
Het Sas anno 2007: de gevelsteenfabriek gonst 
nog van de bedrijvigheid. Twee jaar later sluit 
de fabriek, na meer dan een eeuw te hebben 
bestaan. Voor vele generaties inwoners van 
Rijkevorsel is dit het einde van een tijdperk...

Maar elk einde kent een nieuw begin. Het Sas 
krijgt een nieuwe bestemming. De werken voor 
de renovatie van de site werden kortelings 
aangevat. Het Sas wordt een nieuwe thuis voor 
jong en oud !

NOVEMBER 2016www.rijkevorsel.be
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 © Bart Huysmans
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INHOUD

4
Alle jubilarissen werden tijdens een feestelijke receptie in het 
gemeenschapscentrum van Sint-Jozef in de bloemetjes gezet 
door het gemeentebestuur. Het werd een gezellig samenzijn, 
waarbij vele herinneringen en anekdotes werden opgerakeld.

24
24 september 2016 was een hoogdag voor Jeugdhuis De Wauwel 
en voor de Plussers van Rijkevorsel en Sint-Jozef. Na jaren van 
zwoegen werden de deuren van het nieuwe jeugdlokaal aan de 
Kruispad officieel geopend.

16
Is jouw verwarmingsketel aan vervanging toe ? Doe dan mee aan 

de samenaankoop condensatieketels die IOK organiseert voor 
de 27 Kempense gemeenten. Wens je meer info ? Dan kun je 

langsgaan op één van de infoavonden in de buurt.

8
Hoog bezoek in De Wegwijzer! De 92-jarige oorlogsveteraan

Wilf Jackson kwam opnieuw langs om aan de leerlingen te 
vertellen over de oorlogsjaren en zijn ervaringen. Voor de 

kinderen een ware ontdekking om deze informatie uit eerste 
hand te horen.

12
Wat is een buurtinformatienetwerk (BIN) ? Hoe werkt een BIN 
en hoe verloopt de wisselwerking met de politie ? En hoe kun je 
aansluiten bij een BIN ? Je verneemt het allemaal in de rubriek 
‘veiligheid en samenleving’.
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Beste inwoners,

Stilaan kruipen we naar het einde van het jaar: de klok is verzet, de zon maakt hoe langer 
hoe meer plaats voor hardnekkig ochtendgrijs, ...

We kunnen nostalgisch terugblikken op een mooie nazomer, maar ook reikhalzend uitkijken 
naar die gezellige winteractiviteiten.

Zo vieren we in november traditioneel de Week van de Derde Leeftijd. In de Rijkevorselse 
rusthuizen wordt hier uitgebreid bij stilgestaan met tal van activiteiten, waarbij onze 
rusthuisbewoners uitgebreid in de bloemetjes worden gezet. Als gemeentebestuur 
sluiten wij hierbij graag aan met onze Feesten van de Derde Leeftijd: een gezellige 
shownamiddag, met appelbol en worstenbrood geserveerd, en afgesloten met feestgebak.

November is traditioneel ook de maand waarin we onze overleden familieleden en vrienden herdenken. We staan 
ook stil bij de slachtoffers van beide wereldoorlogen in het bijzonder, en bij uitbreiding alle slachtoffers van geweld 
en oorlog. Niet toevallig ‘vieren’ we op Wapenstilstandsdag immers ook 11.11.11: strijden voor fundamentele 
solidariteit en tegen onrecht.

Het korten van de dagen en het lengen van de nachten brengen naast huiselijke gezelligheid voor vele mensen 
ook hogere energiefacturen met zich mee. Gemeentebestuur en OCMW hebben echter tal van tussenkomsten en 
tegemoetkomingen die deze hoge kost trachten draagbaarder te maken: verwarmingstoelagen, stookoliepremies, 
... Hierover vind je alvast meer in deze 2310. Medewerkers van gemeente en OCMW zijn graag bereid je wegwijs te 
maken in deze regelingen !  

Samen werken we immers heel graag aan een mooiere en betere dorpsgemeenschap !

VOORWOORD

Wim De Visscher,

OCMW-voorzitter en Schepen
van sociale zaken, gelijke kansen, 
gezondheid, derde leeftijd en 
huisvesting
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Drie briljanten, zeven diamanten en eenentwintig gouden echtparen, samen met hun kinderen, 
gingen in op deze uitnodiging. Na het welkomstwoord ontvingen de koppels een fles Veusseltje 
samen met de felicitaties en de oorkonde van ons koningshuis. Het werd een gezellig samenzijn 
en voor de meesten was deze namiddag een blij weerzien met leeftijdsgenoten waarbij herin-
neringen en anekdotes werden opgehaald.

Alle Rijkevorselnaren die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden 
uitgenodigd door het gemeentebestuur voor een feestelijke receptie op 
zaterdag 24 september in het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef.

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

BESTUUR

Start aanplanting geboortebos

Op zondag 9 oktober 2016, tijdens de Week 
van het Bos, werd het geboortebos op de 
Poelberg onder een heerlijk zonnetje uit-
gebreid. Voor de kinderen geboren in 2015 
werden in totaal drie geboortebomen ge-
plant en drie borden geplaatst waarop de 
naam en geboortedatum van de kinderen 
werd gegraveerd.

Met de aanplanting van het geboortebos wil 
het gemeentebestuur de wens uitdrukken 
dat elk kind mag opgroeien in een groene en 
gezonde wereld.

© Wilfried Dierick
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11 novemberviering

Mogen wij de inwoners van Rijkevorsel vra-
gen hun huizen te bevlaggen met de Belgi-
sche driekleur of met de vlag van de Vlaamse 
Gemeenschap op vrijdag 11 november, de dag 
waarop wij de wapenstilstand herdenken ?

Om hulde te brengen aan onze dierbare ge-
sneuvelden en om aan de 11 novembervie-
ring een plechtig karakter te geven, hopen 
wij ook op een grote vertegenwoordiging van 
onze verenigingen en van de hele bevolking, 
waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Programma
·  9.30 uur: Bijeenkomst gemeentehuis
·  9.45 uur: Stoetvorming en optocht
· 10.00 uur: Heilige mis
· 11.00 uur: Optocht naar het monument
· 11.10 uur: Huldebetoon aan het
  monument

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
26 september 2016

De gemeenteraad gaat akkoord met de aan-
passing van het subsidiereglement inzake 
toekenning toelagen aan de socio-culturele 
verenigingen voor de afhuur van niet-ge-
meentelijke infrastructuur wat betreft het 
doorverhuren van niet-gemeentelijke infra-
structuur aan een vereniging aangesloten bij 
een gemeentelijke adviesraad.

Het wegtracé tot het realiseren van een ver-
kaveling op de percelen gelegen te Zogge-
beekweg wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gehecht aan het be-
stek ‘wegen- en rioleringswerken op de 
verkaveling uitbreiding Perenstraat (Zog-
gebeekweg)’. De lastvoorwaarden worden 

vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 
bestek en zoals opgenomen in de algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheids-
opdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De kostenraming 
bedraagt € 181 377,50 excl. btw of € 219 
466,78 incl. 21 % btw.

Gemeenteraadslid Eric Vermeiren wordt bij 
geheime stemming aangeduid als lid van de 
politieraad van de politiezone Noorderkem-
pen ter vervanging van de heer Frans Her-
mans. De heren Patrick Nobels en Lieven Van 
Nyen worden aangeduid als respectievelijke 
opvolgers.

© Gerhard Gebauer

© Gerhard Gebauer
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Renovatiewerken aan schouw
site Sas

De gemeente Rijkevorsel is volop bezig met 
de realisatie van een kwalitatief herbestem-
mingsproject op de site van de voormalige 
steenbakkerij Het Sas in Sint-Jozef Rijkevor-
sel. Begin oktober werden de werken aange-
vat aan de kenmerkende schoorsteen van de 
voormalige steenfabriek, die omwille van de 
historische en landschapsbepalende waarde 
bewaard zal blijven.

Een gespecialiseerde firma staat in voor de 
renovatie van de schoorsteen, zodat de no-
dige stabiliteit aan de schouw wordt gege-
ven. In dit kader zal de schouw bovenaan ook 
lichtjes ingekort worden. Rond de schoor-
steen is een stelling geplaatst, die wordt op-
gebouwd van onder naar boven. Niet alleen 
de buitenzijde wordt gerenoveerd. Ook de 
binnenkant van de schouw wordt aangepakt. 
De voegen van de binnenmuur zitten immers 
nog vol roet. Deze voegen worden tot vijf à 
zes cm uitgehaald, waarna ze opnieuw opge-
voegd worden met kalkmortel. Naargelang 
de schoorsteen wordt opgesteigerd, zal men 
de voegen uitkappen. Voor de renovatiewer-
ken aan de schouw worden in totaal 48 werk-
dagen uitgetrokken.

www.rijkevorsel.be/sas

 

Meer    
info

BESTUUR

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten (administratie, bibliotheek, maga-
zijn en recyclagepark) en de diensten van het OCMW zullen ge-
sloten zijn op:
· dinsdag 1 november: Allerheiligen
· woensdag 2 november: Allerzielen
· vrijdag 11 november: Wapenstilstand
· dinsdag 15 november: Koningsdag

De kinderclub zal ook gesloten zijn op 1 en 11 november, maar 
opent wel de deuren op woensdag 2 november (centrum) en op 
dinsdag 15 november (centrum + Sint-Jozef).
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Rijkevorsel ondersteunt
campagne Think-Pink

Alle personeels- en raadsleden van de ge-
meente en het OCMW van Rijkevorsel heb-
ben tijdens de maand oktober (= borstkan-
kermaand) een roze lintje opgespeld ter 
ondersteuning van de campagne ‘Think-
Pink’. Met deze actie zet het gemeente- en 
OCMW-bestuur van Rijkevorsel zich in voor 
meer sensibilisering en bewustzijn rond 
borstkanker.

Meer borstbewustzijn en 
sensibilisering
Relatief gezien komt borstkanker nergens 
meer voor dan in België: maar liefst één 
vrouw op negen krijgt borstkanker. Volgens 
de meest recente cijfers van 2013 krijgen 
elk jaar 10 778 vrouwen en mannen de diag-
nose. Toch laat één vrouw op drie zich nooit 
screenen.

Daarom verspreidt Think-Pink in oktober 
250 000 roze lintjes over het hele land. De 
boodschap die achter elk lintje schuilt: laat 
je tijdig controleren en neem deel aan het 
bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Ook 
het gemeente- en het OCMW-bestuur van Rij-
kevorsel scharen zich achter de boodschap 
van Think-Pink: geef borstkanker geen kans.

Meer info:
· www.think-pink.be

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 28 november 2016 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis.

Een bevestiging van deze datum kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in het 
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aan-
kondigingsbord 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 gemeenteraads-
vergadering 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

Elk jaar denken we in de school: “hij wordt toch al een jaartje ouder” en
“nu zal het wel de laatste keer geweest zijn dat we hem mogen begroeten”.
Maar kijk, op 92-jarige leeftijd mochten we ook dit jaar oorlogsveteraan 
Wilf Jackson weer ontvangen. 

Wilf Jackson op bezoek in De Wegwijzer

Wilf was verpleger-ambulancier bij het Engelse leger. Bij de terugtrekking van de Duitse troe-
pen, op het einde van de Tweede Wereldoorlog, is hij met een eenheid van de Engelsen in 
Rijkevorsel gewonden komen verzorgen. Wilf komt al jaren in onze school voor de kinderen van 
het zesde leerjaar vertellen over de oorlogsjaren en zijn ervaringen. Voor deze kinderen soms 
toch wel een ontdekking.

De verschrikkingen van een oorlog uit een rechtstreekse bron aanhoren, doet de kinderen wel 
iets. De leerlingen waren dan ook enthousiast:

“Ik vond het super dat Wilf Jackson er was. 
Het was de moeite waard. Ik vind het gewel-
dig dat hij naar onze school komt, daar ben 
ik fier op.”

Celeste

“Het was heel interessant, ik heb zeker wat 
bijgeleerd wat zo’n oorlog allemaal doet.”

Mariana

“Echt dapper dat hij vanuit Engeland ons 
hier kwam helpen en knap dat hij dit elk 
jaar komt vertellen.”

Sien

“Dit is wel echt iets speciaals, ik heb veel 
respect voor hem want dit maak je niet vaak 
mee.”

Sam
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De verwarmingstoelage 2016

Op het einde van het jaar willen we er aan 
herinneren dat je nog steeds een aanvraag 
kunt doen voor de verwarmingstoelage uit 
het Stookoliefonds. Dit kan indien je aan de 
voorwaarden voldoet en je dit kalenderjaar 
nog geen aanvraag hebt gedaan voor een 
levering van minimaal 1 500 liter mazout, 
propaangas of verwarmings-petroleum c. 
Belangrijk is om de aanvraag te doen binnen 
de 60 dagen na levering.

Je dient volgende documenten mee te brengen:
· de leveringsfactuur
· de identiteitskaart van jezelf en van al de 

inwonende meerderjarige gezinsleden
· een klever van de mutualiteit van alle ge-

zinsleden
· je laatst ontvangen aanslagbiljet in de 

personenbelasting en je laatst ontvangen 
aanslagbiljet in de onroerende

 voorheffing (kadastraal
 inkomen)

Meer info en aanvraag:
OCMW sociale dienst
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Vanaf 1 november opnieuw
minimale levering aardgas

Om te vermijden dat mensen tijdens de 
komende winter in de kou zitten, heeft de 
Vlaamse Regering beslist dat personen met 
een actieve budgetmeter aardgas gebruik 
kunnen maken van de maatregel ‘minimale 
levering aardgas’.

Wie geen geld heeft om zijn aardgasbudget-
meter op te laden, kan vanaf 1 november 

2016 opnieuw terecht bij het OCMW voor een 
specifieke financiële steun, de zogenaamde. 
'minimale levering aardgas'. Nieuw is dat de 
periode standaard vijf maanden loopt, dus 
van 1 november 2016 tot 31 maart 2017. Af-
hankelijk van het type woonst en het ener-
gietarief (bv. beschermde afnemer of niet) 
varieert deze financiële steun van € 34 tot 
€ 103 per maand, goed voor zowat 60 % van 
een gemiddeld verbruik. 

Wat moet je doen ?
Je meldt je aan bij de sociale dienst van het 
OCMW. Deze onderzoekt eerst per aanvraag 
of je kampt met een probleem van energie-
armoede − wanneer je het moeilijk hebt om 
energiefacturen te betalen − en beslist dan 
of je in aanmerking komt voor de minimale 
levering aardgas voor jouw budgetmeter.

Om de veertien dagen kun je een minimale 
hoeveelheid aardgas opladen voor een be-
paald bedrag, afhankelijk van het type wo-
ning en jouw statuut. Het bedrag varieert 
van € 17,66 tot € 51,66 per
veertien dagen.

03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 2 november 2016
· chocoladegebak en koffie 
· prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 17 november 2016.



Tombola 2016 KVG Rijkevorsel

0051 0068 0160 0206 0246 0311 0422
0464 0574 0578 0675 0726 0876 0886
0975 1049 1110 1242 1303 1437 1523
1624 1708 1893 1926 2083 2180 2217
2251 2332 2390 2401 2581 2615 2790
2857 2902

Prijzen af te halen tot 15 december 2016:
· Bremstraat 37 – 2310 Rijkevorsel - 03 314 77 99
· Vlimmersebaan 104 – 2310 Rijkevorsel - 03 312 25 16

10

Inschrijven voor de
feestnamiddag senioren

Het gemeentebestuur organiseert naar jaar-
lijkse gewoonte verschillende feestnamidda-
gen voor de senioren: op donderdag 17 no-
vember in PZ Sint-Jozef en op maandag 21 
en dinsdag 22 november in zaal ’t Centrum. 
Heb je zin in een gezellige namiddag met 
daarbij een lekkere appelbol of worsten-
brood, dan kun je je nog inschrijven tot 2 
november. Het inschrijvingsstrookje van de 
2310 van oktober kun je afgeven in de Aster 
Berkhofbibliotheek of aan de receptie van 
het gemeentehuis. Inschrijven kan ook per 
e-mail via communicatie@rijkevorsel.be.

Alcoholverslaving hoeft niet
het einde te zijn

Wat is AA ? Waarvoor staat deze ‘geheimzin-
nige’ afkorting ? AA heet voluit ‘Anonieme 
Alcoholisten’ en staat open voor elke vrouw 
of man die niet ten onder wil gaan aan de 
lichamelijke en mentale afhankelijkheid van 
alcohol. Alcoholisme is een verslaving, maar 
tegelijk ook een ziekte die gestabiliseerd 
kan worden.
Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme. De enige vereiste voor lidmaat-
schap is een verlangen op te houden met 
drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtin-
gen voor het AA-lidmaatschap. Zij voorzien 
in hun eigen behoeften door eigen bijdra-
gen. AA is niet gebonden aan enige sekte, 
genootschap, politieke partij, organisatie of 
instelling. Zij wensen zich niet te mengen in 
enig geschil en steunen of bestrijden geen 
enkel doel. Het hoofddoel is nuchter blijven 
en andere alcoholisten helpen nuchterheid 
te bereiken.

Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 
zo’n 9 000 AA-leden zijn die kunnen kiezen 
uit ongeveer 400 vergaderingen, wekelijks 
en ook in jouw omgeving. Laat je dus niet 
weerhouden een beroep te doen op AA met 
de gedachte dat je de enige zou zijn die met 
een alcoholprobleem te kampen heeft. 
Voor familie en vrienden van alcoholisten 
bestaan er Al-Anongroepen.

Meer info:
· 03 239 14 15 (24/24 uur bereikbaar)
· info@aavlaanderen.org
· www.aavlaanderen.org

LEVEN EN WELZIJN
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Geboorten

Juli 2016
· Buyens Charlot, kind van Buyens Bjorn en Van Bergen Vicky, 11 juli
· Pluym Lenn, kind van Pluym Bob en Van Eersel Wendy, 20 juli 
· Pelckmans Ziva, kind van Pelckmans Rob en Van den Abbeele Gincie, 27 juli
· Bervoets Kamiel, kind van Bervoets Jonas en Mertens Jorien, 28 juli
· Buys Axelle, kind van Buys Joeri en Van Camp Caroline, 29 juli

Augustus 2016
· Verresen Theun, kind van Verresen Tim en Ceursters Steffi, 1 augustus
· Maegh Jill, kind van Maegh Wesley en Van Giel Leen, 19 augustus

Huwelijken

September 2016
· Schuermans Robin en Ooms Kim, 3 september
· Willemse Wout en Van den Born Ruth, 9 september
· Van Den Langenbergh Jelle en Van Herck Elien, 10 september
· Andries Tom en Swift Elke, 17 september
· Lauwers Kristoff en Schellekens Elisa, 17 september
· Roelandt Philippe en Jellema Annika, 17 september
· Adriaensens Youri en De Backer Sara, 24 september
· Eelen Koen en Moons Sandy, 24 september

Overlijdens

Augustus 2016
· Tax Danny, 1 augustus
· Vriens Maria, 1 augustus
· Fransen Alfons, 5 augustus
· Hendrickx Frans, 9 augustus
· Cnaepkens Anna, 10 augustus
· Lauryssen Jozef, 11 augustus
· Vloemans Ruben, 15 augustus
· Vanlommel Joannes, 20 augustus
· Potters Josephus, 22 augustus
· Batter Rose-Marie, 29 augustus

September 2016
· Lauryssen Lodewijk, 3 september
· Meeusen Marjan, 5 september
· Verest Elsa, 9 september
· De Meyer Ludovicus, 14 september
· Van Echelpoel Angelina, 18 september
· Willems Maria, 22 september
· Nooyens Florent, 24 september
· Verelst Stephanie, 24 september

· 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

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd 
samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie.

Buurtinformatienetwerken (BIN)

Een BIN heeft volgende doelstellingen: 
· Bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
· Bevorderen van sociale controle
· Bevorderen van de preventiegedachte
Een BIN is dus geen groepering van mensen die toezichtsrondes of patrouilles uitvoeren.

Hoe werkt een BIN ?
Burgers melden verdachte gedragingen en toestanden aan de lokale politie, waarna deze de 
informatie evalueert en zo nodig de BIN-leden op de hoogte brengt. De politie tracht ook in de 
mate van het mogelijke feedback te geven aan de burgers over de resultaten van de aange-
brachte meldingen. Hiervoor is een meldingsketen georganiseerd zodat meldingen in ‘real time’ 
worden verspreid door de radiokamer van de politie of door de politiezone zelf.

BIN in Rijkevorsel
In 2015 werd in Rijkevorsel zes keer een BIN 
opgestart naar aanleiding van informatie 
over een verdachte situatie. Het aantal BIN-
leden in Rijkevorsel bedraagt 287. Indien je 
ook wenst aan te sluiten, kun je contact op-
nemen met het wijkkantoor te Rijkevorsel.

Politiewijkpost Rijkevorsel
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 40
wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be

 

Meer    
info
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1 dag niet !

Wist je dat er in België meer dan 200 wo-
ninginbraken per dag worden gepleegd ? De 
sociale kosten die hieraan verbonden zijn, 
zijn aanzienlijk: wij betalen hiervoor jaar-
lijks meer dan 350 miljoen euro. Het is hoog 
tijd om allemaal samen tegen dit fenomeen 
op te treden !

Op 28 oktober 2016 vindt de actiedag ‘1 dag 
niet’ plaats. Op deze dag wil men woning-
diefstallen bestrijden. 1 dag zonder inbra-
ken in België en in Nederland.

Hoe deze doelstelling
bereiken ?
Alleen met uw hulp. Doe iets om van jouw 
woning, straat en wijk een veilige plek te 
maken en dieven een halt toe te roepen. 
Help ons om gedurende een volledige dag 
de preventie van woninginbraken onder de 
aandacht te brengen.

Wat kun je doen ?
‘1 dag niet’ moedigt lokale initiatieven aan, 
want de som van kleine lokale acties vormt 
een sterk geheel. Maak samen met ons, maar 
vooral met jouw gezin, buren, vrienden, ver-
eniging of school, van deze dag een echt suc-
ces. Samen kunnen wij het aantal inbraken 
verminderen en een dag zonder inbraken 
kennen.

Fiets in de Helhoekweg
op	het	voet-	en	fietspad	!

Na de heraanleg van de Helhoekweg werden 
twee wegversmallingen aangebracht om de 
snelheid van het verkeer te verlagen. Een 
andere maatregel die werd genomen, is 
dat de fietsers, vanaf het kruispunt met de 
Tulpstraat en Lozenhofstraat, samen met de 
voetgangers het voetpad dienen te gebrui-
ken. Dit wordt aangeduid met wegmarkerin-
gen en met het bord D10.

Ondanks de aangebrachte signalisatie en 
wegschilderingen stellen we toch nog vaak 
nog vast dat fietsers op dit gedeelte op de 
weg blijven rijden, wat tot gevaarlijke situ-
aties kan leiden. Hierbij een nieuwe oproep 
aan alle fietsers om op dit gedeelte gebruik 
te maken van het voet/fietspad aan beide 
zijden van de Helhoekweg.
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Mobiele lijnwinkel

Elke eerste maandag van de maand van 8.00 
tot 12.30 uur staat de mobiele lijnwinkel op 
de markt in het centrum van Rijkevorsel. In 
deze lijnwinkel kun je terecht voor meer 
informatie over het aanbod, tarieven, reis-
wegen, ... Ook abonnementen, lijnkaarten, 
buzzypassen of elk ander vervoersbewijs 
kunnen hier aangekocht worden.

Op de website van De Lijn kun je info op-
vragen per gemeente. Wil je op de hoogte 
blijven van de dienstregelingen van de Lijn 
in Rijkevorsel, dan kun je terecht op de 
website: www.delijn.be/nl/gemeenten/ 
gemeente/rijkevorsel

Verkeershinder

Jaarlijkse veldritten
in Sint-Jozef
Op 5 november organiseert de Wielerclub 
Sint-Jozef vijf veldritten in de omgeving van 
het voetbalveld en de chirolokalen in Sint-
Jozef Rijkevorsel.

Teneinde deze organisatie een veilig verloop 
te laten kennen, werd beslist de Zuiderdijk 
af te sluiten voor alle verkeer tussen Zui-
derdijk 10A en het kruispunt met de Kievits-
heide, tussen 8.00 uur en 18.00 uur.

Er wordt een omleiding voorzien via Vlim-
mersebaan-Kievitsheide en omgekeerd.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Blauwe zone voor
parkeren uitgebreid

In Rijkevorsel is de parkeertijd beperkt in 
de blauwe zones. Er mag op werkdagen en 
op zaterdag maximum twee uur geparkeerd 
worden.

In zitting van de gemeenteraad van 31 au-
gustus 2016 werd beslist om de blauwe zone 
uit te breiden. Zo zal er op de parking van 
de kinderclub en de bibliotheek in het cen-
trum voortaan ook een beperkte parkeertijd 
gelden.

Deze aanpassing werd doorgevoerd om de 
parkeerplaatsen efficiënt te laten gebrui-
ken en om langparkeerders te weren. Deze 
maatregel gaat in voege vanaf
1 november 2016.

www.rijkevorsel.be/parkeren

 

Meer    
info

· 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 33

 

Meer    
info

Extra treinen tussen station Noorderkempen en
Antwerpen-Centraal

De NMBS zal vanaf 12 december zes extra piekuurtreinen, drie ’s ochtends en drie ’s avonds, 
inleggen tussen station Noorderkempen en Antwerpen-Centraal (mét stop te Antwerpen-Lucht-
bal). De eerste aankomst in Antwerpen-Centraal is voortaan gepland ’s ochtends om 6.45 uur. 
Dankzij dit nieuwe aanbod zullen het station Noorderkempen en Antwerpen-Centraal tijdens de 
piek elke dertig minuten met elkaar zijn verbonden.

Treinreizigers kunnen voor de nieuwe dienstregeling terecht op de routeplanners via de website 
van de NMBS.

Meer info:
· www.belgianrail.be



16

Is jouw verwarmingsketel
aan vervanging toe ?

BOUWEN EN WONEN

De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel wanneer deze niet meer 
werkt. De technologie van verwarmingsketels is de laatste decennia echter zo 
sterk geëvolueerd dat vervanging van een oude ketel nuttig kan zijn, ook al 
lijkt die op het eerste gezicht nog goed te werken.

De huidige ketels zijn heel wat zuiniger waardoor je fors kunt besparen op je energiekosten 
en bovendien je steentje bijdraagt aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Ten opzichte van 
een oude ketel kan tot 35 % bespaard worden op het energieverbruik, terwijl de aankoop- en 
installatiekost relatief beperkt is. Hierdoor is de investering in de meeste gevallen op minder 
dan tien jaar terugverdiend.

Wil je weten of jouw ketel aan vervanging toe is? Doe de test op www.iok.be/verwarming
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Doe mee met de samenaankoop condensatieketels !
Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter een samenaankoop condensatieketels. 
Door samen de markt op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod 
bekomen. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden aangeboden via de actie. 
Experts zorgen voor deskundige begeleiding bij beoordeling van de offertes.

Kom langs op een infoavond in je buurt, de start is telkens om 20 uur.

Vrijblijvend inschrijven is nu al mogelijk via www.iok.be/verwarming. Na inschrijving word je 
verder op de hoogte gehouden over het verloop van de actie in jouw gemeente.

Meer info:
· 014 56 42 56 
· duurzaamheidsteam@iok.be

Condensatieketels versus hernieuwbare  energie

Condensatieketels zijn weliswaar zuiniger dan 
klassieke ketels maar maken nog steeds ge-
bruik van fossiele brandstoffen, wat bij ver-
branding zorgt voor CO2-uitstoot. Is dit dan wel 
een goede optie ? Uiteraard is gebruik maken 
van een hernieuwbare energiebron een betere 
keuze. Is de installatie van een warmtepomp 
technisch en financieel haalbaar of passeert er 
een warmtenet voor je deur, aarzel dan niet. In 

bestaande woningen ligt het echter vaak niet voor de hand of is het vandaag zelfs onmogelijk 
om die overstap te maken. Het vervangen van een oude ketel blijft dan een zeer interessante 
ingreep om met een relatief beperkte investering je energierekening en CO2-uitstoot in te 
perken.

Een condensatieketel moet dus niet gezien worden als een eindpunt, maar een tussenstap rich-
ting een duurzamere verwarming van de woning in de toekomst.

 Datum Gemeente Locatie
· Ma 21 november 2016 Beerse Lokaal dienstencentrum De Ontmoeting,
   Boudewijnstraat 10
· Di 29 november 2016 Ravels Gemeentezaal Den Eel,
   Eelstraat 2
· Wo 7 december 2016 Hoogstraten Zaal de Welgezinde stadhuis,
   Vrijheid 149
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de LED-lamp soelaas ? Wat is dat eigenlijk 
zo'n ‘light emitting diode’ ? We leren je al-
les wat je moet weten over lichtkwaliteit en 
de technische kant van licht. Hoe je goed 
en zuinig kan verlichten. De verschillende 
soorten lampen, hun voor- en nadelen, en 
waar je op moet letten om ze lang te laten 
meegaan. Leer alles over deze nieuwe ma-
nier van verlichten en bekijk ook het recente 
demomateriaal voor huishoudens, zodat je 
zelf kunt oordelen over lichtintensiteit, 
lichtkleur, prijs en kwaliteit. En natuurlijk 
geven we je wat aankooptips mee naar huis.

Meer info:
· energie infotoer
· www.iok.be/ei

Vernieuwen gasleidingen

Het is uiterst belangrijk dat nutsmaatschap-
pijen hun kabels of leidingen goed onderhou-
den. Voor internet of telefonie kan versleten 
bekabeling tot het nodige ongemak leiden, 
maar wanneer het elektriciteit, gas of wa-
ter betreft, kunnen de gevolgen van slechte 
kabels of leidingen verstrekkender gevolgen 
hebben. 

Eandis zal de volgende jaren dan ook op ver-
schillende locaties gasleidingen vernieuwen. 
Voor 2016 - 2017 staan de Mutsaardweg met 
de Moerenweg en de Plaggenweg, de Ak-
kerstraat en de Merelstraat met de Ekster-
straat op het programma. Eind 2017 is het 
de bedoeling dat de Rozenstraat nieuwe gas-
leidingen krijgt. In 2019 zullen veel andere 
straten aan bod komen. Een overzicht hier-
van vind je op de website onder Nutsmaat-
schappijen > Elektriciteit en Gas. We dienen 
er wel bij te vermelden dat de plannen voor 
de projecten van 2019 nog in opmaak zijn.
Los van deze projecten kunnen er ook nog 
andere − veelal kleinere − projecten in het 
verschiet liggen.

Infoavond LED-verlichting

Naar jaarlijkse gewoonte neemt onze ge-
meente deel aan de energie infotoer. Deze 
infotoer omvat 29 infosessies die in samen-
werking met IOK, Kamp C, Eandis, Infrax en 
de Gezinsbond georganiseerd worden. Tij-
dens deze infosessies worden verschillende 
onderwerpen over energiebesparing en her-
nieuwbare energie aangesneden.

De infoavond in Rijkevorsel heeft als onder-
werp LED-verlichting en wordt georganiseerd 
op woensdag 9 november 2016, in samen-
werking met de Gezinsbond van Rijkevorsel. 
Deze start om 20 uur in de raadzaal in het 
gemeentehuis (Molenstraat 5). Deelnemen 
is gratis, maar inschrijven wel verplicht. Dit 
kan via www.iok.be/ei of via de milieudienst 
(03 340 00 27 – milieudienst@rijkevorsel.be).

Wat mag je verwachten op de 
infoavond over LED-verlichting ?
De gloeilamp is niet meer. De (eco-)halo-
geen is dan toch niet zo energiezuinig, en 
de spaarlamp heeft zijn gebreken. Biedt 

BOUWEN EN WONEN
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Onderhoud baangrachten
en waterlopen

Voor een goede waterhuishouding is het 
van cruciaal belang dat de grachten en de 
waterlopen in de gemeente goed onderhou-
den worden. Voor het proper houden van de 
grachten op privaat domein dient uiteraard 
de eigenaar in te staan. Voor de waterlopen 
van tweede categorie en de baangrachten 
zijn andere instanties verantwoordelijk. 

Voor de onderhoudswerken dienen we een 
onderscheid te maken tussen het maaien van 
grachten, zodat er geen gras, riet, bomen of 
dergelijke de doorstroming belemmeren, en 
het uitvoeren van een eigenlijke slibruiming.
Voor het onderhoud van de waterlopen van 
tweede categorie − waarvan je een lijst en 
plan kunt bekijken op onze website − staat 
de provincie in. Zij maaien de waterlopen 
jaarlijks en voeren enkel slibruimingen uit 
waar het nodig is.

De baangrachten aan de gewestwegen wor-
den jaarlijks gemaaid door de technische 
dienst van de gemeente en de slibruiming 
gebeurt naargelang de noodwendigheid door 
het Agentschap Wegen en Verkeer van het 
Vlaams Gewest.

De overige baangrachten zijn onderverdeeld 
in grachten die door de gemeente worden 
onderhouden en grachten die door Pidpa 
worden gemaaid en geruimd. De plannen 
waarop je deze onderverdeling kunt terug-
vinden, staan eveneens op de website.

De gemeente en Pidpa maaien jaarlijks de 
baangrachten. Het slibruimen gebeurt door 
de gemeente in een cyclus van drie jaar en 
door Pidpa om de vier jaar. Nood-
ruimingen zijn natuurlijk altijd
mogelijk.

www.rijkevorsel.be/waterlopen

 

Meer    
info
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De winterdienst 2016 - 2017

De gemeente is zich al volop aan het voor-
bereiden op het komende winterseizoen. De 
warme winter van vorig jaar zorgde ervoor 
dat er slechts enkele keren diende gestrooid 
te worden. Dit neemt niet weg dat de ge-
meente − zoals elk jaar − klaar staat om we-
gen, fietspaden en stoepen zo veilig moge-
lijk te houden.

Meer info over waar en door wie er gestrooid 
wordt, vind je terug op de gemeentelijke 
website op de pagina www.rijkevorsel.be/

BOUWEN EN WONEN

Legende
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winterdienst. Ook de taken die de inwoners 
dienen uit te voeren, staan hierop aangege-
ven.

Werkwijze van strooien
Graag willen we je ook meegeven hoe er 
precies gestrooid wordt door de gemeente. 
Sinds een drietal jaar heeft de technische 
dienst een nieuwe strooier tot zijn beschik-
king. Deze is uitgerust met een GPS-sys-
teem. Hierin worden de verschillende rou-
tes geprogrammeerd en de strooibreedtes 
ingesteld. Bovendien onthoudt het systeem 
waar er overal reeds gestrooid is, zodat dit 
hier geen tweede keer gebeurt. Hierdoor is 
er aanzienlijk minder zout nodig en wordt 
er ook milieuvriendelijker gewerkt. Door het 
instellen van de strooibreedtes is er ook min-
der kans op schade aan beplan-
tingen naast de weg.

www.rijkevorsel.be/winterdienst

 

Meer    
info

Wegenwerken ?
Surf naar onze website !

In het geval van wegenwerken stellen de 
betrokken bewoners en weggebruikers zich 
terecht veel vragen over de hinder die deze 
werken zullen meebrengen.

Op www.rijkevorsel.be/wegenwerken vind 
je een stand van zaken van de werken in 
uitvoering en de geplande werken. Hier vind 
je mogelijk al een antwoord op jouw vragen. 
Voor verder informatie kun je terecht bij de 
technische dienst van de gemeen-
te. Zij helpen je graag verder.

03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/wegenwerken

 

Meer    
info

Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat tegen dinsdag 29 november 2016 de 
bloempotten aan de gedenkstenen op de be-
graafplaatsen verwijderd dienen te worden. 
Indien dit niet voor deze datum is gebeurd, 
zal de technische dienst deze verwijderen. 
Er mogen geen bloempotten worden inge-
graven. Het ingraven van bloempotten kan 
er immers toe leiden dat er onvoldoende 
doorgang overblijft voor andere bezoekers.

· 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

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Vervang je oude
verwarmingsketel
Vanaf dat je ketel tien jaar oud is, loont het de moeite om hem 
te vervangen door een nieuw en zuiniger exemplaar. Met het la-
ger verbruik betaal je de kosten van de nieuwe ketel terug. Deze 
winter kun je via de samenaankoop van de gemeente bovendien 
een nieuwe condensatieketel aankopen aan zeer interessante 
voorwaarden!
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Dit gratis slotevenement vindt plaats op donderdag 17 november 2016 in het hoofdkantoor van 
Van Roey (Oostmalsesteenweg 261 – 2310 Rijkevorsel). De avond wordt in goede banen geleid 
door gastvrouw Joke Van der Flaes, nieuwsanker bij TV Limburg.

Programma
· 18.30 uur Ontvangst
· 19.00 uur Welkomstwoord door burgemeester Cuylaerts 
· 19.05 uur Introductie
· 19.20 uur Sessie rond samenwerken 
· 19.50 uur Panelgesprek tussen regionale bedrijfsleiders, de overheid en de
  academische wereld
· 20.30 uur Slotwoord 
 
Na het boeiende programma kun je uitgebreid
netwerken tijdens de receptie.

Slotevenement BIM 2016:
hoe efficiënt samenwerken

Inschrijvingen
www.rijkevorsel.be/bim

 
Meer    
info

Een heel jaar lang werden we hier in de Noorderkempen ondergedompeld 
in BIM. Je kon als lokale ondernemer in de bouwsector maar liefst vier 
evenementen bijwonen rond een variatie aan relevante thema’s. Tijdens het 
slotevenement blikken we niet alleen terug op een geslaagd jaar, we serveren 
je graag ook een aantal boeiende inzichten rond samenwerking en co-creatie.



Hervorming PWA

Wellicht is ondertussen bekend geraakt dat het PWA-stelsel hervormd zal worden tot een systeem van ‘Wijk-werken’. 
Bedoeling is dat dit nieuwe systeem van start gaat op 1 juli 2017. Tot die datum blijft de huidige PWA-werking onge-
wijzigd van kracht. Dus voorlopig verandert er voor de PWA-werknemer of PWA-gebruiker niets.

Momenteel werkt de Vlaamse regering volop aan een voorontwerp van decreet. Tijdens de overgangs-
periode, van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017, zal het ‘Wijk-werk’ meer vorm krijgen en gecon-
cretiseerd worden. Vanaf het moment dat 
er meer richtlijnen volgen, zullen de PWA-
werknemers en –gebruikers hierover inge-
licht worden.
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Het nieuwe jeugdlokaal werd voornamelijk gefinancierd door de gemeente, maar ook de jeugd-
raad droeg zijn steentje bij. Alle Rijkevorselse jeugdverenigingen spaarden gedurende tien jaar 
een deel van de jeugdwerksubsidies op zodat ze ook hun − financiële − duitje in de zak konden 
doen.

Tijdens het openingsweekend organiseerde JH De Wauwel en +13 Rijkevorsel & Sint-Jozef een 
24-uren. Iedereen was er welkom om te genieten van de vele activiteiten waaronder de High-
land Games, een ontbijt en een Kubbtoernooi. Uiteraard werd de 24-uren opgevrolijkt met 
optredens van lokale bands en dj’s. 

Opening nieuw jeugdlokaal
Na jaren van hard zwoegen, werden op zaterdag 24 september de deuren van 
het nieuwe jeugdlokaal aan de Kruispad geopend. Jeugdhuis De Wauwel en 
+13 Rijkevorsel & Sint-Jozef zullen hier hun intrek nemen.
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Verlichting gemeentelijk
sportveld Bavelstraat

Het gemeentelijk sportveld Bavelstraat wordt 
tijdens de weekdagen verlicht van 15 tot 22 
uur. Tijdens de weekends is dit van 15 tot 20 
uur. Voor de lopers geven we de afstanden van 
de atletiekpiste en de Finse piste nog eens 
mee. Voor de atletiekpiste komt dit op 344 m 
voor de binnenbaan en 368 m voor de buiten-
baan. De Finse piste is 410 m lang. 

Zichtbaar bewegen:
fluovestjes	voor	volwassenen	!

De donkere herfst- en winterdagen komen 
eraan. Toch willen we blijven bewegen en 
sporten. De sportraad van Rijkevorsel zorgt 
er voor dat je goed ‘zichtbaar’ kunt ‘bewe-
gen’. De sportraad heeft oranje fluovest-
jes die sportieve volwassenen, individueel, 
in groep of met hun ploeg kunnen dragen. 
Vooraan staan de logo’s van de sportraad en 
de gemeente Rijkevorsel en achteraan de 
slogan ‘Zichtbaar bewegen’.

De keuze voor deze slogan is dubbel. Ener-
zijds kunnen mensen op een veiligere en 
dus beter zichtbare manier sporten door het 
dragen van een fluovestje zodat ze opval-
len in het verkeer. Anderzijds kan iedereen 
zien dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook 
veilig aan sport wordt gedaan. Je kunt een 
fluovestje bekomen tegen de democratische 
prijs van € 2 per stuk bij de vrijetijdsdien-
sten van de gemeente in het Klooster.

 5de sportquiz van de 
Sportraad op 18 november

Nog niet ingeschreven voor de sportquiz ? 
Wees dan snel en wie weet worden jullie wel 
de Sportstein van Veussel !

De quiz is gericht naar ploegen van zes tot 
acht personen met een brede interesse of 
kennis van de sport. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt € 20 per ploeg en dien je bij voor-
keur vooraf over te schrijven op het reke-
ningnummer BE91 0682 0099 8676 om zeker 
te zijn van deelname. Gelieve sportquiz 
2016 en de naam van je ploeg te vermelden 
bij de overschrijving !

Sportgala 2016: oproep kandidaturen

Op vrijdag 17 februari 2017, richt de sportraad i.s.m. het ge-
meentebestuur het ‘Sportgala 2016 Rijkevorsel: huldiging van 
sportlaureaten, kampioenen en uitzonderlijke sportprestaties’ 
in. Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een sporter 
of sportvereniging kandidaat te stellen voor de sportlaureaten 
2016.

Volgende laureaten worden er gehuldigd:
· Sportman van Rijkevorsel 2016
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2016
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2016
· Sportvereniging van Rijkevorsel 2016
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2016

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
· Een pracht van een sportieve prestatie geleverd hebben in 

2016
· Een belangrijke bijdrage leveren aan het sportgebeuren in 

Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden bij de sportdienst 
tot 10 januari 2017. De nodige formulieren vind je terug op de 
website of kun je bekomen bij de sportdienst.

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/sportgala

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Deze zomer organiseerde de bibliotheek opnieuw een zomerleesactie. Voor elk gelezen boek, 
kreeg je een kaartje, waarmee je kon deelnemen aan onze actie. Een onschuldige hand trok 
volgende winnaars. Zij ontvingen op de Verwendag een prijs.

· Jeugd: Katrijn Van Dijck, Ten Van de Poel, Renka Francken, Janne Michielsen, Maxime 
Verdyck, Lise Brosens, Lore Van Hooijdonck, Alexander Meijvis, Axel Van Leuven en Hanne 
Boets.

· Volwassenen: Maria Geentjens, Bea Torremans, Leen Martens, Hilde Van Bergen, Hugo 
Lambrechts, Kristin Kemland, Maria Geys, Marianne De Bie, Christine Arnouts en August Dockx.

Winnaars vliegactie
Naast een deelname aan de zomerleesactie, konden kinderen van het eerste tot en met het 
zesde leerjaar ook deelnemen aan de vliegactie. Hierbij zochten ze in boeken over klank en 
muziek − het thema van dit jaar − naar de antwoorden op onze vragenlijst. Wanneer ze alle 
vragen juist invulden, konden ze met de gevonden code een schatkist vol cadeautjes openen. 
Bovenop een cadeautje uit de schatkist, maakten alle deelnemers kans op een extra prijs. Een 
onschuldige hand trok volgende namen:

· Mats Van Ammel, Vic Lambregts, Wies Vandecaveye, Lis Walbers, Chiel Willemse, Leana 
Seeuws, Xander Mertens en Marie Govaerts.

Winnaars tekeningen
Niet enkel de kinderen uit de lagere school maakten kans op een extra prijs, ook de kinderen 
uit de kleuterklas konden hun kans wagen. Alle leerlingen kregen in de klas een mooie tekening 
om in te kleuren. Bij inlevering in de bibliotheek kregen ze een oorkonde en een zakje met al-
lerlei lekkers en leuks.

· De winnaars zijn: Mathijs Van den Langenbergh, Fynn Peeters, Liz Bastiaensen, Stef 
Eyckmans, Hanne Boets, Rune Kools, Lise Wuyts en Levi Van der Merle.

Winnaars prijsvraag verjaardagsfeest
Op zaterdag 3 september werd de verjaardag van de bibliotheek, de kinderclub, kiekeboe 
en het klooster gevierd. Tijdens het feest kon je heel wat activiteiten doen en op het einde 
konden de deelnemers genieten van een welverdiend stukje verjaardagstaart of een bolletje 
verjaardagsijs.

Van alle 160 deelnemers die meededen aan onze prijsvraag: “Wat is het gewicht van de inhoud 
van de kruiwagen die je ziet staan in de patio in het Klooster ?”, gokten Fleur Molenaar en Anja 
Hinsen het best. Ook zij konden een prijs in ontvangst nemen tijdens de verwendag op 8 okto-
ber. Voor de nieuwsgierigen, de inhoud van de kruiwagen woog 17,9 kg.

Winnaars zomerleesactie
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Dr. Eugène en Te Koor
in de kapel van Achtel

Dr. Eugène en Te Koor, dat zijn twee werel-
den die samenkomen. De fijnzinnige luis-
termuziek van sfeermakelaar Eugène en de 
vierstemmige en hemelse oprechtheid van 
Te Koor gaan hand in hand. Samen werkten 
ze een repertoire uit van bestaand materi-
aal, geplukt uit alle tijden en windstreken. 
Op vraag van Te Koor, werden er door de 
muzikanten van dr. Eugène ook een aantal 
nieuwe nummers gecomponeerd. Een uniek 
project van 27 stemmen, 4 muzikanten en 1 
dirigent was geboren. Na een zeer gesmaakt 
concert in de kerk van Edegem besloten ze 
de ingeslagen weg verder te bewandelen.

Op zondagmiddag 6 november zal de kapel 
van Achtel de ontmoetingsplaats zijn voor 
een mooi aperitiefconcert door Dr. Eugène 
en Te Koor.

· Inkom: € 15 
· Deuren open: 11 uur
· Begin concert: 11.30 uur

Er zijn slechts een beperkt aantal
kaarten beschikbaar.

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Terugblik scholenveldloop

Het gemeentebestuur wil alle lopers nog-
maals proficiat wensen met hun geleverde 
prestaties. Iedereen heeft zijn uiterste best 
gedaan ! Een impressie van de voormiddag 
vind je hieronder, op de facebookpagina van 
de sportdienst of de website van de verschil-
lende scholen.

Graag danken wij ook nogmaals BibChip voor 
de tijdsregistratie, Fruitbedrijf Bruneel-
Cox voor de sponsoring van de appels, KFC 
Zwarte Leeuw voor het gebruik van hun ter-
reinen, AC Rijkevorsel voor de ondersteuning 
via voorlopers, Rijkevorsel Leeft voor het 
gebruik van de geluidsinstallatie en de sport-
raad Rijkevorsel voor hun medewerking ! Tot 
slot willen we ook de gemachtigde opzich-
ters van de PWA en de politie bedanken voor 
het zorgen van een veilige fietsroute van en 
naar de terreinen.

· 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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Volk van Veussel: Luk Peeters,
Sven Van Remoortel en Gert Remeysen
Op 14 september 2016 stonden drie Rijkevorselnaren − Luk Peeters,
Gert Remeysen en Sven Van Remoortel− op de top van één van de hoogste en 
mooiste bergen van Zwitserland, de Matterhorn. Een ideale aanleiding voor 
een goed gesprek over hun passie voor grote hoogtes en steile kliffen.

Jullie hebben samen reeds enkele klimexpedities ondernomen:
hoe hebben jullie elkaar leren kennen en sinds wanneer
vormen jullie een team bij het bergbeklimmen ?
Alle leden van ons team zijn al heel wat jaren actief in de bergsport. We zijn allen aangesloten 
bij de KBF (Klim- en Bergsportfederatie). Ieder van ons heeft destijds bij de Antwerpse afde-
ling ‘BPA’ (Bergsport Provincie Antwerpen) de cursus ‘hooggebergte’ gevolgd en een alpinestage 
doorlopen. Aanvullend hebben verschillende teamleden ook een opleiding in het rotsklimmen 
gevolgd. Naarmate je vordert in het rots- en bergbeklimmen, merk je steeds sterker dat je 
graag mensen rond je hebt met dezelfde ambities, dezelfde ervaring en dezelfde gedrevenheid. 
Uiteindelijk wil je er voor jezelf alles uithalen wat erin zit. In de bergsport heb je hiervoor 
goede klimmakkers nodig. Een goed team neemt al een groot deel van de risico’s eigen aan de 
sport weg.

Luk Peeters, Gert Remeysen en Sven Van Remoortel.
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Het is een onwaarschijnlijk toeval dat we elkaar binnen ons dorp gevonden hebben, dat is echt 
geen evidentie. Bergbeklimmen is een zeer intense teamsport waar je elkaar voor de volle 
100 % moet kunnen vertrouwen, zowel technisch als fysiek. En als je dan ook nog eens merkt 
dat je dezelfde ambities hebt en in alle omstandigheden elkaar goed aanvoelt en doorzet, dan 
heb je echt wel de ‘witte raaf’ gevonden. 

Samen met Marc, Bert en Kristof − die elders wonen − vormen wij sinds 2002 het ‘Belgian Moun-
taineering Team’, we vonden het destijds wel een ‘stoere’ naam .         

Vanwaar komt de passie voor het klimmen ?
Ieder van ons heeft daar wel zijn eigen verhaal in. Het zit in ons bloed. We vertoeven allen 
enorm graag in de natuur, maar blijkbaar kan geen van ons een berg zien zonder zich daarbij 
direct af te vragen: “hoe zou die te beklimmen zijn?”. Je levert een fysieke en mentale strijd 
om boven op de top van een berg te geraken, die vanuit het dal gezien vaak onbereikbaar lijkt. 
Bovendien vind je dat ‘afzien’ eigenlijk nog leuk ook, maar dat gevoel kennen andere sporters 
in ons dorp ook wel.

De toppen zijn met de jaren voor ons enkel maar moeilijker en uitdagender geworden, de vol-
doening des te groter. Maar hoe meer je dat doet, hoe kleiner je jezelf ook voelt in die grote 
bergwereld. We hebben daar allemaal heel veel respect voor.   

Je kunt niet zomaar beslissen om even een berg te beklimmen: 
welke voorbereidingen treffen jullie voor de start van zo’n 
expeditie ? 
In het alpinisme is het enorm belangrijk om de kennis en kunde van jezelf en je teamleden goed 
te kennen en deze nooit te overschatten. Op basis daarvan bepaal je welke bergen binnen je 
mogelijkheden liggen. En dan starten de voorbereidingen. 

· Fysiek: Net omdat dit zo’n sterke teamsport is, zijn anderen ook afhankelijk van jou. Je wil in 
een team niet de ‘zwakste’ zijn. Ieder van ons heeft zo zijn manier van fysieke voorbereiding. 
Uiteindelijk moet je ervoor zorgen dat je over een zeer goed uithoudingsvermogen beschikt, 
maar ook dat je krachtinspanningen op grote hoogte goed kan verwerken. We zijn getraind 
op langere afstanden (lopen of fietsen) en doen aan interval- en krachttraining. Snelheid is 
van levensbelang in het hooggebergte.

· Psychologisch: Op voorhand moet je de route zeer goed bestudeerd hebben, moeilijkheden 
proberen in te schatten en afwegen of deze beklimming haalbaar is. Hierbij zijn er steeds wel 
enkele passages die je als ‘uitdagend’ zal beschouwen, en daar moet je ook mentaal klaar 
voor zijn. Goed fysiek in orde zijn, helpt hierin natuurlijk enorm.      

· Planning: De natuur heb je nooit in de hand. Dat hadden we met de Matterhorn vorig jaar al 
gemerkt toen we de beklimming moesten staken omdat verse sneeuwval de berg onbeklim-
baar had gemaakt. Elke berg heeft zo zijn beste periode om te beklimmen, en daar wordt de 
planning op afgesteld. Elke jaar kiezen we een nieuwe ‘hoge top’ als doel. Deze wordt steeds 
voorafgegaan door enkele dagen acclimatisatie waarbij we al een 4000-meter-top beklimmen 
en slapen op hoogte.     
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· Logistiek: Er zijn beklimmingen geweest waar we enkel in het winterbivak konden overnach-
ten. Dat zijn niet onmiddellijk de meest aangename plaatsen om te verblijven: grote hoogte, 
koud en klammig, buiten sneeuw scheppen om water te kunnen koken voor thee en pasta... 
Zowel het technisch materiaal, voeding, kledij... het moet allemaal in die rugzak. Het is 
elk jaar weer een uitdaging om die licht en compact te houden. Je wilt niet weten hoeveel 
rugzakken er worden ingeladen en terug uitgeladen vooraleer we tevreden zijn.    

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om de Matterhorn te beklimmen ?
Wat voor een klim is de Matterhorn ?
Onder alpinisten noemt men deze berg ook wel eens ‘de mooiste van de Alpen’. Jaren geleden 
hadden wij nooit gedacht ons hieraan te wagen, maar toch bleef hij daar op ons wachten. Het 
is geen eenvoudige berg om te beklimmen. Wij verkozen de Matterhorn te beklimmen via de 
Italiaanse kant, de Cresta Del Leone. Het is een vrij steile rotsroute, categorie AD+ (Assez Dif-
ficile +). Deze route is iets moeilijker dan de meer beklommen Hörnligrat aan de Zwitserse kant, 
maar minder steenslaggevoelig en daardoor ook iets veiliger. De berg kenmerkt zich door daar 
‘alleen’ te staan, waardoor je getrakteerd wordt op enorme ‘dieptezichten’ tijdens de beklim-
ming. De Matterhorn is voor elke alpinist een enorm mooie uitdaging.    

#2310
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Hoe verliep de beklimming ?
Eenmaal je aan het avontuur begint, is het allemaal wel spannend. Dit jaar waren het opnieuw 
de weersomstandigheden die de beslissende factor waren. Het weer was niet echt stabiel en 
naar het einde van de week werd het alleen maar slechter. Samen met de gidsen werd beslo-
ten de toppoging te vervroegen. Hierdoor moesten we onze voorbereidende acclimatisatie 
vroegtijdig beëindigen. Dit geeft uiteraard al onmiddellijk een onzekerheidsgevoel. Twee dagen 
voordien zit je nog op zeeniveau en plots moet je twee dagen later op 4 478 m hoogte zware 
inspanningen leveren. Zijn we daar wel klaar voor ?

De eerste dag klim je via paadjes, steenpuin en uiteindelijk steile rots naar de Rifugio Carell. 
Dit is een kleine alpinehut op 3 800 m hoogte, die eigenlijk op een plaats staat waar geen hut 
kan staan. Ongelofelijk om te zien dat er staalkabels rond de hoofdbalken van deze hut zijn 
opgespannen om hem op de berg te houden. Niet teveel bij nadenken zeg je dan. Hier kwamen 
we omstreeks 14 uur toe. Het enige wat je daar kan doen, is eten en rusten, en hopen dat je 
geen last krijgt van hoogteziekte. Heel veel water drinken is de boodschap. En dan: wachten, 
wachten en nog eens wachten tot 5 uur ’s morgens ... voor de toppoging. Slapen kan je verge-
ten, dat lukt niet: de grote hoogte, maar ook de zenuwen. Terwijl je daar ligt te wachten, bonst 
het hart in je keel. We lagen daar met zeventien alpinisten, een internationaal gezelschap, 
allemaal met hetzelfde doel: het topje van de Matterhorn.

’s Ochtends controleerden we de weersvoorspellingen: er was slecht weer op komst. Voor de 
toppoging was het duidelijk dat we een stevig tempo dienden aan te houden. Buiten één korte 
tussenstop op 4 200 m (Pic Tyndall) zijn we continu blijven doorklimmen om die dag als eersten 
de top van de Matterhorn op 4 478 m te bereiken. 

Kunnen jullie verwoorden welk gevoel er overheerst
als jullie de top van de berg bereiken ?
Met acht klimmers stonden we daar boven op de top: pure euforie, onmogelijk te beschrijven 
wat er dan door je hoofd gaat. Kilometers door de Kempense bossen gelopen en gefietst, uren 
onder elkaar plannen gemaakt , strategieën besproken, gedroomd... en altijd onzeker of het 
wel zou lukken. En dan sta je daar...

Eénmaal de top bereikt, is er nog werk voor de boeg met de afdaling. 
Is er een gevaar om in alle euforie het dalen als bijkomend
te beschouwen ?
Zeker niet. De top is slechts halfweg, dat geldt zeker voor de Matterhorn. We weten dat de 
afdaling veelal gevaarlijker is dan de beklimming. De euforie maakt snel plaats voor het besef 
van wat nog komt. Na een half uur op de top zijn we gestart aan de afdaling. Al snel zagen we 
dat wolkenformaties zich begonnen te vormen. Het vraagt dan ook uiterste concentratie om 
snel en veilig af te dalen. Omstreeks 15 uur waren we uiteindelijk terug veilig aan de voet van 
de Matterhorn op 2 900 m. Op dat moment was het reeds hevig aan het regenen en het hagelen. 
We vroegen ons reeds af hoe het met de negen andere alpinisten zou gaan die samen met ons 
hadden overnacht in de Rifugio Carrel.

Helaas bleek onze ongerustheid terecht. Donderdag kregen we bericht dat 9 alpinisten vastza-
ten op de flanken van de Matterhorn. Met de helikopter konden bergreddingswerkers tot net 
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onder de wolken op een hoogte van 3 400 m afgezet worden. Deze helden hebben de gestrande 
klimmers op een hoogte van 4 200 m kunnen evacueren en in veiligheid brengen in de Rifugio 
Carell (3 800 m). Hier hebben ze tot zaterdag moeten wachten, totdat de weersomstandigheden 
goed genoeg waren voor de helikopter om hen daar weg te halen. 

Wat is voor jullie de belangrijkste reden om al deze
beklimmingen te ondernemen ?
Weet je, we vinden het echt een voorrecht om deze bergen te kunnen en te mogen beklimmen. 
Elk jaar weer met je team werken naar een volgende beklimming, we denken dat dit ons jong 
en gezond houdt .

Sommige klimmers zeggen dat alpinisme niet gaat om een berg te 
bedwingen maar om jezelf te overwinnen. Klopt dit volgens jullie ?
Helemaal. De toppen werden met de jaren enkel maar uitdagender en dit vraagt fysiek en 
mentaal steeds meer van je. En dat start al heel lang vooraleer je in de wagen stapt richting 
de bergen. We hebben allemaal wel eens twijfels, bepaalde zaken in de voorbereidingen gaan 
niet altijd van een leien dakje, het is dan ook een enorme ontlading als het dan uiteindelijk 
toch lukt. 
  
Wat waren voor jullie hoogte- en dieptepunten?
Grappige anekdotes ?
We hebben in al die jaren al een hele reeks geslaagde beklimmingen verzameld: Bernina, Mont 
Blanc, Dom, Nadelhorn, …  Elke beklimming is bijzonder. De Matterhorn is zeker een hoogte-
punt. Als je aan alpinisme doet, weet je ook dat de kans bestaat dat toppogingen niet lukken. 
Bergen lopen niet weg, lukt het dit jaar niet dan misschien volgend jaar wel. Is dat dan een 
dieptepunt ? Integendeel, je wordt nog meer gemotiveerd om er alsnog in te slagen. Grappige 
anekdotes zijn er elk jaar wel bij hoor, maar die blijven binnen de groep .

Hoe reageert het thuisfront in Rijkevorsel
op jullie klimactiviteiten ?
Als de lokroep van de bergen te groot is ...  100 % veilig kan je deze sport niet noemen. Dus 
een zekere ongerustheid thuis zal er wel zijn. Maar we proberen toch de risico’s te beperken. 
Verder zijn wij natuurlijk de meest dankbare mannen die er in Rijkevorsel rondlopen.

Hebben jullie nog klimplannen in de nabije toekomst ?
Volgend jaar gaan we in september terug richting Alpen. Dent Blanche misschien ? In tussentijd 
gaan we graag een klimmassief in de Ardennen opzoeken en zorgen we ervoor dat we fysiek in 
orde blijven. 

Wat staat er nog op de bucket list ?
Wat is voor jullie de ultieme uitdaging ?
De ultieme uitdaging, tja welke alpinist denkt niet aan de allerhoogste hé... maar het moet nog 
realistisch blijven. Bij zulke expedities ben je erg lang van huis weg en dat zit er momenteel 
bij niemand van ons in. Uiteindelijk zijn er nog een pak prachtige beklimmingen te doen binnen 
Europa. De hoogste toppen hebben we reeds gehad, maar er zijn nog steeds uitdagingen die tot 
onze verbeelding spreken. 



33

Geflitst...

18 september 2016: Opendeurdag Brandweer Rijkevorsel

25 september 2016: Polar Bearswandeling

17 september 2016: Camp Plumbridge

22 september 2016. Vriendjesdagen VC Rijkevoc

14 september 2016:

Buitenspeeldag 2.0

16 september 2016:

1 000 plantjes verkocht in

Rijkevorsel tijdens plantjes-

weekend Kom op tegen Kanker

16 september 2016: Meester Ben 

en Juf Hilde van GVBS Het Kompas 

komen op de Strapdag met

de kajak naar school

Inhuldiging nieuw lokaal

OKRA Sint-Jozef

© Foto Frans.be

© Mia Uydens

© Johan Kaethoven

© Dirk Geets
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4, 5, 10,12, 25 en
26 november 2016

Om 20.00 uur
Duivelse Molens
Theatervoorstelling

Oude Kempense molenverhalen komen 
tot leven in het bezoekerscentrum aan 
de molen.
e 7

 Molenterrein
 Looiweg 41 - 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/duivelsemolens

5 november 2016
Om 9.00 uur
Soepverkoop t.v.v. 11.11.11
Eten en drinken

Soepverkoop ten voordele van 11.11.11. 
Met dank aan alle sponsors !

 Voor de Carrefour
 Dorp 15 - 2310 Rijkevorsel

 11.11.11 werkgroep Rijkevorsel
 wendersenesael@hotmail.com

Van 11.00 tot 17.00 uur
Veldritten in Sint-Jozef Rijkevorsel
Sportactiviteit

 © Bart Huysmans

Start veldritten D om 11.15 uur en 12.15 
uur, nieuwelingen om 13.15 uur, juniors 

om 14.15 uur, Elite zonder categorie en 
beloften om 15.15 uur. De omloop ligt 
achter de lokalen van Chiro Sint-Jozef 
in de omgeving van het gemeentebos.

 Chirolokalen Sint-Jozef
 Zuiderdijk 11 - 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 janvanriel@live.be

6 november 2016
Van 11.30 tot 13.00 uur
Dr. Eugène en Te Koor
Concert

Dr. Eugène en Te Koor, twee werelden 
die samenkomen. De fijnzinnige luister-
muziek van sfeermakelaar Dr. Eugène en 
de vierstemmige en hemelse oprecht-
heid van Te Koor gaan hand in hand. Sa-
men werkten ze een repertoire uit van 
bestaand materiaal, geplukt uit alle tij-
den en windstreken. Maar, op vraag van 
Te Koor, werden er door de muzikanten 
van Dr. Eugène ook een aantal nieuwe 
nummers gecomponeerd.
e 15

 Kapel Achtel
 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12

 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/toerisme

Om 20.00 uur
Rudresh Mahanthappa - Bird calls
Concert

Rudresh Mahanthappa behoort tot de 
allergrootste jazzmuzikanten van zijn 
generatie. Het gerenommeerde Down-
beat Magazine verkoos hem maar liefst 
vijf jaar op rij als de nummer één alt-

saxofonist. Met ‘Bird calls’ brengt de 
New Yorkse altsaxofonist een eigentijds 
kijk op één van de grondleggers van de 
moderne jazz: Charlie ‘Bird’ Parker. De 
beste live-jazz uit New York: dat kan 
tellen !
e 18
voorverkoop: e 18
voorverkoop studenten: e 12
inkomprijs: e 20
inkomprijs studenten: e 14

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 november 2016
Van 9.00 tot 12.00 uur
Soepverkoop t.v.v. 11.11.11
Eten en drinken
Ben je ons op zaterdag 5 november mis-
gelopen? Op maandag 7 november ver-
kopen we opnieuw soep ten voordele 
van 11.11.11. Koop een potje soep en 
steun een goed doel... dat smaakt dub-
bel goed! Met dank aan al onze spon-
sors !

 Wekelijkse markt
 Dorp - 2310 Rijkevorsel

 11.11.11 werkgroep Rijkevorsel
 wendersenesael@hotmail.com

9 november 2016
Van 20.00 tot 21.30 uur
Infoavond LED-verlichting
Lezing 

Na een ludieke inleiding over de ge-
schiedenis van de lamp, krijg je uitleg 
over de technische aspecten van ver-
lichting en een correct lichtplan. Want, 
welke lamp past nu eigenlijk op welke 
plaats ? En wist je dat spaarlampen geen 
ideale kandidaten zijn voor de kelder, 
garage of gang ? Je komt het allemaal 
te weten op deze vorming. Deelname 
is gratis, maar inschrijven is verplicht !
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Gratis
 Raadzaal gemeentehuis

 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 IOK, gemeentebestuur Rijkevorsel

 en Gezinsbond Rijkevorsel
 Inschrijven:
 014 56 42 56 of 03 340 00 27
 gert.druyts@rijkevorsel.be
 www.iok.be/ei

10 november 2016
Om 20.00 uur
8ste muziekquiz De Singer - VOLZET
Quiz

De 8ste Muziekquiz belooft opnieuw 
een originele en toegankelijke editie te 
worden met een muzikaal vragenpallet 
waarbij zowat alle genres aan bod ko-
men. Je mag je verwachten aan gevari-
eerde tafelrondes, muziek- en filmclips 
geprojecteerd op groot scherm, en dit 
alles − onder voorbehoud − doorspekt 
met live-muziek... ja zelfs de ge-
vreesde 1 seconde-ronde komt terug !

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 november 2016
Van 11.00 tot 23.00 uur
Muziek van 11 tot 11 voor 11.11.11
Festival

Muziek van 11 tot 11 voor 11.11.11. 
Muziek van eigen bodem voor iedereen 
die het wil horen! Dit evenement voor 
de vijfde keer op rij, gewoon... wees 
erbij !
e 5
voorverkoop: e 5 - inkomprijs: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 11.11.11 werkgroep Rijkevorsel
 wendersenesael@hotmail.com

12 november 2016
Om 13.30 uur
Kampioenendag Duivenmaatschappij 
Verbroedering Sint-Jozef Rijkevorsel
Feestelijkheid
14 uur: huldiging kampioenen, 15 uur: 
bonnenverkoop, 18 uur: trekking tom-
bola. Iedereen welkom !

 Zaal Alma
 Stevennekens 218 - 2310 Rijkevorsel

 Duivenmaatschappij Verbroedering
 Sint-Jozef Rijkevorsel
 03 309 12 15

Om 18.30 uur
Kookeneten 2016
Eten en drinken

Zin in een verrassende culinaire avond 
met alles erop en eraan? Reserveer dan 
snel uw plaats aan tafel (vanaf 1 ok-
tober) ! Op 12 november staan weer 
een aantal enthousiaste Rijkevorselse 
hobbykoks klaar om jullie bij hen thuis 
een heerlijke culinaire avond te bezor-
gen.Een heerlijk dessertenbuffet staat 
daarna klaar in De Singer! Reserveren 
via debrug.rijkevorsel@telenet.be of 
0486 83 08 78.
e 40

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

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

13 november 2016
Om 20.00 uur
K's Choice - The Backpack Sessions
UITVERKOCHT
Concert
In 2015 verrasten Sarah en Gert Bettens 
muziekminnend Vlaanderen met een 
meer dan stevige rockplaat ‘The Phan-
tom Cowboy’, die vrijwel unaniem als 
de beste plaat uit hun œuvre werd be-

stempeld. Voor de ‘Backpack Sessions’ 
duiken de twee in hun rijkgevulde rug-
zak van smaakmakende songs, oud en 
nieuw, aangevuld met een aantal fraaie 
en verrassende covers. Een broer-zus-
combinatie enig in België.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

14 november 2016
Om 20.00 uur
Kaart- en buurtavond
Spel
Landelijke Gilde Rijkevorsel organiseert 
tijdens de winterperiode vier kaart- en 
buurtavonden. De eerste is maandag 14 
november 2016. Iedereen is welkom.

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0477 69 80 19

16 november 2016
Om 20.30 uur
Tony O’ Malley (ex-10cc)
Concert

Tony O’ Malley is onbetwistbaar één van 
de meest charismatische vocalisten die 
werkzaam zijn in het Verenigd Konink-
rijk. Hij heeft een enorme staat van 
dienst. Zo speelde hij bij de iconische 
band 10cc, bij Roxy Music en bij blues-
legende Eric Clapton. Voor het concert 
in de Singer brengt hij enkele Belgische 
topmuzikanten mee. Samen brengen ze 
soul van de bovenste plank !
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e 16
voorverkoop: e 16
voorverkoop studenten: e 10
inkomprijs: e 18
inkomprijs studenten: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

17 november 2016
Om 20.30 uur
Matthijs Braspenning Quartet
Concert

Matthijs Braspenning startte zijn kwar-
tet naar aanleiding van zijn bachelor-
concert op het Leuvense Lemmensinsti-
tuut. Het repertoire bestaat uit eigen 
composities van de muzikanten en een 
selectie uit het standaard repertoire 
(Cole Porter, Duke Ellington, ...) en mo-
dernere composities. De wisselwerking 
tussen de muzikanten zorgt voor een 
interactief geheel met veel aandacht 
voor dynamiek en groove.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

18 november 2016
Om 19.00 uur
Kaartavond rikken en jokken
Spel

Op deze kaartavond heeft Iedereen 
prijs. Inschrijvingen vanaf 19 uur. Aan-
vang 19.30 uur stipt in de Oude Pastorij.
e 4

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 achtel@telenet.be

Om 19.30 uur
5de Sportquiz Sportraad Rijkevorsel
Quiz

De sportraad Rijkevorsel richt voor de 
vijfde maal een algemene sportquiz in  
en zoekt ook in 2016 naar de SportStein 
van Veussel ! De quiz is gericht op ploe-
gen van 6 tot 8 personen met een brede 
interesse of kennis van sport. Niet alleen 
je kennis maar ook je sportieve vaardig-
heden worden op de proef gesteld.
e 20

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Sportraad Rijkevorsel
 sportdienst@rijkevorsel.be

19 november 2016
Om 20.30 uur
Dirk Serries - Microphonics XXVI-XXX
Concert

 © Arte-Factos - Joao Cavaco

Volledig los van zijn improvisatorische 
avonturen speelt Dirk Serries voor de 
eerste keer solo in de Singer. Aanlei-
ding hiervoor is het langverwachte 
laatste hoofdstuk van zijn in binnen- en 
buitenland bejubelde ambient-project 
Microphonics, wat op zaterdag 19 no-
vember gepresenteerd zal worden. 
Verwacht je aan cinematische, mini-
male en sfeervolle harmonische com-
posities.
e 12
voorverkoop: e 12
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs: e 15
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 november 2016
20 november 2016
Missiefeest
Feestelijkheid
Groot Missiefeest: Kinderspelen, oude 
volksspelen, koude schotel, pannenkoe-
ken en smoutebollen, verkoopstand al-
lerlei, tombola en vooral gezelligheid. 
In de loop van de namiddag worden 
regelmatig winnaars van de kleurwed-
strijd uitgeloot. Je kan onze missiona-
rissen ook steunen door een storting 
te doen op bankrekeningnummer BE09 
7310 2324 9457.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Missiekring
 l_gvanhemeldonck@hotmail.com

Aankondigingen van activiteiten in december dien je uiterlijk op 
donderdag 3 november 2016 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.

 



24 november 2016
Om 20.30 uur
Gili - Charlatan (try-out)
UITVERKOCHT
Theatervoorstelling
Al meer dan tien jaar waarschuwt men-
talist Gili ons tegen de gevaren van ma-
nipulatie, tegen kwakzalvers die mis-
bruik maken van de goedgelovigheid 
van hun medemens. Maar wat gebeurt 
er als Gili zich zélf inlaat met charla-
taneske praktijken? In deze nieuwe 
zaalshow Charlatan laat Gili zijn 'evil 
twin' volledig los. Hij zet zijn 'gaven' op 
scherp om bewust zijn 'slechte ik' te la-
ten zegevieren !

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

25 november 2016
Om 18.00 uur
Kaartprijskamp rikken en jokken
Spel

Kaartprijskamp die meetelt voor de 
‘Kaartgroep Noorderkempen’.
e 4

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 www.rijkevorsel-leeft.be

Om 20.30 uur
The Sun Ra Arkestra o.l.v.
Marshall Allen - UITVERKOCHT
Concert
Ga met ons mee op een trip naar ‘ou-
ter space’ met het cultorkest The Sun 
Ra Arkestra. Jazzlegende Sun Ra leidde 
zijn Arkestra waarin hij een traditionele 
bigband moeiteloos combineerde met 
electronica. Na Sun Ra’s dood zette de 
inmiddels 92-jarige saxofonist Marshall 

Allen het werk voort. Het concert in de 
Singer wordt ongetwijfeld een werve-
lende en onvergetelijke gebeurtenis !

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

25 en 26 november 2016
Van 20.00 tot 22.30 uur
Dieter Troubleyn -
Diamondsongs & Seagulls
Concert

De Koninklijke Harmonie Broederband 
uit Rijkevorsel o.l.v. Joris Renders 
brengt op 25 en 26 november 2016 weer 
een groot en uniek evenement in zaal 
’t Centrum te Rijkevorsel. Dieter Trou-
bleyn vergast onze toehoorders op een 
prachtig programma met de titel Trou-
bleyn, Diamondsongs & Seagulls. Hij 
brengt de grootste hits van Neil Diamond 
onder begeleiding van de harmonie.
e 15

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 www.khbroederband.be

26 november 2016
Om 9.00 uur
Kerstrozenverkoop VC Rijkevoc
Verkoop

Naar jaarlijkse traditie organiseert VC 
Rijkevoc ook dit jaar weer een kerstro-
zenverkoop! Op zaterdag 26 november 
zetten onze jeugdleden hun beste been-
tje voor en gaan ze van deur tot deur 
om deze kerstrozen te verkopen. Voor-
verkoop kan via één van onze leden.

e 5
 Rijkevorsel centrum

 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel
 VC Rijkevoc

 www.vcrijkevoc.be

27 november 2016
27 november 2016
Spaghettidag 2016
Eten en drinken

Wat kun je eten ? Een kinderportie (voor 
kinderen tot 12 jaar), een gewone portie 
of een broodjesmaaltijd. Je krijgt er van 
ons een gratis drankje bij. Hoe inschrij-
ven ? In de school op het secretariaat of 
via www.het-kompas.be

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be
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2 december 2016
Howard Peach

 De Singer vzw

3 december 2016
Wijnproeverij

 Oxfam Wereldwinkel

Tmesis
 De Singer vzw

8 december 2016
Achim Kaufmann, Frank Grat-
kowski en Wilbert de Joode 

 De Singer vzw

9 december 2016
12de Herfstquiz 

 VNV De Kruk
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdelijk te bezoeken 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 laatste 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
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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OPENINGSUREN

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen SNR
0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen: financiën, begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Karl Geens 3de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Lizette Keysers 4de schepen SNR
0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Stefan Maes 5de schepen N-VA
0474 94 06 82  -  stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

Wim De Visscher OCMW-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@skynet.be
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
vrijdag 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 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur Rijkevorsel 
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

Openingsuren diensten

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.



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.


