meer
info

Oproep: coördinator voor Rijkevorsel (vrijwilligersfunctie)
Momenteel is het BIN-Rijkevorsel op zoek naar een coördinator. De BIN-coördinator vormt
de schakel tussen de leden van het BIN-gebied én is het aanspreekpunt voor de politie. Zo
zorgt hij of zij er mee voor dat een gezond evenwicht tussen preventie en handhaving wordt
bekomen. Van de coördinator wordt interesse voor de preventiegedachte en betrokkenheid
bij de werking van het buurtinformatienetwerk verwacht. Het gaat om een vrijwilligersfunctie, maar een bepaalde mate van beschikbaarheid wordt wel verwacht. Hij of zij fungeert
als aanspreekpunt van het betrokken gebied, maakt melding van mogelijk verdachte gedragingen, ... Het gaat bij voorkeur om iemand die het werkingsgebied goed kent en die nauw
betrokken is bij het reilen en zeilen in de gemeente. Hij of zij is een sociaal ingestelde en
communicatieve persoon, die over een flinke dosis gezond verstand beschikt. Ook het beheer
van bepaalde administratieve gegevens behoort tot het takenpakket.

Herken jij je in dit profiel ?
Schrijf dan even neer hoe jij de invulling van de functie van BIN-coördinator ziet, en wat
jouw motivering is om je in te zetten in deze functie. Je mag deze motivering uiterlijk op
19 mei 2017 bezorgen aan:
Politiezone Noorderkempen, Lokaal Informatiepunt
t.a.v. mevr. Els Dellafaille
Vrijheid 13-17 – 2320 Hoogstraten
info@politienoorderkempen.be
Meer info kun je bekomen bij inspecteur Kelly Van Cotthem
via info@politienoorderkempen.be of 03 340 88 00.
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Intensievere
identiteitscontroles
voor meer veiligheid
Vanaf 7 april 2017 gelden voor Belgen, EUonderdanen en familieleden die de Schengenzone verlaten of wensen te betreden
strengere grenscontroles op de luchthavens,
in de zeehavens en in de treinstations met
internationale verbindingen. Daardoor kunnen er langere wachttijden ontstaan. De
federale politie wil iedereen hierover informeren zodat iedere reiziger zorgeloos zijn
reis kan starten.
Tot voor kort kon de reiziger vrij vlot voorbij de grenscontrole stappen. Over het algemeen controleerde de politie de geldigheid
en de echtheid van het identiteitsdocument
en keek ze of de foto overeenstemde met de
persoon die voor hen stond.
Voor het reizen binnen de Schengenzone 1,
verandert er niets. Het nieuwe Artikel 8.2
in de Schengengrenscodereglementering
verscherpt de veiligheidsmaatregelen en
bepaalt dat de grenspolitie voortaan elke
reiziger die de Schengenzone verlaat of
binnentreedt, in de politionele databanken
moet checken. Dit is onder meer het geval
voor wie reist naar de Verenigde Staten,
Canada, het Verenigd Koninkrijk, Afrika en
Azië en naar andere vakantiebestemmingen
buiten de Schengenzone. Bij een hit (iemand
die gekend/geseind staat) volgt een gepaste
controle. En zoiets neemt natuurlijk tijd in
beslag.
De strengere grenscontroles zijn van toepassing aan alle Schengen-grensdoorlaatposten, meer bepaald de luchthavens Brussel
Nationaal (Zaventem), Bierset, Gosselies,
Deurne, Oostende en Wevelgem. Die grondigere controles gelden ook voor wie de trein
naar Londen neemt en voor wie via de haven

van Gent, Antwerpen, Oostende, Zeebrugge,
Blankenberge en Nieuwpoort de Schengenzone wil verlaten of binnenkomen. Daar mag
je je dus verwachten aan iets langere wachttijden.
De politie vraagt dan ook aan alle reizigers
om zich hierop voor te bereiden en op tijd
te komen zodat de geplande reis vlekkeloos
kan starten.

Gemeente zet verplaatsbare
camera’s in
De gemeente Rijkevorsel heeft afgelopen
zomer drie verplaatsbare vaste camera’s
aangekocht. Om de camera’s op het gehele
grondgebied van Rijkevorsel in te zetten,
werden aan de toegangs- en invalswegen
borden geplaatst om aan te geven dat cameratoezicht mogelijk is. Hiermee voldoet de
gemeente aan de wettelijke voorwaarden.
De camera’s zullen ingezet worden in straten en wijken om onder meer overlast te
bestrijden en hardleerse sluikstorters te
identificeren. Daarnaast zullen de camera’s
gebruikt worden tijdens evenementen en
festiviteiten. Ook de politie kan de camera
inzetten om verstoorders van de openbare
orde, getuigen of slachtoffers op te sporen
en te identificeren of om daders van misdrijven op te sporen.
De toestellen kunnen zodoende flexibel
gebruikt worden. Hoe lang en waar de camera’s geplaatst worden, gebeurt in overleg
met de lokale politie.
Door het inzetten van de camera’s wil het
gemeentebestuur bijdragen aan de veiligheid en de openbare orde in de gemeente.
Deze ‘extra ogen’ geven het gemeentebestuur een extra handhavingsmiddel om de
leefbaarheid te bevorderen.
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Parking is voorzien aan de recreatiezone
Sonsheide. Het parcours wordt voor deze
wedstrijd vanaf 17.30 tot 21.00 uur verkeersvrij gehouden. Er wordt voorzien in diverse omleidingen.

Voetgangersexamen –
fietsexamen
Naar jaarlijkse gewoonte nemen de wijkagenten bij de leerlingen van de lagere
scholen in Rijkevorsel een voetgangers- en
fietsexamen af. Hierbij worden de kinderen
wegwijs gemaakt inzake de gevaren in het
verkeer en hun plaats en houding als voetganger en fietser, specifiek in Rijkevorsel.

Verkeershinder
Schoolfeest
Op 6 mei 2017 organiseert de ouderraad van
Het Moleke hun jaarlijkse schoolfeest. Om
de veiligheid in de omgeving te garanderen
zal de Banmolenweg tussen 10 en 20 uur
afgesloten worden voor doorgaand verkeer
tussen de kruispunten met de Molenakkers
en de Sint-Lenaartsesteenweg.
Het eenrichtingsverkeer wordt opgeheven
gedurende deze periode.

Duatlon
Op zaterdag 27 mei 2017 vindt de jaarlijkse
duatlonwedstrijd in Rijkevorsel plaats. De
duatlon vangt aan om 18.30 uur.
Het loopparcours start aan de Kruispad en
gaat verder langs Prinsenpad, Tulpstraat,
Helhoekweg, Prinsenhof, Prinsenpad en
opnieuw Kruispad. Het fietsparcours start
eveneens aan de Kruispad en loopt over de
Helhoek, Oude Baan, Vrouwkensblok, Vaart,
Meerblok, Oude Baan, Vaart, Langstraat,
Oostmalsesteenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg en terug Helhoek.
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Dit jaar gaat het onderricht door in de loop
van de maand mei. De examens in het centrum worden georganiseerd op 17 en 31 mei
2017 in de voormiddag. Het fietsexamen voor
de leerlingen van Sint-Jozef vindt plaats in
de maand juni.
Wij vragen de weggebruikers om hier rekening mee te houden.

Vogelgriep: afschermplicht
bij hobbyhouders opgeheven
De meeste maatregelen naar aanleiding van
de vogelgriep werden opgeheven. Zo is er
geen afschermplicht meer van kracht voor
hobbyhouders van pluimvee, vogels, duiven
en struisvogels. Voor professionele pluimveehouders blijven de voorzorgsmaatregelen gelden.

Wat verandert er
voor hobbyhouders ?
Hobbyhouders dienen hun pluimvee en vogels niet meer verplicht af te schermen. Het
FAVV raadt deze beschermingsmaatregel nog
wel sterk aan, zeker in de buurt van waterplassen of waterlopen waar de kans groter
is dat nog besmette wilde vogels aanwezig
zijn. Het risico van vogelgriepvirus is immers
nog niet helemaal verdwenen. Hobbyhouders
zijn daarom ook nog steeds verplicht om hun
dieren binnen of afgeschermd te voederen
en te drenken.
Alle verzamelingen van pluimvee en vogels
(tentoonstellingen, prijskampen, verkopen,
beurzen, …), inbegrepen de trainingsvluchten en wedstrijdvluchten met duiven, kunnen opnieuw plaatsvinden onder de gebruikelijke voorwaarden: toestemming van de
burgemeester, controle door een dierenarts
en bijhouden van een lijst met deelnemende
houders.
Ook zijn hobbyhouders opnieuw toegelaten
op openbare markten. Zoals steeds, moeten de aangeboden dieren in de tien dagen
voordien opgesloten of afgeschermd gezeten
hebben.
Het jagen met roofvogels blijft
nog steeds verboden. Bij dit type
activiteit is het risico op besmetting door wilde vogels nog steeds
te groot.

·
·
·
·

Wat verandert er
voor professionele houders ?
Bij professionele pluimveehouders, die altijd
veel grotere aantallen vogels houden, wordt
de afschermplicht voorlopig nog behouden.
Een uitzondering wordt gemaakt voor houderijen met loopvogels (struisvogels, nandoes,
emoes, …). Bij hen is het opsluiten of het
houden onder netten niet meer verplicht,
maar nog wel sterk aangeraden. Net zoals
bij hobbyhouders, moeten ook zij hun vogels
nog steeds binnen of afgeschermd voederen
en drenken.
Het Agentschap evalueert de situatie in België en in de buurlanden dagelijks.
Meer info
· www.favv.be

wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40
bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28

Meer
info
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BOUWEN EN WONEN
Steek je kop niet in ’t zand... Weet jij
welk grondwater uit je put komt ?
Veel Kempenaars hebben een ‘geslagen’ put. Het grondwater dat ze
hiermee oppompen, wordt gebruikt voor allerlei toepassingen. Sommige
mensen beperken dit tot het wassen van de auto, het doorspoelen van de
toiletten of het besproeien van het gazon. Anderen gebruiken dit water
ook om te drinken, voedsel te bereiden, de afwas te doen of te douchen.
Voor deze laatste voorbeelden moet het grondwater voldoen aan de strenge
drinkwaternormen.

Putwater is kwetsbaar
Bij een eigen grondwaterput is drinkwaterkwaliteit niet gegarandeerd.
Putwater is zeer kwetsbaar voor verontreiniging door bacteriën en/of
chemische stoffen zoals zware metalen of bestrijdingsmiddelen.
De vervuiling kan afkomstig zijn van landbouw, industrie of
een lekkende stookolietank, riolering, beerput, ... in de
buurt.

Arseen van nature in de bodem
Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook van
nature verhoogd aanwezig zijn in de bodemlagen, van waaruit ze naar het grondwater kunnen
migreren. Een specifiek probleem van dergelijke
vervuiling in de Kempen is de aanwezigheid van
hoge concentraties arseen in de bodem. Arseen is
een kankerverwekkende stof. Je houdt de inname
van arseen dan ook best zo laag mogelijk.

Hoe zit het met jouw putwater ?
Zelfs al oogt je putwater helder, ruikt het niet én smaakt
het lekker, dan nog vermijd je mogelijk best alle menselijke
consumptie. Via de online tool www.wateruitjeput.be weet je na
enkele eenvoudige vragen aan welke normen jouw putwater moet voldoen voor de manier waarop jij het gebruikt.

Advies voor analyse
Wanneer je via de online tool het advies krijgt dat het behalen van drinkwaternormen noodzakelijk is, kan je tot 30 juni meteen een analyse aanvragen bij het Provinciaal Instituut voor de
Hygiëne (PIH). Zij komen langs en analyseren je putwater op een aantal cruciale parameters.
Deze analyse kost € 74,37.
Meer info:
· www.wateruitjeput.be

20

Energiezuinig verbouwen ?
IOK en Kamp C zoeken
100 Kempense gezinnen
Wil je grondig energiezuinig renoveren en
weet je niet waar aan te beginnen? IOK en
Kamp C willen de komende drie jaar 100
Kempense gezinnen helpen die hun woning
willen BENOveren. BENOveren staat voor
‘beter renoveren’: renoveren met hogere
ambities op vlak van energieprestaties en
met de diverse renovatiestappen in de meest
logische volgorde.

Welke ondersteuning
mag je verwachten ?
Een renovatiecoach van Kamp C, het provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen
in onze regio, komt bij je langs en bekijkt
de huidige staat van je woning. De renovatiecoach bekijkt mee welke werken prioritair zijn en helpt bij de opmaak van een
stappenplan. Nadat je zelf bij verschillende
aannemers offertes hebt opgevraagd, krijg
je advies over deze offertes en het verloop
van de werken. De renovatiecoach is hét
aanspreekpunt voor al jouw vragen tijdens
het renovatieproces.

Meer info ?
Voor meer info over het project kun je terecht op www.kempen2020.be/BEN, 014 56
42 57 of duurzaamheidsteam@iok.be. Of
kom vrijblijvend langs op één van de infoavonden in de Kempen:
· Op maandag 22 mei in de raadzaal van
het gemeentehuis in Laakdal (Kerkstraat
21)
· Op woensdag 31 mei in het gemeentehuis
in Hoogstraten (Vrijheid 149)
· Op dinsdag 13 juni in Gemeenschapscentrum Den Dries in Retie (Kerkhofstraat 37)
De infoavonden starten om 20 uur. Deelname
is gratis.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door financiering van het Europese Interreg
2 Zeeën programma en het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.

Wat wordt er van jou verwacht ?
Wie inschrijft op dit gratis ondersteuningsaanbod, engageert zich om in de loop van
de komende drie jaar zijn/haar woning te
BENOveren. Bovendien word je een ambassadeur in een campagne bedoeld om ook andere gezinnen in je gemeente aan te zetten
tot ingrijpende renovatie (vb. via ervaringsuitwisselingen, kennisdeling, opendeurdagen...).
Heb je interesse en ga je in de loop van de
komende 3 jaar ingrijpend renoveren, schrijf
je dan in via www.kempen2020.be/BEN. Binnen de twee weken na inschrijving nemen
we contact met je op.
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BOUWEN EN WONEN
Landbouwers uit Rijkevorsel
maken werk van hun
energieverbruik
Energiekosten wegen zwaar door in de bedrijfskosten van landbouwbedrijven (kosten
voor energie in de landbouw kunnen oplopen tot 50 % van de totale bedrijfskosten).
Vandaar dat de land- en tuinbouwers in onze
gemeente al sterk bezig zijn met energiebesparing. Toch kan extra inzetten op energiebesparing en duurzame energieproductie
nog heel wat economische en ecologisch
voordelen opleveren.

de komende maanden zal via energiescans,
warmtescans, energiegroepen, thematische
energieavonden, ... heel wat kennis worden
opgedaan en gedeeld tussen onderzoekers en
collega landbouwers. Op deze manier kan elk
landbouwbedrijf te weten komen hoe ze nog
verder kunnen inzetten op energiebesparing
en productie van hernieuwbare energie.

Start Agro Energie Netwerk
Noorderkempen
Op donderdag 23 maart kwamen een 20-tal
landbouwers uit Rijkevorsel samen voor de
start van het Agro Energie Netwerk Noorderkempen. Tijdens een interactieve avond
kwamen ze te weten op welke manier het
gemeentebestuur samen met de projectpartners werk wil maken van bijkomende
energiebesparing in deze sector. Tijdens

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip
Fiets naar het werk
via een fietssnelweg !
Alle fietssnelwegen in Vlaanderen zullen de komende jaren verder worden uitgerust en aangeduid met duidelijke bewegwijzering en een bijhorende F-nummer. Op die manier zullen de
fietssnelwegen een ideale route vormen voor
pendelaars die met een (elektrische) fiets
naar het werk rijden. Wist je dat er ook in
Rijkevorsel een fietssnelweg ligt ? Via de F15
kun je langs het kanaal Dessel-Schoten snel
naar Antwerpen of Turnhout fietsen.
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De ondersteuning binnen het Agro Energie
Netwerk Noorderkempen is gratis en exclusief voor alle land- en tuinbouwers uit Rijkevorsel en enkele buurgemeenten. Indien
je land- of tuinbouwbedrijf ook gebruik wil
maken van de ondersteuning binnen dit project, kun je dit nog steeds doorgeven via
duurzaamheid@rijkevorsel.be. Met dit project wil de gemeente ook binnen deze sector
werk maken van de ambitieuze klimaatdoelstellingen binnen het Kempen2020-project.

Onderzoek naar
het nut van de ruilverkaveling
Rijkevorsel-Wortel
verder gezet
Het onderzoek naar het nut van het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel is na
enkele jaren stilstand hervat. Dat wil zeggen dat onderzocht wordt of ruilverkaveling
nuttig kan ingezet worden in een zone op het
grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel,
Hoogstraten en Merksplas.

De landbouw in deze gemeenten is sterk
en stabiel, de melkveesector en de veredelingslandbouw zijn de belangrijkste sectoren. Goed leefbare bedrijven, een gunstige
opvolgingssituatie en een hoog percentage
landbouwers die wensen uit te breiden, zorgen voor een grote vraag naar landbouwgronden. Het aanbod daarentegen is gering. Door
de herverkaveling en een verbetering van de
ontsluiting en van de waterhuishouding zijn
belangrijke voordelen te realiseren.
Anderzijds gaan de hoge, actuele natuurwaarden in het gebied er op achteruit.
Schaalvergroting en intensivering hebben tot
gevolg dat de natuurwaarden, maar ook belangrijke landschapselementen verder aangetast worden.
Om verbetering te creëren voor zowel landbouw als natuur en landschap, heeft de
Vlaamse Landmaatschappij de voorbije jaren een ontwerp-ruilverkavelingsplan opgesteld. Het ontwerp-ruilverkavelingsplan
is een inrichtingsplan dat een pakket van
maatregelen voorstelt. Voorbeelden zijn
maatregelen in functie van de uitbouw van
de landbouw-, natuur- en landschapsstructuur, maar ook maatregelen in functie van
een betere ontsluiting, verkeersveiligheid,
recreatie en waterkwaliteit.

Het studiebureau stelt eerst een methodiek
op voor het evalueren van de relevante milieueffecten. Die methodiek ligt ter inzage
bij de gemeenten In de loop van de maanden
juni en juli 2017. Op basis van de methodiek
wordt het MER aansluitend opgesteld.
Vervolgens is het nodig om de gegevens van
gebruikers op te vragen bij de eigenaars, in
functie van een correcte communicatie over
de verschillende stappen in het project. Zo
zullen eigenaars en gebruikers in de ruilverkaveling persoonlijk op de hoogte gebracht
worden van het openbaar onderzoek dat
in 2018 wordt georganiseerd, door middel
van een aangetekend schrijven. Opdat de
Vlaamse landmaatschappij beschikt over de
correcte gebruikersgegevens, worden in de
loop van de maanden september en oktober 2017, de gebruikers van percelen opgevraagd bij de eigenaars.
Het is de bedoeling dat de Vlaamse Landmaatschappij het verzoek tot nuttigverklaring van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel aan minister Joke Schauvliege overmaakt
in het voorjaar van 2019. Als dit leidt tot een
nuttigverklaring kan de realisatie van de
ruilverkaveling starten.

De ruilverkaveling zal uitgevoerd worden nadat minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, de ruilverkaveling
nuttig verklaart op basis van een openbaar
onderzoek over het ontwerp-ruilverkavelingsplan. In de loop van 2017-2018 worden
de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van dat openbaar onderzoek.

Planning 2017–2018
Momenteel wordt er een milieueffectrapport
(MER) geschreven. Het MER evalueert de effecten van het ruilverkavelingsplan op het
milieu. De opdracht wordt uitgevoerd door
een studiebureau en start op 1 april 2017.
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BOUWEN EN WONEN
Fairtrade@work - 8 mei

Openbare verkoop
door online veiling

Op maandag 8 mei neemt het gemeentebestuur opnieuw deel aan fairtrade@work.
Elk personeelslid van de gemeente en het
OCMW zal opnieuw kunnen kennismaken
met fairtradeproducten. Bovendien wordt
een standje van de wereldwinkel in de inkomhal van het gemeentehuis geplaatst.
Kom gerust even langs tussen 15.00 en 18.00
uur om kennis te maken met deze eerlijke
producten !

De gemeente zal dit jaar de openbare verkoop laten organiseren door een veilingsite.
Dit houdt in dat de goederen gedurende enkele weken te koop aangeboden zullen worden en worden toegewezen aan de hoogste
bieder. Er zal ook een kijkdag georganiseerd
worden voor de geïnteresseerden.
De veiling loopt vanaf maandag 24 april
2017 op www.io-auctions.com. Een kijkdag
zal worden gehouden op dinsdag 9 mei 2017
van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentemagazijn in de Vijversweg (voor fietsen, voertuigen, werktuigen, meubilair en nog vele
andere zaken) en op de terreinen van het
SAS (voor de loten gevelsteen, kasseien en

Oproep aan verenigingen voor deelname
aan de zwerfvuilactie 2017–2018
Zoals vorige jaren zal het gemeentebestuur ook voor het seizoen 2017–2018 een zwerfvuilactie opstarten waaraan de erkende verenigingen van Rijkevorsel kunnen deelnemen. Via deze
actie kunnen de verenigingen een subsidie krijgen door het ophalen van zwerfvuil langsheen
gemeente- en gewestwegen. Op www.rijkevorsel.be/zwerfvuil vind je zowel het reglement
als het aanvraagformulier terug.
De inschrijvingen dienen toe te komen bij de Technische Dienst, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel voor 8 juli 2017. Dit kan ook per e-mail: technische.dienst@rijkevorsel.be.
Deze dertien verenigingen houden momenteel Rijkevorsel mee proper:
·
·
·
·
·
·
·
·
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Chiro Sint-Jozef
De Plussers
FC Sint-Jozef
Jeugdtheater Globe
KFC Zwarte Leeuw
Korfbalclub Rijko
Taekwondo De Tijgers
Volleybalclub Rijkevoc

·
·
·
·
·

MTB Rijkevorsel (mountainbike)
Rijckerack (badminton)
Sport 82 (cafévoetbal)
W.T.C. Sint-Jozef (wielertoeristen)
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid

Wie van zijn grasmaaisel wil afraken, kan dit
op verschillende manieren doen. Het recyclagepark aanvaardt grasmaaisel maar wel
enkel als dit hoogstens enkele dagen oud is.
Een andere mogelijkheid is het mulchmaaien. Dit zorgt ervoor dat het gemaaide
gras, dat meermaals wordt gesneden, tussen
het gras zelf wordt verspreid. Op die manier
is de bodem bedekt en de ondergrond zal
minder snel uitdrogen en weer juist die voedingsstoffen krijgen die door de grasplant
tijdens het groeien werden onttrokken.
hout). Op dinsdag 16 mei 2017 zal de veiling dan sluiten en de goederen kunnen afgehaald worden op dinsdag 23 mei 2017.
Neem dus zeker eens een kijkje op de website. Wie weet kun je een koopje doen.

Opruimen grasmaaisel
De technische dienst van de gemeente stelt
alles in het werk om de grasvelden en bermen onkruidvrij te houden. Toch merken we
dat inwoners vaak de kwalijke gewoonte
hebben hun grasmaaisel te storten op deze
plaatsen.
Dit heeft echter nefaste gevolgen voor de
vegetatie. Door de grote hoeveelheid grasmaaisel zal de grond verzuren en zullen netels, distels en ander onkruid er welig tieren.

Gratis bouwadvies op 9 mei
Heb je bouw- of verbouwplannen ? Dan kun
je op 9 mei 2017 terecht in het gemeentehuis van Rijkevorsel voor gratis bouwadvies.
Een adviserend architect van Kamp C, het
Provinciaal Centrum voor Duurzaam Bouwen
en Wonen, verschaft dan bouwadvies in onze
gemeente. De architect is gespecialiseerd in
duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen.
Inschrijven is noodzakelijk en dit kan tot 3
mei 2017. Je kunt hiervoor mailen of bellen
naar de huisvestingsambtenaar:
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be
· 03 340 00 24

Meer
info
www.rijkevorsel.be/bouwadvies

· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22

Meer
info
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VRIJE TIJD
Kiekeboe 2017,
een zomer vol spel en plezier
De paasvakantie zat vol met toffe activiteiten: er is weer volop geravot
en gespeeld ! De grote vakantie staat al te lonken en daarom blikken
we graag vooruit naar de zomerperiode. Tijdens de grote vakantie is de
vakantiewerking anders dan tijdens de korte schoolvakanties. De Kinderclub
en speelpleinwerking Kiekeboe slaan dan hun handen in elkaar om een
gezamenlijke vakantiewerking aan te bieden.

Openingsmomenten en tarieven Kiekeboe
Vanaf 3 juli tot en met 25 augustus organiseren de jeugddienst en de Kinderclub zeven weken
speelpleinwerking Kiekeboe. Met deze speelpleinwerking willen we alle kinderen en jongeren
een toffe vakantie bezorgen. Tijdens de week van 17 tot en met 21 juli zijn de deuren van
Kiekeboe en de Kinderclub gesloten. Een dagje Kiekeboe loopt van 8.15 uur tot 16.30 uur en
kost € 6. Maakt je kind gebruik van de voor- of na-opvang in de Kinderclub (voor 8.15 uur of na
16.30 uur), dan betaal je hiervoor € 0,90 per begonnen half uur. Op 28, 29, 30 en 31 augustus is
er geen speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de Kinderclub borg voor een portie spelplezier.
De folders van Kiekeboe met alle nuttige weetjes zullen in mei via de scholen verdeeld worden.
We hopen dat je even de tijd neemt om deze met zoon- of dochterlief door te nemen. Zo kunnen jullie samen kiezen voor een knallende vakantie.

Leeftijdsgroepen tijdens Kiekeboe
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleuters van het derde kleuterklasje spelen in de Kinderclub centrum, Molenstraat 22. Zij kunnen daar naar hartenlust spelen en zich uitleven onder
begeleiding van een enthousiaste groep monitoren en begeleidsters van de Kinderclub. De kleu-
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ters gaan niet elke week op uitstap. De vrijdag dat zij niet op uitstap gaan, is er telkens een
originele afsluiter van de themaweek voorzien.
Kinderen vanaf het eerste leerjaar spelen in de Kinderclub Sint-Jozef, momenteel in de Cafetaria van het Gemeenschapscentrum, Kerkdreef 61. Zij kunnen daar terecht vanaf 6.45 uur
tot 18.00 uur en een dagje Kiekeboe loopt van 8.15 uur tot 16.30 uur. Van maandag tot en met
donderdag hebben de monitoren weer activiteiten vol spelplezier in elkaar gestoken. Op vrijdag trekken ze erop uit en kunnen ze genieten van een supertoffe uitstap ! Wanneer de lagere
schoolkinderen op uitstap zijn, is er geen speelpleinwerking voor de lagere schoolkinderen.
Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er aan de Kinderclub centrum de groep fietsers van de
lagere school naar de Kinderclub Sint-Jozef. De fietsers worden steeds begeleid door monitoren
en een bezemwagen en de route gaat langs rustige wegen.

Uitstappen Kiekeboe 2017
Hieronder vind je alvast een overzicht van de Kiekeboe-uitstappen tijdens de zomervakantie
van 2017. De uitstappen en extra info vind je binnenkort terug in de folder of op onze website.
· Kleuters: geboortejaar 2014 t.e.m. 2009
· Lagere school: geboortejaar 2005 t.e.m. 2010
· 10’ers: geboortejaar 2000 t.e.m. 2006

Datum
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

3 tot 7 juli 2017
4 tot 6 juli 2017
7 juli 2017
7 juli 2017
12 juli 2017
14 juli 2017
26 juli 2017
28 juli 2017
31 juli 2017
2 augustus 2017
4 augustus 2017
7 tot 11 augustus 2017
9 augustus 2017
11 augustus 2017
11 augustus 2017
16 augustus 2017
18 augustus 2017
23 augustus 2017
25 augustus 2017
29 augustus 2017

Doelgroep

Uitstap

10’ers
10’ers
Kleuters
Lagere school & 10’ers
10’ers
Lagere school & 10’ers
10’ers
Kleuters,Lagere school & 10’ers
10’ers
10’ers
Lagere school & 10’ers
10’ers
10’ers
Kleuters
Lagere school & 10’ers
10’ers
Lagere school
10’ers
Kleuters & lagere school
10’ers

Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
Tienerdriedaagse Molenheide Limburg
Mega Speelstad
Efteling
Kajakken op de Kleine Nete
Survival in de Lissevijver
Wakeboarden in De Mosten
Dagje Noordzee
Initiatie hockey
Moviepark
Waterspeelpark Splesj
Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ in De Mosten
Filmavond in GC Hoogstraten
Doe mee boerderij ’t Groenhof
Beekse Bergen
Bodyboarden
Blotevoetenpad + speeltuin Bokrijk
Bezoek aan Coca-Cola-fabriek
Attractiedag aan De Valk
SummerKix
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VRIJE TIJD

Sinds dit jaar zullen ook de kinderen van de laatste kleuterklas kunnen aansluiten bij de lagere
schoolwerking. We vragen dan wel om dit vooraf te overleggen met de coördinatoren en je kind
zelf naar Sint-Jozef te brengen.
Voor de tieners is er een schitterende waaier aan activiteiten uitgewerkt. Een folder met de
geplande activiteiten mogen zij in mei in de bus verwachten of komen ophalen bij de jeugddienst of raadplegen op de website www.rijkevorsel.be/kiekeboe.
Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een handicap of leerachterstand) streven we een geïntegreerde werking na. Zij nemen onder begeleiding van een monitor deel aan de activiteiten van
de kleuters of van de lagere school. Om hen in de meest passende leeftijdsgroep te plaatsen,
vragen we om vooraf met de coördinatoren te overleggen. Het is ook handig dat wij op voorhand alle data doorkrijgen waarop de kinderen aanwezig zullen zijn. Zo kunnen wij zorgen voor
voldoende begeleiding.

Inschrijven voor Kiekeboe
Voor de speelpleinwerking van maandag t.e.m. donderdag moet er niet op voorhand worden
ingeschreven. De kostprijs van € 6 per dag wordt nadien gefactureerd. Voor de uitstappen op
vrijdag is het wel verplicht om vooraf in te schrijven, maar in tegenstelling tot de vorige jaren
dient er niet vooraf betaald te worden. Het is ook verplicht om ons een ingevulde medische fiche
van je kind te bezorgen voordat je kind voor de eerste keer naar de speelpleinwerking komt.
Zonder inschrijvingsfiche kun je niet deelnemen. Papieren fiches kun je verkrijgen via de jeugddienst of de Kinderclub, maar je kunt ze ook online invullen via www.rijkevorsel.be/kiekeboeinschrijving. Inschrijven voor de uitstappen, voor de Attractiedag en voor opvang in de Kinderclub centrum van maandag 28 t.e.m. woensdag 31 augustus kan online vanaf maandag 29
mei om 19 uur tot en met de uiterste inschrijvingsdatum. Meer informatie over het
online inschrijven vind je terug op de website www.rijkevorsel.be/kiekeboe.
Je kunt via de inschrijvingssite ook meteen een
Kiekeboe t-shirt bestellen voor je kind. Dit is
niet verplicht maar wordt wel aangeraden omwille van de goede zichtbaarheid tijdens uitstappen.
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Meer info en inschrijvingen
· jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
· kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

Meer
info

Week van de opvoeding:
ga jij de uitdaging aan ?

Peuterspeelpunt
in Rijkevorsel

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2017
wordt er in Vlaanderen en Brussel de Week
van de Opvoeding georganiseerd. Dit jaar is
het thema ‘Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten’.
Met dit thema worden gezinnen aangemoedigd om af en toe eens stil te staan, eens
heel diep adem te halen. En te beseffen wat
er nu, op dit moment, gebeurt. Om af en toe
te zijn in plaats van te doen.
Om de kinderen te stimuleren zal de Kinderclub tijdens deze week allerlei ontspannende activiteiten plannen. Als ouder kun
je ook meedoen want het gemeentebestuur
daagt jullie allemaal uit om gedurende deze
week allerlei ontspannende activiteiten te
doen met je kinderen !
Doe je mee, dan maak je kans op een prachtige hangmat zodat je nadien nog veel kunt
ontspannen met je kind(eren)!
Wat moet je doen ? Ga elke dag van de week
onze uitdaging aan, trek er een foto van en
plaats het op facebook of Instagram met
de hashtag #wvdoRijkevorsel. Heb je geen
facebook of Instagram ? Dan mag je ons ook
gewoon je foto mailen !
Onze uitdagingen kun je vanaf dinsdag 9 mei
terugvinden op de gemeentelijke website.
Er wordt ook elke dag een herinnering gestuurd via de facebookpagina van de jeugddienst. Jullie doen toch ook
mee ?
kinderclub@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kinderclub
03 340 00 56

Meer
info

Sinds kort wordt op donderdag elke week
(uitgezonderd de schoolvakanties) van 9.30
uur tot 11.30 uur een peuterspeelpunt ingericht voor peuters van 0 tot 3 jaar en hun
(groot-/onthaal-)ouders. Het peuterspeelpunt vindt afwisselend plaats in de Kinderclub in het centrum (Molenstraat 22) en de
Kinderclub in Sint-Jozef, momenteel in de
cafetaria van GC Sint-Jozef (Kerkdreef 61).

De peuters leren er om samen te spelen met
andere kinderen en door het contact wordt
de stap naar de kleuterschool (en eventueel
de Kinderclub) verkleind. (Groot-/onthaal-)
ouders kunnen er terecht voor een gezellige
babbel maar natuurlijk ook om opvoedingsvragen en –antwoorden uit te wisselen.
Je moet niet vooraf inschrijven voor het
peuterspeelpunt en deelname is volledig
gratis. Je krijgt er van ons zelfs nog een
lekker tasje koffie of thee en een gezonde
snack bovenop!

Waar en wanneer gaat het
peuterspeelpunt door
(tot zomervakantie 2017) ?
· Kinderclub centrum: 4 mei, 18 mei,
15 juni, 29 juni
· Kinderclub Sint-Jozef: 27 april,
11 mei, 1 juni, 22 juni
kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

Meer
info
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Historische foto’s
verschijnen binnenkort
op nutskasten
Dit jaar worden een
twintigtal nutskasten in Rijkevorsel
verfraaid met foto’s
van oude dorpsgezichten van Rijkevorsel. Met het
opsmukken van de
meestal grijze en
sombere voetpadkasten wil het gemeentebestuur wat meer kleur brengen in
het straatbeeld en aandacht schenken aan
het verleden van Rijkevorsel.

Twee fases
In een eerste fase krijgen een twintigtal
nutskasten in de dorpskern van Rijkevorsel en van Sint-Jozef een nieuw jasje. Met
de keuze voor oude dorpsgezichten wil het
bestuur aandacht schenken aan het lokale
erfgoed en de Rijkevorselse identiteit versterken.
De selectie van de historische foto’s gebeurt
door de vrijetijdsdiensten van de gemeente
in samenwerking met de Heemkundige Kring
van Rijkevorsel vzw.

Het voetbalveld aan de Bavelstraat wordt
vaak gebruikt gedurende het jaar. In de
maanden mei, juni en juli is het veld echter niet toegankelijk wegens jaarlijks onderhoud. Enkel bij uitzondering en na goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen mag men bij evenementen eventueel gebruik maken van het terrein.

Sportraad Rijkevorsel:
algemene vergadering
en sportcafé
Op 8 mei 2017 is de
eerstvolgende algemene
vergadering en sportcafé
van de sportraad. Deze
vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur.
Iedereen met een hart voor sport is hierop
van harte welkom !

Wandelkalender 2017

Oproep

Ga dit jaar samen met Toerisme Rijkevorsel
al wandelend op zoek naar mooie plekjes
in je eigen gemeente. We beginnen op zaterdag 6 mei met een eerste wandeling. We
komen samen op de parking van het Tomatenbedrijf Paul Stoffels, Kleine Gammel 61
om 13.00 uur.

Wie denkt zelf nog over mooie foto’s te beschikken die in aanmerking komen voor dit
project, kan deze bezorgen aan de gemeentelijke cultuurdienst via cultuurdienst@
rijkevorsel.be (foto's bij voorkeur te versturen via WeTransfer).

Ook benieuwd naar de bedrijvigheid in de
serres van Stoffels Tomaten ? Een gids introduceert ons in de boeiende wereld van de
tomaten. Bij Stoffels Tomaten gaan ze voor
100 % smaakvolle, natuurlijke en gezonde

In een latere fase zullen ook nog andere
voetpadkasten in Rijkevorsel een versiering
krijgen. Hierbij wordt gedacht aan kleurrijke foto’s, tekeningen of kunstwerken.
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Voetbalterrein sportveld
Bavelstraat tijdelijk
niet toegankelijk

tomaten. Bovendien wordt in het bedrijf
sterk de focus gelegd op duurzaamheid en
voedselveiligheid.
Na de rondleiding wandelen we naar de ingang van de Hees, een oud herengoed aangelegd door de hertogen van Hoogstraten.
Het domein, dat in privé-eigendom is en normaal niet toegankelijk is, bestaat uit loofbomen, naaldhout en struikgewas. Zestien
prachtige dreven werden vroeger aangelegd
als zestien stralen in een grote cirkel zodat
men al de dreven kon inzien vanuit het midden, alwaar in 1757 het jachtpaviljoen werd
gebouwd. De boswachter wandelt met ons
door het prachtige natuurgebied.
Inschrijven voor deze wandeling is verplicht
via toerisme@rijkevorsel.be of 03 340 00 12
(00). Deelname is gratis, het aantal deelnemers is beperkt.

Noteer alvast volgende data
in je agenda
· 11 juni 2017: Wandeling De Raam. Nog
een mooi stukje natuur is de vallei van de
Bolkse Beek. Vertrek om 13.00 uur aan
het bijencentrum De Raam. Na een mooie
wandeling in het gebied brengen we samen een gegidst bezoek aan het bijencentrum De Raam.
· 5 en 6 augustus 2017: Wandelboottochten. Op zaterdag brengt een boot de
wandelaars van Sint-Jozef Rijkevorsel tot
aan brug 6 in Beerse. Op zondag 6 augustus vaart de boot van brug 8 tot aan
brug 9 in Sint-Lenaarts (in samenwerking
met de diensten Toerisme van Beerse en
Brecht).
· 17 september 2017: Polar Bearswandeling. De vzw Spearhead stelt dit weekend
de tenten weer op in Sint-Jozef Rijkevorsel. Om 10.00 uur wordt het startschot
gegeven voor de wandeling. Na de wandeling is er mogelijkheid voor een kleine
lunch op de kampplaats.

· 15 oktober 2017: Dag van de Trage Weg
i.s.m. het gemeentebestuur wordt een
belevenisvolle wandeling uitgestippeld
langs de trage wegen in Rijkevorsel.
· 31 oktober 2017: Lichttocht i.s.m.
jeugddienst/kinderclub. Dit jaar gaan we
op ontdekking in Sint-Jozef Rijkevorsel.
Vertrek om 19.00 uur aan de parochiezaal.
Na de wandeling is er een slotmoment in
de parochiezaal.
· 30 december 2017: Winterwandeling
langs enkele kerststallen in onze gemeente. Vertrek om 13.00 uur aan de
kerststal in het Dorp.

De Cementzakken
Op zondag 30 april om 14 uur stelt Toerisme
Rijkevorsel het project rond de bijnamen in
Sint-Jozef Rijkevorsel voor aan het grote publiek. Plaats van afspraak: kanaal ter hoogte
van het kruispunt Sint-Jozef met de Essenweg.
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VRIJE TIJD
Uitgelezen !
In de rubriek ‘Uitgelezen!’ presenteren we iedere editie van 2310 een
vragenlijst aan een boekenliefhebber. Je ontdekt zijn of haar favoriete
auteurs en titels, tips voor dvd’s, tijdschriften of strips... en kan hier en
daar meegenieten van enkele eigenzinnige antwoorden en mooie anekdotes.
Deze maand de
uitgelezen selectie
van Greet van der
Steen, die naar
eigen zeggen een
alleslezer is, maar
vooral leest voor
ontspanning en op
vakantie.

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 ?

De trilogie van Sarah Lark ‘Het Land van belofte’, ‘Het lied van de wolken’ en ‘De roep
van het land’. Het eerste boek was een blind
date voor Music for life, een heel leuk initiatief van de bib.

‘Wat is de wat’ van Dave Eggers, dit boek
heeft grote indruk op mij gemaakt en is nog
steeds brandend actueel met de dreigende
hongersnood en vluchtelingenproblematiek.
Het geeft je een iets andere kijk op de wereld en de huidige vluchtelingenstroom.

Leen je soms iets anders dan
een boek ? Wat kun je aanraden ?
Een tijdschrift zoals de Knip of Eigen wonen.
Als er iets in staat wat me interesseert, koop
ik het aan.

Henning Mankell, Herbjorg Wassmo en Isabel
Allende.

In welk boek had je zelf graag
geleefd en waarom ?

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?

In het Nieuw Zeeland van Sarah Lark, die
pionierstijd zoals in die boeken spreekt me
wel aan, evenals de natuur.

‘Wit is altijd schoon’ van Leo PLeysier.

Heb je onlangs nog voorgelezen
aan iemand ?
‘Pluk van de petteflet’ van Annie M.G.Schmidt
aan Lotte die ziek was vorige week.

Welk boek of verhaal
heeft je ooit echt geholpen ?
‘De celestijnse belofte’ van James Redfield,
door dat boek heb ik destijds de stap durven
zetten om een bloemenwinkel te starten.
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Noem drie van je
favoriete schrijvers

Waar lees je het liefst ?
In bed en in de zomer onder een boom in
de tuin.

Heb je ooit − dankzij een boek
of een bibliotheekbezoek − een
bijzonder iemand leren kennen ?
Ja, door de leesclub heb ik verschillende
hele fijne mensen en boeken leren kennen,
een echte aanrader ook voor de niet-veellezer.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?

‘Haar naam was Sarah’ van Tatiana de Rosnay
en ‘De jongen in de gestreepte pyjama’ van
John Boyne.

An Sprangers omdat zij helemaal andere
boeken leest dan ik en die zeker ook de aandacht waard zijn.

Lenteschoonmaak
bij Toerisme Rijkevorsel
Ook bij Toerisme Rijkevorsel wordt er van
tijd tot tijd eens opgeruimd. Oude folders
maken plaats voor nieuwe. Het is jammer
om deze oude brochures in de papiermand
te gooien. Er werd enkele jaren geleden
tijd, moeite en geld gestoken in de opmaak
ervan. De meeste folders bevatten ook een
schat aan historische informatie.
Volgende toeristische brochures kunnen gratis afgehaald worden aan de infobalie in het
gemeentehuis en in het bezoekerscentrum
aan de molen (tijdens de openingsuren):
· Polar Bearsroute: Deze niet-bewegwijzerde fietsroute van 24 km volgt het spoor
van de Polar Bears, die in de nacht van
24 op 25 september 1944 over het kanaal
Antwerpen-Turnhout bij Sint-Jozef Rijkevorsel een bruggenhoofd konden vormen.
· Fietsen langs kerken en kapelletjes:
Deze 35 kilometer lange niet-bewegwijzerde fietsroute doorkruist de uitgestrekte landerijen van Rijkevorsel. De
kerken en kapellen die je ontdekt op
deze route zijn de stille getuigen van het
devote verleden van onze Kempense bevolking. In de brochure vind je een uitgebreide beschrijving van elke kerk en
kapel.
· Forselaroute: Een niet-bewegwijzerde
fietsroute van 32 km doorkruist beide parochies van onze gemeente.
· Wandelen in Rijkevorsel: De wandelmap
met 8 wandelingen was voor Rijkevorsel
de voorganger van het wandelnetwerk.
De bewegwijzering wordt niet meer upto-date gehouden maar met de folder in
de hand kun je nog steeds mooie wandelingen maken.
· Prentkaarten molen: Een mooie map met
oude molenkaarten.
· A3 molenstripverhaal van onze Rijkevorselse tekenaar Willy Geets.

Voorlezen in de bibliotheek
Op woensdag 31 mei vieren we in heel België
de Grote Nationale Voorleesdag. In 60 bibliotheken over heel Vlaanderen lezen we samen
voor om de rechten van het kind nog eens
extra in de verf te zetten. Er wordt voorgelezen uit ‘Obi en Odette’ en uit ‘Verhalen
uit de boomhut’. Dit laatste boek bundelt de
winnende verhalen van de Grote Nationale
Schrijfwedstrijd.
Het eerste voorleesmoment zal plaatsvinden op woensdag 31 mei tussen 14 en 15 uur
in de hoofdbibliotheek in het centrum. Je
hoeft hier van tevoren niet voor in te schrijven. Kinderen van 0 tot 99 jaar zijn welkom!
Vanaf november zullen de voorleesmomenten maandelijks plaatsvinden, afwisselend
op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
bibliotheek@rijkevorsel.be
03 340 00 51 - 03 340 00 90

Meer
info

Voorlezers gezocht !
We zijn op zoek naar enthousiaste voorlezers: mama’s en papa’s,
oma’s en opa’s, kleuterjuffen in spé, jeugdleiders, ...
· Lees je graag voor?
· Of heb je dit altijd al eens willen doen?
· Heb je zin om een prachtig verhaal te brengen?
Schrijf je dan in via e-mail, telefoon of spring binnen in de bib.
Je mag een eigen boek meebrengen of iets kiezen uit onze collectie. Er zijn ook kamishibaivertelplaten en een
theater ter beschikking.

·
·
·
·
·

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
175 jaar geleden in Rijkevorsel...
... werd de eerste kasseiweg in onze gemeente gelegd tussen Oostmalle
en Hoogstraten. De aanleg van de huidige Oostmalsesteenweg en
Hoogstraatsesteenweg kwam er echter niet zonder slag of stoot:
voor de eerste kasseilegging in 1842 gingen er vele jaren van politiek
gekibbel aan vooraf.
Eeuwenlang gebeurde het groot vervoer en verkeer tussen Oostmalle, Rijkevorsel en Hoogstraten langs een oude
aarden baan. Vanaf Oostmalle liep het traject van de huidige Brandgravenweg, langs de Oude Baan, de Heerbaan,
Kleine Gammel, de Heesbeekweg, over Leemputten om
zo in Hoogstraten te eindigen. Men noemde deze weg de
‘Oude Baan’.

© Heemkundige Kring

In het gemeentebestuur waren er destijds zes gemeenteraadsleden − allen landbouwers − die er voor opteerden
om de steenweg langs deze Oude Baan aan te leggen. Dit
was echter buiten burgemeester Andreas Bogaerts en twee
schepenen gerekend. Zij waren voorstander om de steenweg langs de dorpskom te laten lopen.

Om hun voorkeur voor het tracé door het centrum kracht bij te zetten, verscheen de burgemeester van Rijkevorsel − vergezeld door twee leden van de gemeenteraad en een zekere
kapitein Thierry − op 30 oktober 1838 voor de bestendige deputatie van de provincie. Zeven
dagen later besliste de gemeenteraad tot aankoop van de gronden nodig voor de bedding van
een steenweg via het centrum. Dit besluit werd door alle gemeenteraadsleden ondertekend en
later bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Het gevolg was dat de burgemeester overging tot de
voorbereiding van de verkoop.
Vreemd genoeg waren de raadsleden die de steenweg langs de Oude Baan wilden laten lopen
akkoord gegaan met het besluit voor een traject via het centrum. De reden was echter niet
ver te zoeken. De beslissing was immers in het Frans opgemaakt en de raadsleden waren deze
taal niet machtig. Ze antwoordden dat “alzo zij de fransche taal niet kundig zijn als de alle de
ondertekenaars der zelve insgelijks het fransch niet verstaen en dus blindelings hun handteken
hebben moeten geven”.
De gemoederen van de tegenstanders raakten verhit. Zij wendden zich zelfs tot Koning Leopold I. Maar door de hardnekkigheid van burgemeester Bogaerts en de gebrekkige kennis van
de Franse taal van de raadsleden werd de steenweg in 1842 aangelegd door het centrum van
Rijkevorsel.
Bron: ‘De Stéw-weg’ van Jos Smits.
Met dank aan de Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw
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5 mei 2017
Om 19.00 uur
Swishing, een ruilmarkt voor
modeaccessoires
Beurs

Culturele Vereniging
De Brug Rijkevorsel
debrug.rijkevorsel@telenet.be
0486 83 08 78

6 mei 2017
Om 13.00 uur
Natuurwandeling
Wandelen

Geef die fantasiejuwelen, riemen,
sjaaltjes, zonnebrillen, handtassen en
schoenen, die al lang in je kast liggen,
een tweede leven. Breng tussen 19.00
en 20.30 uur maximum vijf spullen binnen. Vanaf 21.00 uur kun je dan op zoek
naar 'nieuwe' spullen. Gewoon doen !
Gratis
Oude Pastorij
Dorp 47
2310 Rijkevorsel
KVLV gewest Hoogstraten
kvlvgewesthoogstraten@hotmail.
com
Om 20.00 uur
Brugquiz 2017
Quiz

Ook benieuwd naar de bedrijvigheid
in de serres van Stoffels Tomaten ? Een
gids introduceert ons in de boeiende
wereld van de tomaten. Na de rondleiding wandelen we naar de ingang van
de Hees, een oud herengoed aangelegd
door de hertogen van Hoogstraten. De
boswachter wandelt met ons door het
prachtige natuurgebied. Inschrijven
voor deze wandeling is verplicht. Het
aantal deelnemers is beperkt.
Gratis
Tomatenbedrijf Paul Stoffels
Kleine Gammel 61 - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12
www.rijkevorsel.be/wandelkalender

Van 6 tot 13 mei 2017
Open Muziekweek
Opendeurdag
De MUZIEKafdeling van Academie voor
Muziek en Woord zet een week lang de
deuren wijd open. Er zijn allerlei activiteiten: workshops, jams, toonmomentjes en concerten. Dit is het ideale
moment om ons aan het werk te zien
en kennis te maken met de Muziekopleidingen voor kinderen, jongeren én
volwassenen.

Gratis
Klooster
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Academie voor Muziek en Woord
de Noorderkempen g.o.l.
info@amwn.be
014 69 95 39
www.amwn.be

7 mei 2017
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs
Beurs

Van 14.00 tot 24.00 uur
Examenfeest
Taekwondo - Hapkido De Tijgers
Sport
Culturele Vereniging De Brug organiseert op vrijdag 5 mei 2017 de jaarlijkse Brugquiz (editie 19). Zoals elk
jaar mogen de deelnemers zich aan een
hoop − originele − vragen ‘over van alles en nog wat’ verwachten. Daarnaast
ook aan een aantal gevarieerde rondes
en wie weet wat nog allemaal ! Vlug inschrijven is de boodschap !
€ 20
Feestzaal Den Bakker
Bochtenstraat 2
2310 Rijkevorsel
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Gratis
Sportcentrum De Valk
Kruispad 6 - 2310 Rijkevorsel
Taekwondo De Tijgers
patjevandooren@telenet.be

Elke eerste zondagvoormiddag van
de maand ruilen en aanvullen van allerlei verzamelingen zoals postzegels,
postkaarten, theezakjes, suikerzakjes,
doodsprentjes, voetbalstickers, ...
Gratis
Turnzaal Sint-Luciaschool
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Ruilclub

Van 8.00 tot 15.00 uur
Faloswandeling
Wandelen
Ontdek leuke plekjes in jouw buurt
waarvan je het bestaan niet wist. Afstanden: 4 km (buggyvriendelijk), 7 km,
14 km en 21 km.

werelden van minimalisme en vrije
improvisatie, die nu eens aansluit bij
die van de jazz en dan weer die van de
rock-’n-roll of ambient. Performances
duren gemiddeld drie kwartier tot een
uur en het gros van hun releases (intussen ook al meer dan een dozijn) bestaat
uit één lange track. Het mooie is echter
dat het trio eindeloos blijft variëren op
die opgelegde beperkingen.

€ 1,50
niet-leden: € 1,50
leden KWB: € 1,20
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
0468 40 61 70
www.kwbsintjozef.be
Van 13.00 tot 20.00 uur
IJssalon
Eten en drinken

€ 18
voorverkoop: € 18
inkomprijs: € 20
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Gratis
Gemeentehuis Rijkevorsel
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be
03 340 00 24
www.rijkevorsel.be/bouwadvies

12 mei 2017
Om 21.00 uur
Wally (gitarist Tourist LeMC)
Concert
Na enkele jaren leadzanger te zijn bij
de succesvolle reggae/hiphop band
Wahwahsda, is Wally muzikant geworden bij 'de Legionairs' van Tourist LeMC.
Naast zijn gitaar was ook zijn stem te
horen op de gouden plaat 'Horizon'. In
2017 bracht hij zijn eerste solo single
'Misère' uit onder het label Top Notch.
Deze werd meteen met open armen
ontvangen als 'Hotshot' op Studio Brussel en ‘Voxtip’ op Radio 1.

9 mei 2017
Gratis advies voor
energiezuinig (ver)bouwen
Op afspraak

Iedereen is welkom om op 7 mei te
komen genieten van een lekker ijsje
en drankje bij onze chirolokalen ! De
opbrengst gaat naar ons buitenlands
kamp.
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E
2310 Rijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

8 mei 2017
Om 20.30 uur
The Necks
Concert
Minimalisme uit Australië. Het in Sydney opgerichte pianotrio verzoent de

€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs studenten: € 8
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Heb je bouw- of verbouwplannen ? Dan
kun je op 9 mei 2017 terecht in het gemeentehuis van Rijkevorsel voor gratis
bouwadvies. Een adviserend architect
van Kamp C, het Provinciaal Centrum
voor Duurzaam Bouwen en Wonen,
verschaft dan bouwadvies in onze gemeente. De architect is gespecialiseerd
in duurzaam en energiezuinig bouwen
en verbouwen. Inschrijven is noodzakelijk en dit kan tot 3 mei 2017.

12, 13, 14, 19
en 20 mei 2017
Om 20.00 uur
De Wesp
Toneelvoorstelling
’t Veussels tonjel exploreert de grens
die in elk van ons zit, dat extreme punt,
waarover we, als we maar hard genoeg
gepusht worden, in geweld vervallen.
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“Vandaag is een dag als een andere.
Rita had geen bijzondere plannen, tot
dat ze twee ongewenste bezoekers
ontving: de eerste, een wesp die haar
steekt, maar vervolgens weet te ontsnappen; de tweede, Rob, een onbekende en serieverkrachter lukt dit niet.
Wanneer haar huisgenoten Tessy en
Patricia thuiskomen zien ze de rollen
omgedraaid en Rita heeft alle controle
over Rob, maar lijkt niet meer haarzelf
te zijn.”

Van 13 tot 20 mei 2017
9de Woordweek
Opendeurdag
De WOORDafdeling van de Academie
voor Muziek en Woord zet een week
lang de deuren wijd open. Er zijn workshops, toonmomentjes en theatervoorstellingen. Dit is het ideale moment
om ons aan het werk te zien en kennis
te maken met onze Woordopleidingen
voor kinderen, jongeren én volwassenen.

17 mei 2017
Om 20.30 uur
Red Trio feat. John Butcher
Concert
Weinig Portugese ensembles uit de
zone van de vrije improvisatie hebben de voorbije jaren op zo’n unaniem
positieve reacties uit het buitenland
mogen rekenen als het RED Trio. Het is
met John Butcher dat RED Trio voor het
eerst naar ons land komt. Iets om naar
uit te kijken want de Britse saxofoonvirtuoos groeide sinds de jaren '80 uit
tot één van de meest invloedrijke muzikanten uit de improvisatiescène.

€9
Gratis
Klooster
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Academie voor Muziek en Woord
de Noorderkempen g.o.l.
info@amwn.be
014 69 95 39
www.amwn.be

PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
’t Veussels Tonjel
014 46 04 09 (na 18.00 uur)
tveusselstonjel.be

13 mei 2017
Om 14.00 uur
Schoolfeest
‘Teletijdmachine !’
Opendeurdag

14 mei 2017
Fiets mee voor eerlijke handel fietsen voor het zuiden
Fietsen

€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs studenten: € 8
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

18 mei 2017
Om 20.30 uur
De Grote Raf Coppens Show
Stand-up comedy


Schoolfeest GLS De Wegwijzer
Gratis
GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1
2310 Rijkevorsel
GLS De Wegwijzer
secretariaat@glsdewegwijzer.be
03 340 00 60
www.glsdewegwijzer.be
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Fietstocht van Rijkevorsel naar Lichtaart, Aankomst in Lichtaart vanaf 14
uur. Slotfeest om 17 uur. Muzikaal onthaal met een hapje en een drankje.
Gratis
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
Oostmalsesteenweg 4
2310 Rijkevorsel
Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
astrid.rome@telenet.be

In de Grote Raf Coppens Show brengt
Raf sneltreincomedy: 6 oneliners per
minuut. Op een uur 360 keer gelachen.
Geen meningen, geen boodschap, geen
rode draad. Enkel grappen. Na een
uitgebreide cursus Engelse en Ameri-

kaanse comedy kwam Raf Coppens tot
het besluit: het moet nog sneller, nog
grappiger. En het werd nog sneller, en
grappiger !
Voorprogramma: Manu Moreau.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

19 mei 2017
9.00 - 10.00 uur Het Kleine Moleke
10.30 - 11.30 uur
Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
in Het (Kleine) Moleke
Opendeurdag

20 mei 2017
Van 13.00 tot 17.00 uur
Schoolfeest Basisschool Het Kompas
Opendeurdag

Schoolfeest
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
www.het-kompas.be

21 mei 2017

menten van een selecte groep studenten en is samengesteld uit een mix van
masterstudenten jazz en professionele
musici.
Het verhaal van Bravo Big Band begon
5 jaar geleden bij 17 muzikanten die
deelnamen aan het Brussels Youth Jazz
Orchestra. Vandaag is het BYJO uitgegroeid tot een professioneel orkest genaamd Bravo Big Band en zijn ze een
gevestigde waarde in de Belgische jazzscene en daarbuiten.
€8
studenten: € 5
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

26 mei 2017
Om 20.30 uur
Hijaz
Concert

Om 20.00 uur
KCA Big Band o.l.v. Bert Joris
+ Bravo Big Band
Concert

Is jouw kleuter op 29 mei 2017 2,5 jaar ?
Dan kun je samen met je kleuter vrijblijvend kennis komen maken met onze
instapklas(jes) in onze wijkschool.
Gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3 - 2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
het-moleke.be

Sinds 2014 staat de Big Band van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen onder leiding van trompettist Bert Joris,
tevens docent arrangement en compositie aan Conservatorium Antwerpen.
De Big Band speelt eigen
composities en arrange-

Aankondigingen van activiteiten in juni dien je uiterlijk op
donderdag 4 mei 2017 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.

Tien jaar reeds zoekt Hijaz naar de
ideale symbiose tussen Mediterrane
warmte, polyritmische structuren en
muzikale virtuositeit. Hijaz ontwikkelde een eigen muzikale taal waar
Arabische toonladders refereren naar
de roots van luitist Moufadhel Adhoum
en waar de assymetrische grooves hun
oorsprong vinden in de Griekse afkomst
van pianist Niko Deman.
€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs studenten: € 8
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be
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27 mei 2017
Om 18.00 uur
Country benefiet
ten voordele van KVG-groep
Festival

€9
Parking KFC Zwarte Leeuw
Kruispad 3
2310 Rijkevorsel
FC De Kliefhamers
info@duatlon.be
Tinneke Verboven: 03 314 14 78
Peter De Beck: 03 314 90 97
www.duatlon.be
Om 21.00 uur
Winterland ’76
A tribute to the music of The Band
Concert

Dit is een country benefiet ten voordele
van KVG, een groep die zich inzet voor
mensen met een handicap. De opbrengsten van deze benefiet gaan dan ook integraal naar KVG-groep. De benefiet is
voor ieder toegankelijk, er is van alles
te beleven: live artiesten, standhouders, een hapje en een drankje. Om
middernacht houden we dan ook den
‘Dixie’.
€6
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
vzw C.W.W.F. asbl & KVG
marthy.mcgray@cwwf.one
Om 18.30 uur
Recreatieve duatlon 2017
Sportactiviteit

FC De Kliefhamers organiseren de 15de
recreatieve duatlon. Je kunt deelnemen enkel of als duo. 4 km lopen - 20
km fietsen - 2 km lopen. De minimumleeftijd om deel te nemen aan de duatlon is 16 jaar. Zoals elk jaar maken
we er een groot feest van: een sporthappening waar iedereen plezier kan
beleven.

40

Op 25 november 1976 betrad The Band
voor de laatste maal het podium in
hun originele bezetting. De iconische
zaal Winterland was het decor voor
een spectaculaire show met de toepasselijke naam ‘The Last Waltz’. Een
stel Vlaamse muzikanten met Bandbloed in de aderen vond het dan ook
het geknipte moment voor een passend
eerbetoon aan deze unieke groep. Met
Winterland ’76 brengen ze een eigentijdse hommage aan de muziek van The
Band !
€ 15
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

30 mei 2017
Van 17.30 tot 18.30 uur
Van 19.00 tot 20.00 uur
Zwanger ?
Kind en Gezin is er voor jou !
Lezing

De verpleegkundige geeft je graag
meer info over wat Kind en Gezin voor
jou kan betekenen, wat ze doen, hoe
een consultatiebureau eruit ziet, hoe je
ze kan bereiken, ...
Gratis
Consultatiebureau Kind en Gezin
Molenstraat 40
2310 Rijkevorsel
Kind en Gezin
kris.gommers@kindengezin.be

9 juni 2017
Speeluurtje voor nieuwe
kleuters in Het (Kleine) Moleke
GVKS Het Moleke

10 juni 2017
GV’s Junkband
De Singer vzw

11 juni 2017
Wandeling De Raam
Toerisme Rijkevorsel

17 juni 2017
Rondleiding Zelfoogstboerderij
Schoongewas
Vormingplus Kempen

18 juni 2017
Foto-excursie in de
Bonte Klepper
Natuurpunt Markvallei

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

Onderwerp
n Verkeer

n Sluikstort en zwerfvuil

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen

n Lokalenverhuur

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Andere:

n Straatmeubilair

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

n Milieu

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

✁
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Te ontdekken in Rijkevorsel
Aster Berkhofmuseum
Tijdens de openingsuren van de Aster Berkhofbibliotheek
Op afspraak: cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Tentoonstelling
Gratis
Aster Berkhofmuseum
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel - 03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Tentoonstelling
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw - 03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

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

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
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OPENINGSUREN
College van burgemeester en schepenen
Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

03 340 00 01 - burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
veiligheid, politie,
brandweer en
burgerlijke stand

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

0475 55 35 90 - bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen:
ruimtelijke ordening,
openbare werken,
Europese aangelegenheden
en landbouw

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit, communicatie en
erediensten
0478 71 05 96 - lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen:
energie, tewerkstelling, toerisme en
milieu
0474 94 06 82 - stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs, middenstand
en lokale economie

SNR

0496 08 57 25 - josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:
financiën, begroting,
informatica,
kinderopvang,
kind & gezin en
ontwikkelingssamenwerking

0496 77 81 89 - wdevisscher@skynet.be
beleidsdomeinen:
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
derde leeftijd en huisvesting

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag
dinsdag tot vrijdag

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

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

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

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag
13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22

schooldagen: maandag tot vrijdag

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties:
6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26

schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur

nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties:
opvang in het Centrum

PWA - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag:
9.00 - 12.00 uur
na afspraak voor dringende zaken

OCMW - Prinsenpad 27

maandag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot donderdag
8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag
8.30 - 13.15 uur

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be
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2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

