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2310
Rijkevorsel heeft een    voor dieren

Onze oproep op Werelddierendag om een foto door 
te sturen van jullie geliefkoosde huisdieren werd 
massaal opgevolgd. Talloze afbeeldingen ontvingen 
we van poeslieve en hondstrouwe viervoeters, 
schattigaards van diverse pluimage, ... samen 
één grote bonte beestenboel ! Ze betekenen 
alles voor jullie. We zetten ze dan ook 
wat graag in de kijker !
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INHOUD

4
Aanstaande zaterdag vieren we ‘de’ feestdag van Veussel, 
onze 2310-dag. Ontdek al wandelend of lopend de mooie 
plekjes in ons dorp. En wat denk je van een interactieve 
erfgoedwandeling ? Of kom ’s avonds meefuiven aan de kiosk.

20
Op 31 oktober wordt jong en oud uitgenodigd voor een 
avondwandeling vol spanning en avontuur. De wandeling vertrekt 
en eindigt aan de Stenen Bergmolen. Een tasje pompoensoep of 
een verkwikkend drankje onderweg zal niet ontbreken.

16
Onze Rijkevorselse scholen namen vorig schooljaar deel aan de 

actie ‘Operatie proper’ en zijn allen met glans geslaagd. Als 
dank voor hun inzet om de schoolomgeving proper te houden, 

mochten ze onlangs een cheque in ontvangst nemen. 

8
Het normale leven in GLS De Wegwijzer komt stilletjesaan 
terug op kruissnelheid. De vijfde- en zesdejaars gingen op 

Talentklassen. De leerlingen van het vierde leerjaar gingen dan 
weer terug in de tijd. Lees er alles over in deze 2310.

12
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde lanceert ‘de Beloofd-
snelheidscampagne’. We kennen de snelheidslimieten wel, 
maar houden we er ons ook altijd aan ? Beloof om je aan de 
snelheidslimiet te houden op www.beloofd.be.
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

Beste inwoner,

Sinds begin deze maand werden er weer coronaversoepelingen doorgevoerd en zijn er 
meer vrijheden dan beperkingen. Het wegvallen van het mondmasker op de meeste 
plaatsen voelt soms nog wat onwennig. Om onze prille vrijheid te kunnen behouden, werd 
beslist om de 65-plussers een derde prik te geven. Hierdoor zullen de vaccinatiecentra 
langer openblijven.
Op 14 oktober gingen we eindelijk van start met de winkelbus. Met dit busje kunnen 
65-plussers die zich moeilijk kunnen verplaatsen toch naar de winkel, het dorp, Achtel of 
Sint-Jozef. Voorlopig alleen op donderdag maar we zullen dit project regelmatig evalueren 
en bijsturen wanneer dit wenselijk is.

Over ouderen en ouderenzorg gesproken. Het woonzorgcentrum Prinsenhof werd uit 136 kandidaten gekozen om 
deel te nemen aan het project ‘Samen mens’. Dit betekent dat we vijftien maanden lang ondersteuning krijgen van 
de vzw Tandem om de beleving van mensen met dementie nog te verbeteren.

Zoals je verder in deze 2310 kunt lezen, kan er dit jaar weer fysiek geïnformeerd worden. We proberen samen een 
visie te geven aan een nieuw woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum maar ook aan de sportbeleving en de 
gezondheid van de bevolking. Met deze informatie kunnen we dan verder werken aan de masterplannen voor het 
woonzorgcentrum en de sport. We kijken er naar uit om samen met jullie de toekomst van het dorp vorm te geven.

Het bestuur denkt natuurlijk ook aan onze jongere bewoners. Recent werd er in samenwerking met Noorderkempen 
Werkt het project MOEF gelanceerd. Jongvolwassenen onder de 30 jaar die ondersteuning willen in hun zoektocht 
naar werk of hulp zoeken rond thema’s zoals wonen, hun sociaal netwerk, hun mentaal welbevinden, ... kunnen 
sinds kort een trajectgezel krijgen die samen met hen aan de slag gaat. Zit je ergens mee ? Wacht dan niet langer en 
neem contact op met de sociale dienst: 03 340 39 65 of socialedienst@rijkevorsel.be.

Na het grote succes van vorig jaar verschijnen volgende maand de feeënbomen weer. Hopelijk kunnen we opnieuw 
een brede glimlach op het gezicht van de kinderen uit kansarme gezinnen toveren.
Dit jaar kunnen we onze gemeentelijke feestdag op 23/10 weer voluit vieren. Er kan gewandeld en gelopen worden, 
met als afsluiter een knallende fuif aan de kiosk. Ik hoop jullie daar allemaal te kunnen ontmoeten.
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BESTUUR

Erfgoedwandeling in Sint-Jozef Rijkevorsel
In aanloop naar de 2310-dag kun je de interactieve Erfgoedwandeling (route 
zuid) verkennen. De tocht leidt je langs enkele mooie trekpleisters in Sint-
Jozef. Bij elke stopplaats wordt er een stukje erfgoed in de kijker gezet. 
Een mysterieus verhaal dat opnieuw wordt verteld, een interessant histo-
risch feit, de vreemde oorsprong van een naam, een herinnering aan de 
oorlog, een oud kinderlied, ... Tijdens deze boeiende wandeling ontdek je 

een heleboel leuke wetenswaardigheden. Je ontdekt de route het gemakkelijkst met de gratis 
app izi.TRAVEL of je volgt gewoon de wegwijzers. Je kunt vertrekken in Rijkevorsel-centrum 
voor een wat langere wandeling of meteen starten in Sint-Jozef voor een kortere variant. 

Meer info vind je op de webpagina www.rijkevorsel.be/erfgoedwandeling.

Op zaterdag 23 oktober vieren we opnieuw onze eigen Rijkevorselse feestdag: 
de 2310-dag ! In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we opnieuw fysiek 
samenkomen. En dat fysieke nemen we letterlijk, want je zal tijdens deze 
editie Rijkevorsel al wandelend of lopend kunnen ontdekken.

2310-dag: feestdag van Rijkevorsel
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Urban Trail in het centrum van Rijkevorsel
Op zaterdag 23 oktober organiseert het lokaal bestuur een unieke Urban 
Trail doorheen het centrum van Rijkevorsel. Het traject brengt je langs 
en door verschillende Rijkevorselse gebouwen. Zo kun je o.a. door het ge-
meentehuis, sportcentrum de Valk, de jeugdlokalen aan de Sonsheide en 
de Stenen Bergmolen wandelen of lopen ! Er is een korte lus voorzien van 
ongeveer 4 km. Wil je graag wat meer kilometers in de benen ? Dan kun je 

voor de lange tocht van ongeveer 10 km inschrijven. Wandelaars kunnen in de voormiddag tus-
sen 9.30 en 11.30 uur starten aan het gemeentehuis. Lopers zijn welkom in de namiddag en 
kunnen hun tocht aanvangen tussen 13.30 en 15.30 uur. Aanmelden doe je in het klooster naast 
het gemeentehuis. 

Wandel of loop je mee ? Wees dan voorzichtig in het verkeer, draag opvallende (fluo-)kledij en 
houd je aan de verkeersregels.

Schrijf je in voor de Urban Trail van Rijkevorsel
Inschrijven voor de Urban Trail kan via het online formulier op www.rijkevorsel.be/urbantrail. 
Vul jouw contactgegevens in, laat ons weten of je wil wandelen dan wel lopen en geef ons mee 
of je de korte of de lange route zal afleggen. Meer info ? Neem dan contact op met de sport-
dienst: sport@rijkevorsel.be of 03 340 00 54.

Verwendag Leo Pleysierbibliotheek
Ook de jaarlijkse Verwendag van de bibliotheek vindt plaats op zaterdag 
23 oktober. Naast een kleine boekenverkoop is er heel wat animatie voor-
zien. De winnaars van 
de ‘vliegactie’ en de 
‘knikkeractie’ worden 

bekendgemaakt. Natuurlijk mag ook een 
hapje, drankje en een kleine attentie voor 
elke bezoeker niet ontbreken. Iedereen is 
welkom van 10.00 tot 13.00 uur.

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Alle diensten van het lokaal bestuur − administratieve diensten, 
bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang en recyclagepark − 
zijn in november gesloten op volgende data:
· maandag 1 november · donderdag 11 november
· dinsdag 2 november · maandag 15 november

2310-feest aan de kiosk
We hebben nog meer in petto voor de 2310-
dag, want we sluiten de feestdag af – hoe 
kan het ook anders - met een heus feest. 
De vereniging @Veussel heeft zijn schouders 
onder dit project gezet en organiseert een 
fuif aan de kiosk met enkele Rijkevorselse 
DJ’s. Je bent welkom vanaf 20.00 uur. Het 
einde van het feest is voorzien rond 1.00 uur.

Wij zien jullie graag verschijnen op 23 okto-
ber. Tot dan!

Meer info: · www.rijkevorsel.be/2310-dag

Overgang van zomer- naar wintertijd

De overgang van zomer- naar wintertijd vindt 
plaats in de nacht van zaterdag op zondag 
van het laatste volle weekend van oktober.
Dit betekent dat het winteruur ingaat in de 
nacht van zaterdag 30 oktober op zondag 
31 oktober 2021: 3.00 uur wordt 2.00 uur.
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Kort verslag raden
27 september 2021

Gemeenteraad
Akte wordt genomen van het ontslag van de 
heer Eric Vermeiren als raadslid van het lo-
kaal bestuur Rijkevorsel.

De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van 
gemeenteraadslid van de heer Jeroen Ooms 
worden goedgekeurd. 

Het nieuwe raadslid legt de eed af in open-
bare zitting in handen van de voorzitter van 
de raad en wordt geïnstalleerd als titelvoe-
rend gemeenteraadslid.

De rangorde van de gemeenteraadsleden 
wordt opnieuw vastgesteld.
 
Goedkeuring wordt verleend aan de bestek-
ken en de ramingen voor de opdrachten:
· ‘Levering van elektrische voertuigen - type 

bestelwagen’ en ‘Levering van elektrische 
voertuigen - type compacte bestelwagen’. 
De ramingen bedragen respectievelijk  
€ 82 000 excl. BTW en € 102 000 excl. BTW.

· ‘Landschapspark Sas’ en de bijhorende 
bijlagen, opgesteld door IOK. De raming 
bedraagt € 199 664,30 excl. BTW.

Akkoord wordt gegaan met het rooilijnplan 
en het wegtracé van de nieuwe wegenis ter 
hoogte van Prinsenpad 25. Het nieuwe open-
baar domein − de nieuwe wegenis en het 
nieuwe park − wordt principieel aanvaard. 

Akkoord wordt gegaan met de nieuwe rooi-
lijn en met het tracé van de nieuwe wegenis 
ter hoogte van Oostmalsesteenweg 76.

De opvolgingsrapportering met een stand 
van zaken van de uitvoering van het meerja-
renplan wordt goedgekeurd.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Akte wordt genomen van het ontslag van de 
heer Eric Vermeiren als raadslid van het lo-
kaal bestuur Rijkevorsel.

Kennis wordt genomen van de aanduiding 
van de plaatsvervangers voor de effectieve 
leden van het bijzonder comité voor de so-
ciale dienst binnen de N-VA fractie.

De opvolgingsrapportering met een stand 
van zaken van de uitvoering van het meerja-
renplan wordt goedgekeurd.

Notaris Verlinden wordt aangesteld voor het 
verlijden van de akte en de verkoop van de 
woning, Helhoekweg 26.

BESTUUR

We helpen je graag verder, 
maar dan wel op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal bestuur werken op 
afspraak. Een afspraak maken kan eenvoudig via ons online af-
sprakensysteem. Surf naar www.rijkevorsel.be/afspraak of open 
de 2310-app op jouw smartphone.

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uittreksels, ... kun je overi-
gens volledig online aanvragen via het e-loket op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer gebruiksvriendelijk en boven-
dien bespaar je zo een rit naar het gemeentehuis.

Ook telefonisch kun je tijdens de openingsuren een afspraak 
maken via onderstaande contactgegevens:
· gemeentehuis: 03 340 00 00
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

De onthaalbalies in het gemeentehuis, bij de sociale dienst en 
de dienst vrije tijd blijven bereikbaar tijdens de openingsuren.

Zo kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog steeds pmd-
zakken of cadeaubonnen kopen zonder dat je hiervoor een af-
spraak moet maken.

09:00
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Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 25 oktober vanaf 20.00 
uur. De agenda wordt een achttal dagen voor 
de raadszittingen bekendgemaakt. 

Het publiek is opnieuw welkom tijdens de 
raden. Omwille van de afstandsregels is er 
een alternatieve opstelling voorzien: bezoe-
kers nemen plaats in de hal waar ze de zit-
ting via een scherm kunnen volgen. Mond-
maskers zijn enkel nog verplicht indien de 
afstand niet bewaard kan worden.

De zittingen zullen nog steeds live te vol-
gen zijn via livestream. De link voor de 
livestream wordt ter beschikking gesteld op 
de website. Het audioverslag van de raden 
kun je herbeluisteren op onze website.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/ocmwraad

11 novemberviering

Op donderdag 11 november herdenken we 
in onze gemeente de Wapenstilstand die het 
einde van de Eerste Wereldoorlog betekende. 
We brengen hulde aan de gesneuvelde solda-
ten en betonen eer aan de slachtoffers van 
beide wereldoorlogen. Aan het oorlogsmo-
nument worden bloemenkransen neergelegd 
en vredeswensen uitgewisseld. We hopen op-
nieuw op een grote vertegenwoordiging van 
onze verenigingen en van de hele bevolking.

Programma
·  9.30 uur: bijeenkomst gemeentehuis
·  9.45 uur: stoetvorming en optocht
· 10.00 uur: misviering

· 11.00 uur: optocht naar het monument
· 11.10 uur: huldebetoon aan het monument

Aan onze inwoners vragen we om op deze 
dag hun huizen te bevlaggen met de Belgi-
sche driekleur of met de vlag van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Is jouw stickerboek 
al bijna vol ?

Het stickerboek van en over Rijkevorsel 
blijkt een groot succes. De stickers vliegen 
de deur uit bij de deelnemende handelsza-
ken en velen hebben al een groot deel van 
het boek volgeplakt. Is jouw stickerboek 
helemaal vol ? Toon hem dan ten laatste op  
31 december 2021 in de bib, het gemeente-
huis of bij de sociale dienst. Wie weet win jij 
dan nog een leuke prijs !

Jouw boek is vol als je alle genummerde 
stickers in het boek hebt verzameld, dus de 
stickers met de logo's van de deelnemers 
hoef je niet in je bezit te hebben om kans 
te maken op een prijs. We wensen iedereen 
nog heel veel verzamelplezier !

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/stickerboek

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Sprokkels uit De Wegwijzer
De leerlingen van GLS De Wegwijzer hebben het schooljaar goed ingezet. 
Toffe activiteiten binnen en buiten de school konden terug doorgaan.

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar zijn van 27 september tot 1 oktober op Talentklas-
sen geweest in Houthalen. Een topweek volgens velen. Ook weer een kleine stap naar volwas-
senheid.

In het vierde leerjaar gingen de leerlingen terug in de tijd om eens te zien hoe het onderwijs er 
vroeger uitzag. Vele kinderen zijn hier toch wel van geschrokken: mooi rechtzitten, lijfstraffen, 
geen werkboeken, “dag mijnheer de directeur”, op de knieën moeten zitten, borden met krijt, 
... “The times they are a-changin”, heeft er ooit eens iemand gezongen.

Lezen is en blijft een belangrijk gegeven in de ontwikkeling van de kinderen. Samen met de 
medewerkers van de Leo Pleysierbibliotheek wordt er telkens een jaarplan opgemaakt: gewone 
bezoeken, activiteiten in de bib, (jeugd)schrijvers die over hun werk komen vertellen, ... Heel 
zinvol en heel leuk.

Op vrijdag 1 oktober gingen de kinderen van De Wegwijzer naar de stembus. Zij mochten hun 
klasburgemeester kiezen. Elk kind van de klas kon zich kandidaat stellen. De verkozenen mogen 
zetelen in het kindercomité. Je kunt maar één keer in je schoolloopbaan kinderburgemeester 
worden. Dit kindercomité vergadert zes à zeven keer per jaar onder het toeziend oog van twee 
leerkrachten. Het comité mag voorstellen doen, problemen melden, het aanspreekpunt zijn 
voor klasgenootjes, ... Voorstellen komen daarna op de agenda van de personeelsvergadering 
van de leerkrachten waarbij de haalbaarheid wordt besproken.
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Word orgaandonor !

Eén donor kan tot acht mensenlevens redden 
en zelfs de levenskwaliteit van wel vijftig 
mensen verbeteren. Voor veel patiënten met 
chronische, onomkeerbare aandoeningen is 
orgaantransplantatie de laatste mogelijke 
behandeling. Als je sterft door hersen- of 
hartfalen dan kunnen jouw organen, weef-
sels en cellen gebruikt worden om levens te 
redden. Het is belangrijk dat je daar nu al 
over nadenkt en je registreert als donor.

Jezelf registreren als orgaandonor kan on-
line. Surf naar www.mijngezondheid.be en 
registreer je vanuit je zetel met slechts en-
kele muisklikken.

Meer info:
· www.mijngezondheid.be
· www.rijkevorsel.be/orgaandonatie

zoekt een (m/v)

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

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als dienstencentrumleider werk je onder leiding van het 
clusterhoofd ouderenzorg. Je bent verantwoordelijk voor de 
opstart en de concrete aansturing van het lokaal diensten-
centrum en je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het 
aanbod van het centrum. Dit behelst o.a. volgende taken:
· het aansturen van een diverse groep vrijwilligers ter 
 ondersteuning van de dienstverlening.
· het opstarten van lokale buurtzorginitiatieven ter
 bevordering en ondersteuning van informele zorg en 
 mantelzorg.
· het projectmatig uitwerken van verschillende deelprojecten 
 waarin het dienstencentrum een sleutelrol speelt.
· oog hebben voor diverse noden bij de bevolking en stappen 
 ondernemen om hierop in te spelen.
· advies verlenen.

PROFIEL

Je beschikt over de capaciteiten om een omvangrijk project 
te sturen en te coördineren. Daarnaast beschik je over een 
sterk analytisch vermogen en heb je een duidelijk inzicht 
in het werkveld met o.a. kennis van buurtgerichte zorg en 
ouderenzorg. Je hebt kennis van vergadertechnieken en 
noties van organisatie- en personeelsmanagement. Je draagt 
integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel. Je kunt vlot en 
correct samenwerken met verschillende medewerkers en 

actoren en leidinggeven waar nodig. Je communiceert helder 
en gepast.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug op de website. Ervaring is een pluspunt, maar geen 
vereiste. Je dient te slagen voor de selectieprocedure.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan 
de personeelsdienst uiterlijk op 16 november 2021. Je 
verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per 
post of geeft deze af tegen ontvangstbewijs aan 
de personeelsdienst, t.a.v. het vast bureau, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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Bevolkingsonderzoek
borstkanker

We hebben het allemaal druk. Er is dus al-
tijd wel iets dat dringender is dan al het an-
dere. Kanker vroeg opsporen is belangrijk. 
En toch, ... van uitstel komt afstel. Als je 
iets niet meteen doet, loop je het risico dat 
het er niet van komt.

“Ik doe het straks wel. Eerst nog even de 
stad in.”, “Ik doe het later wel. Het is even 
druk op het werk.”, “Geen tijd. Want de bus 

was te laat.” BlaBlaBla. Geen excuses. Laat 
een screeningsmammografie nemen. Want 
tijdig opsporen is belangrijk.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescher-
ming tegen borstkanker. Laat van je 50ste 
tot en met je 69ste elke twee jaar een 
screeningsmammografie nemen.

In juni 2001 startte de Vlaamse overheid 
met het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. 
Het onderzoek moedigt vrouwen van 50 tot 
en met 69 jaar aan om elke twee jaar een 
screeningsmammografie te laten nemen. 

Familieberichten

Geboorten augustus en september 2021
· Michielsen Mona 7 augustus 2021 kindje van Michielsen Nick en Peeters Maud
· Vanlommel Şekirden Mila 8 augustus 2021 kindje van Şekirden Kahraman en Vanlommel Evi
· Oleinic Ernest 25 augustus 2021 kindje van Oleinic Ruslan en Zinkina Kristina
· Marissen Viktor 29 augustus 2021 kindje van Marissen Maarten en Bitter Valerie
· Vanstalle Mathis 1 september 2021 kindje van Vanstalle Jimmy en Adriaensen Lore
· De Nayer Fien 4 september 2021 kindje van De Nayer Karel en De Cuyper Annelina
· Heylen Jolene 7 september 2021 kindje van Heylen Koen en Joubert Meiggie
· Kemland Eloise 9 september 2021 kindje van Kemland Kris en Bogaerts Margeaux
· Botezatu Eliza 18 september 2021 kindje van Botezatu Andreea en Botezatu Valentin

Huwelijken september 2021
· Suykerbuyk Wout en Hens Liesbeth 4 september 2021
· Beckx Tom en De Houwer Joke 11 september 2021
· Claessen Elias en De Ceulaer Stephanie 18 september 2021
· Verboven Kim en De Winter Krista 18 september 2021

Overlijdens september 2021
· Alen Irène °1954 †  3 september 2021
· Nuyts Leo °1944 †  5 september 2021
· Wilms Louis °1938 †  9 september 2021
· Deckers Patrick °1958 † 14 september 2021
· Peeters Maria °1934 † 18 september 2021
· De Vos Dave °1975 † 20 september 2021
· Vermeiren Ludovicus °1928 † 23 september 2021
· Krijnen Wendy °1976 † 27 september 2021
· Van Seters Irène °1957 † 28 september 2021

LEVEN EN WELZIJN
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Een screeningsmammografie kan afwijkin-
gen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang 
voordat je er zelf iets van merkt. Borstkan-
ker kan al in een vroeg stadium worden ont-
dekt. Daardoor is het één van de ziekten die 
in aanmerking komen voor een bevolkingson-
derzoek. Tijdig opsporen is belangrijk. Door-
dat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, 
kunnen verwikkelingen of een zwaardere 
behandeling worden vermeden en is de kans 
op volledige genezing groter.

Wil je weten wanneer je een 
uitnodiging in de brievenbus 
mag verwachten ?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel 
met:
· www.myhealthviewer.be
· www.mijngezondheid.be
· www.cozo.be

Daar kun je ook je vaccinaties, medisch dos-
sier en medicatieschema vinden. Inloggen 
kan via je elektronische identiteitskaart. Je 
kunt ook de app ‘itsme’ gebruiken.

Meer info:
Centrum voor Kankeropsporing 
· 0800 60160 (tussen 9-12 uur en 13-16 uur)
· info@bevolkingsonderzoek.be
· borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Geboortebos

Jaarlijks groeit het 
gemeentelijk geboortebos 
een beetje
Op zondag 10 oktober 2021 werd het geboor-
tebos op de Poelberg uitgebreid. Voor de 
kinderen geboren in 2020 werden in totaal 
drie geboortebomen geplant en drie borden 
geplaatst waarop de naam en geboorteda-
tum van de kinderen werden gegraveerd.

Met de aanplanting van het geboortebos wil 
het lokaal bestuur de wens uitdrukken dat 
elk kind mag opgroeien in een groene en ge-
zonde wereld.

De ouders en hun kleine spruiten genoten 
zichtbaar van dit bijzondere moment.

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· socialedienst@rijkevorsel.be - 03 340 39 65
· wzc@rijkevorsel.be - 03 340 39 00

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Als je te snel rijdt, zie je minder
Ook al zijn meer dan acht op tien Vlaamse automobilisten overtuigd van het 
nut van snelheidslimieten, toch vindt gemiddeld één op drie het moeilijk om 
zich aan de toegelaten snelheid te houden.

Daarom legt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) met een nieuwe Beloofd-snelheidscam-
pagne de nadruk op het waarom van de snelheidslimieten. Want of je het nu wil of niet, als je 
te snel rijdt, zie je minder. 

En in het verkeer kom je ogen te kort: onvoorziene wegenwerken, een koerier die plots stopt 
in het midden van de straat, een put in de weg, een uitwijkende vuilniswagen of een bal waar 
zeker en vast nog een kind achteraan komt. Maar als je je aan de snelheidslimiet houdt, kun je 
alles op tijd zien en heb je nog genoeg tijd om veilig te reageren, ook in onverwachte situaties. 

De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet, ook in onze gemeente. Beloof om je aan de snelheids-
limiet te houden op www.beloofd.be. 

Meer info: · www.beloofd.be
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Aansluiten bij het 
buurtinformatienetwerk (BIN)

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een 
gestructureerd samenwerkingsverband tus-
sen burgers en de lokale politie. Een BIN 
heeft volgende doelstellingen:
· bijdragen tot het verhogen van het alge-

meen veiligheidsgevoel
· bevorderen van de sociale controle
· bevorderen van de preventiegedachte

Een BIN is dus geen groepering van mensen 
die toezichtrondes of patrouilles uitvoert.

Hoe werkt een BIN ?
Als je verdachte gedragingen en toestanden 
ziet, kun je deze melden aan de lokale po-
litie: via het nummer 101 of 03 340 88 00 
(centrale post Hoogstraten). Vermeld dat je 
deel uitmaakt van een BIN-netwerk.

Deze informatie wordt geëvalueerd en zo 
nodig brengt de politie de BIN-leden op 
de hoogte. Dit gebeurt telefonisch via een 
phone-mailbericht. Bij een activatie van het 
BIN wordt aan de leden gevraagd om gedu-
rende een half uur een verhoogde waak-
zaamheid aan de dag te leggen. Nakijken 
of alle ramen en deuren van de woning nog 
steeds slotvast zijn, de lichten aansteken en 
van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk 
observeren. De activatie kan zowel gedu-
rende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht 
je dan nog eventuele verdachte situaties 
opmerken, dan kun je deze via het nummer 
101 doorgeven aan de politiediensten. 

De politie tracht ook in de mate van het 
mogelijke feedback te geven aan de bur-
gers over de resultaten van de aangebrachte 
meldingen. Hiervoor wordt een meldingske-
ten georganiseerd zodat meldingen in ‘real 
time’ worden verspreid door de radiokamer 
van de politie of door de politiezone zelf.

BIN Rijkevorsel
Iedereen kan gratis lid worden van het BIN. 
Wens je ook aan te sluiten, dan kun je con-
tact opnemen met de BIN-coördinator. Be-
zorg je e-mailadres en je ontvangt de nodige 
info en een inschrijvingsformulier dat je in-
vult, ondertekent en terugstuurt.

BIN-coördinator Rijkevorsel
Siegfried Fockaert
· Waterdelt 13 - 2310 Rijkevorsel
· 0476 71 93 42
· siggi13@telenet.be

Politie Noorderkempen
· Vrijheid 13-17 - 2320 Hoogstraten
· 03 340 88 00
· pz.noorderkempen@police.belgium.eu

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/BIN
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Veiligheidsmonitor 2021

Mogelijk ontvang je binnenkort in jouw brie-
venbus de 'Veiligheidsmonitor 2021', een en-
quête over verschillende veiligheidsthema's. 
Krijg je een exemplaar ? Vul deze zeker gron-
dig in. Het is waardevolle info voor de uit-
werking van het veiligheidsbeleid van onze 
gemeente ! 

Wat is de Veiligheidsmonitor ?
De Veiligheidsmonitor is een enquête die 
bij de bevolking gevoerd wordt over ver-
schillende veiligheidsthema's. Via dit ka-
naal word je als burger bevraagd over jouw  
(on)veiligheidsgevoel, buurtproblemen, mo-
gelijks slachtofferschap en de kwaliteit van 
het politieoptreden. Het initiatief wordt 
georganiseerd door de politie, in samenwer-
king met de Federale Overheidsdienst (FOD) 
Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Wie ontvangt de enquête ?
400 000 personen zijn geheel onwillekeurig 
geselecteerd en ontvangen een vragenlijst. 
De verzamelde gegevens bevatten waarde-
volle informatie voor de uitwerking van het 
veiligheidsbeleid van onze gemeente. Wij 
vragen dan ook de inwoners die een vragen-
lijst ontvangen, de nodige tijd te nemen om 
de vragen van de enquête te beantwoorden.

Jouw medewerking is van groot belang. Deel-
nemen kan eenvoudig, online via internet of 
via een vragenlijst op papier. Jouw antwoor-
den worden volledig anoniem verwerkt. Wie 
via de statistische toevalssteekproef wordt 
geselecteerd, krijgt de enquête in de brie-
venbus. De resultaten worden in het eerste 
semester van 2022 verwacht.

Meer info:
Lokale Politie Noorderkempen
· Vrijheid 13-17 - 2320 Hoogstraten
· 03 340 88 00
· pz.noorderkempen@police.belgium.eu

Verkeershinder

23 oktober: 2310-dag
Op zaterdag 23 oktober viert het lokaal 
bestuur Rijkevorsel de 2310-dag. Hiervoor 
wordt een gedeelte van de Banmolenweg 
verkeersvrij gemaakt van 12.00 tot 17.00 
uur. Tevens is er een tijdelijk parkeerverbod 
van kracht op de parkings aan de kiosk en bij 
de Kinderclub in het centrum. 

6 november: 
veldritten WSC Sint-Jozef
Op zaterdag 6 november richt Wieler- en 
Supportersclub Sint-Jozef verschillende cy-
clocrosswedstrijden in aan de lokalen van 
Chiro Sint-Jozef en het  Gemeentebos. Hier-
voor wordt een gedeelte van de Zuiderdijk 
afgesloten vanaf huisnummer 10b tot aan 
het kruispunt met de Kievitsheide. In het 
Gemeentebos geldt er vanaf Laer enkelrich-
tingsverkeer vanuit de Vlimmersebaan rich-
ting Kievitsheide. 

11 november: 
herdenking Wapenstilstand
Voor de herdenking van Wapenstilstand 
wordt op donderdag 11 november een ge-
deelte van het Doelenpad verkeersvrij ge-
maakt ter hoogte van het oorlogsmonument 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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aan de Sint-Willibrorduskerk. Hierdoor zal 
de uitrit van parking Zuid tijdelijk niet be-
schikbaar zijn. De inrit van de parking zal 
dan enkele uren functioneren als uitrit. 

27 november: 
intrede Sinterklaas
Om de intrede van Sinterklaas in Sint-Jozef 
op zaterdag 27 november vlot te laten ver-
lopen wordt het jaagpad/fietspad aan de 
noordzijde van het kanaal tijdelijk afgeslo-
ten tussen Meir en de fiets-/wandelbrug. Ge-
bruikers van het jaagpad dienen tijdens het 
evenement de straat Sint-Jozef te volgen.

Resultaten test BE-Alert 
op 7 oktober 2021

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking ? Bij een noodsituatie 
willen we jou graag snel verwittigen. Daarom 
testte onze gemeente BE-Alert, een natio-
naal systeem dat je op de hoogte stelt van 
een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

 

Resultaten test op 7 oktober
Al onze inwoners ingeschreven op BE-Alert 
stuurden we op donderdag 7 oktober een 
testbericht via e-mail. In totaal werden  
1461 e-mailberichten uitgestuurd. Alle be-
richten werden correct ontvangen. 

Iedereen die zich op 7 oktober in de 
namiddag in de provincie Antwerpen 
bevond, ontving bovendien een sms-
bericht van de dienst noodplanning 
van de Gouverneur. Dit systeem waar-

bij inwoners een sms ontvangen op basis van 
locatie kan gebruikt worden bij grootscha-
lige incidenten.

Wat is BE-Alert ? 
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
we jou kunnen verwittigen bij een noodsitu-
atie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, 
gouverneur of de minister van Binnenlandse 
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo 
kunnen inwoners op een snelle manier de 
nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en 
deuren te sluiten bij een brand. Je kunt een 
BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of 
e-mail. 

Registreer je
Om een bericht te ontvangen, moet je je 
registreren. Dit kan heel gemakkelijk op 
de website www.be-alert.be. Vul het in-
schrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. 
Schrijf je vandaag nog in !

Actualiseer je gegevens
Het is belangrijk dat je jouw profiel op BE-
Alert goed onderhoudt. Je kunt jouw per-
soonlijke gegevens op elk moment aanvul-
len, wijzigen of zelfs verwijderen. Bovendien 
kun je tot vijf adressen registreren. Voeg dus 
naast je thuisadres zeker ook je werkplaats 
en enkele andere belangrijke adressen toe 
(bv. familie). Dit doe je in slechts enkele 
stappen:
· Surf naar www.be-alert.be.
· Meld je aan met jouw e-mailadres en het 

paswoord dat je koos bij je registratie. 
· Vul je gegevens aan.
· Klik onderaan op de knop ‘Bevestigen’.

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 88 50

 

Meer    
info
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Operatie proper: lagere scholen 
voeren actie tegen zwerfvuil !

BOUWEN EN WONEN

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen 
met als doel hen een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam aan
te pakken. Dit doen ze door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning 
te bieden − denk aan opruimmateriaal en educatieve pakketten − en 
iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie 
financiële beloning.

GLS De Wegwijzer, Het Kompas en de Sint-Luciaschool schreven zich in voor het schooljaar 2020-
2021 en zijn allen met glans geslaagd! Begin oktober mochten ze hun welverdiende cheque in 
ontvangst nemen. Een mooie beloning voor hun inzet tot een propere schoolomgeving. Onder-
tussen zijn de scholen dit schooljaar ook alweer volop bezig met het project.

Ook deelnemen ? Schrijf je in voor 1 november !
Ook jeugdverenigingen kunnen nog deelnemen aan Operatie Proper. Met de leden van jouw 
vereniging moet je gedurende een periode een aantal verplichte uitdagingen aangaan zoals 
regelmatig zwerfvuil rond je terreinen opruimen. De beloning varieert tussen € 500 en € 975. 
Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober via mooimakers.be/educatie.

Meer info: · 014 46 29 13 · mooimakers@iok.be · www.mooimakers.be/educatie
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Energie besparen in huis ?
Vraag raad aan de HUISdokter !

Heb je renovatieplannen, maar weet je niet 
waar te beginnen ? Wil je gaan voor een la-
gere energiefactuur en een hoger comfort ? 
Of wil je energie besparen, maar weet je 
niet hoe ? De HUISdokter van het Energiehuis 
Kempen kan je gratis en onafhankelijk bij-
staan gedurende het hele traject, aan huis 
en op jouw tempo.

De HUISdokter komt langs bij je thuis en be-
kijkt samen met jou de staat van je huis, het 
energieverbruik en mogelijke maatregelen 
om dit te verbeteren. Je ontvangt een ad-
viesrapport met stappenplan, een inschat-
ting van de kostprijs, beschikbare subsidies 
en leningen, ... Als je maatregelen wil uit-
voeren kan de HUISdokter je helpen met het 
zoeken van aannemers en opvragen van of-
fertes. Ook tijdens de werken blijft hij ter 
beschikking om de werken op te volgen of 

te helpen bij eventuele problemen. Na de 
werken kan hij helpen bij het aanvragen van 
premies en het meten van de gerealiseerde 
energiebesparing.

Ook zonder concrete plannen kun je bij de 
HUISdokter van het Energiehuis terecht. Een 
vrijwillig energiemeester bekijkt samen met 
jou hoe je energie kunt besparen, zelfs zon-
der € 1 uit te geven. 

Hij kan je ook op weg helpen voor grotere 
energiebesparende maatregelen en indien 
nodig doorverwijzen naar een professionele 
HUISdokter die je verder kan begeleiden.

Interesse ?
Je kunt een gratis bezoek van de HUISdokter 
aanvragen, telefonisch via 014 56 27 88 of 
via www.energiehuiskempen.be/huisdokter. 

Meer info:
· 0471 55 96 05
· duurzaamheid@rijkevorsel.be
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Bladkorven

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook deze 
herfstperiode bladkorven geplaatst op ver-
schillende locaties in onze gemeente. Deze 
locaties worden bepaald op basis van de 
overlast door te veel bladval. 

De bladkorven zijn enkel bedoeld voor bla-
deren afkomstig van bomen die zich op 
openbaar domein bevinden. Het is dus niet 
toegelaten om bladeren van bomen op privé-
domein in de bladkorven te deponeren. Ook 
ander (groen)afval dan bladeren is niet toe-
gelaten in de bladkorven.

Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat er vanaf dinsdag 30 november 2021 
gestart zal worden met het verwijderen 
van de bloempotten aan de gedenkstenen 
op beide kerkhoven. Als de bloemen nog in 
goede staat verkeren, kan er beslist worden 
deze nog wat langer te laten staan.

Er mogen in geen geval bloempotten worden 
ingegraven.

BOUWEN EN WONEN

Laatste oproep voor kandidaten 
voor de Landbouwprijs 2021

Dit jaar zal de GECORO een ‘landbouwprijs’ uitreiken specifiek 
gericht naar land- en tuinbouwbedrijven. De prijs kan gewonnen 
worden om één van de volgende redenen:
· nieuwe ideeën of projecten hebben die passen in het streek-

project Kempen2030.
· een opmerkelijke prestatie op vlak van milieu of duurzaam-

heid geleverd hebben.
· initiatieven hebben genomen om waardevolle milieu- en/of 

natuurprojecten te realiseren.
· nieuwe ideeën hebben voor de verbetering van bestaande pro-

jecten.

Wie komt in aanmerking ?
· Rijkevorselse land -of tuinbouwers met een bedrijf gevestigd 

in Rijkevorsel.
· Het milieu-, natuur-, of duurzaamheidsproject moet uitge-

voerd zijn op het grondgebied van Rijkevorsel.
· Het bedrijf kan zichzelf kandidaat stellen, maar ook derden 

kunnen kandidaten voordragen.

Er wordt een geldprijs voorzien van € 250. Kandidaturen kunnen 
nog tot 1 november 2021 ingediend worden ter attentie van de 
GECORO, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel of via e-mail naar 
omgeving@rijkevorsel. De kandidaturen moeten gemotiveerd 
zijn met een korte omschrijving van het project en eventueel 
enkele foto’s.
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Ga voor een regenwaterton 
met de groepsaankoop 
van IOK

Heb je een tuin die af en toe wel wat ex-
tra water kan gebruiken ? Wil je de kostprijs 
van je waterfactuur drukken door minder 
kraantjeswater te gebruiken ? Neem dan ze-
ker eens een kijkje bij het aanbod van de 
groepsaankoop hemelwateropvang van IOK 
die onze gemeente mee organiseert. Een 
bovengrondse ton kan je heel wat gratis re-
genwater opleveren.

Via de groepsaankoop kun je kiezen om je 
ton af te halen, aan huis te laten leveren of 
zelfs te laten installeren door het Kempens 
maatwerkbedrijf De Sprong.

Wil je ook binnenshuis regenwater gebruiken 
of heb je veel water nodig ? Dan kun je gaan 
voor een ondergrondse hemelwaterput. 

Heb je interesse ?
Surf naar www.iok.be/hemelwater voor het 
volledige aanbod van de groepsaankoop. 
Geen internet ? Neem contact op via het te-
lefoonnummer 014 56 27 88. 

Meer info:
· 0471 55 96 05
· duurzaamheid@rijkevorsel.be

Verwarm anders en betaal 
minder: steun voor afnemers 
met uitsluitend nachttarief

De Vlaamse overheid voorziet verhoogde 
energiepremies voor Vlamingen die aange-
sloten zijn op het elektriciteitsnet met uit-
sluitend nachttarief. Hiermee willen ze de 
kosten voor deze doelgroep verlagen  ten 
gevolge van de gefaseerde uitdoving van het 
uitsluitend nachttarief in 2022. Heb je een 
exclusieve nachtmeter en ga je energiebe-
sparende investeringen uitvoeren ? Dan kun 
je rekenen op extra financiële steun van de 
Vlaamse overheid. 

Tegemoetkomingen
Concreet kunnen deze gezinnen een beroep 
doen op verhoogde energiepremies voor de 
isolatie van daken, vloeren en muren, net 
als voor de plaatsing van hoogrendements-
beglazing, een warmtepomp of een warm-
tepompboiler. 

Als extra stimulans kunnen gezinnen met 
uitsluitend nachttarief voortaan ook tot  
€ 15 000 renteloos lenen via het Energiehuis 
om hun woning energiezuiniger te maken. 

Tot slot kunnen gezinnen met uitsluitend 
nachttarief een premie aanvragen voor de 
installatie van sturingsapparatuur die er-
voor zorgt dat de accumulatieverwarming, 
elektrische boiler of warmtepomp opwarmt 
als er veel elektriciteit geproduceerd wordt 
door zon en wind. 

Meer info:
· www.energiesparen.be

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Lichttocht doorheen Rijkevorsel
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organiseert in samenwerking met Toerisme 
Rijkevorsel, Jeugdtheater Globe en Dans Maar weer zijn welgekende 
lichttocht doorheen de straten van Rijkevorsel. 

Dit jaar wordt er gestart aan de Stenen Bergmolen. We passeren langs wijken, trage wegen, 
donkere steegjes, ... De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels 
e.d. te voorzien die ons verlichten tijdens onze avondwandeling. Halfweg de wandeling kan ie-
dereen genieten van een lekker drankje of een tasje pompoensoep. Aan het einde is er animatie 
voorzien. De route is ongeveer 6 km lang.

Iedereen op post dus voor deze herfstwandeling ! Breng je mama, papa, oma, opa, tante, non-
kel, nichtjes, neefjes, ... mee naar deze spannende wandeling. Gelieve een lichtje, stevige 
schoenen, voldoende warme en eventueel regenbestendige kledij te voorzien.

Praktisch
· Wanneer: zondag 31 oktober 2021
· Waar: vertrek aan de Stenen Bergmolen
· Uren: vertrek wandeling om 18.00 uur, het einde is voorzien rond 20.00 uur
· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de lichttocht dien je op voorhand in te schrijven via
  jeugd@rijkevorsel.be of 03 340 00 55.
· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lantaarn

Meer info: · jeugd@rijkevorsel.be – 03 340 00 55 · toerisme@rijkevorsel.be – 03 340 00 53
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Intocht van de Sint

Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke 
nieuws dat Sinterklaas ook dit jaar met zijn 
stoomboot zal aanmeren in Rijkevorsel.

Op zaterdag 27 november zijn alle kinderen 
welkom in het Gemeenschapscentrum om 
liedjes te zingen en hun tekeningen af te ge-
ven aan de Sint en zijn knotsgekke Zwarte 
Pieten.

Maar het feest wordt al vroeger ingezet. 
Vanaf 9.30 uur zijn de kinderen welkom in 
het Gemeenschapscentrum om samen met 
ons de troon van de Sint te versieren, pie-
tenhoeden te maken, ... Rond 10.30 uur 

gaan we dan samen richting de vaart om de 
heilige man en zijn helpers toe te juichen.

Na aankomst van de Sint trekken we in stoet 
terug naar het Gemeenschapscentrum om 
samen liedjes te zingen. Sinterklaas heeft 
ons beloofd dat hij voor ieder kind een klein 
cadeautje zal meebrengen.

De intocht is een organisatie van de jeugd-
dienst samen met Toerisme Rijkevorsel en 
Jeugdtheater Globe. Vooraf inschrijven voor 
dit feest is niet nodig.

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

© Johan Kaethoven
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Kunstendag in Rijkevorsel

Op zondag 21 november 2021 vindt de Kun-
stendag voor Kinderen plaats. Op deze dag 
kun je in heel wat gemeenten in Vlaanderen 
en Brussel kennismaken met verschillende 
kunstvormen.

Dit jaar viert Kunstendag voor Kinderen z’n 
tiende verjaardag en ook in Rijkevorsel fees-
ten we mee! Wil jij graag tekeningen ma-
ken zoals een echte cartoonist? Of een leuke 
dans leren of mooie muziek maken? Schrijf 
je dan zeker in voor één van de gratis acti-
viteiten!

Striptekenen met Steven de Rie 
· 6 tot 14 jaar
Iedereen leest weleens een stripverhaal. En 
striphelden hebben de wereld veroverd! Je 
ziet ze overal: in films, op T-shirts, ... Maar 
hoe wordt een stripverhaal of comic eigenlijk 
gemaakt ? Is dat moeilijk, zo’n Spider-Man, 
Fanny Kiekeboe of Bart Simpson tekenen? 
Striptekenaar Steven de Rie (o.a. assistent 

studio Linthout/Urbanus-strips) komt met 
plezier al tekenend en babbelend alle vra-
gen beantwoorden. Met tal van voorbeelden 
en tekentips zal hij je ervan overtuigen dat 
er in iedereen wel een beetje een stripteke-
naar schuilt, ook in jou ! 

Ga samen met Steven aan de slag in één van 
de twee workshops en wie weet worden er 
ter plekke uit jouw creatieve ideeën wel 
nieuwe striphelden geboren !

Waar en wanneer ?
· zaal Forsela,
 boven de Leo Pleysierbibliotheek
· workshop 1: 10.00 tot 11.30 uur
· workshop 2: 11.30 tot 13.00 uur

Hoe inschrijven ?
Via e-mail naar bibliotheek@rijkevorsel.be  
met je naam, leeftijd, contactgegevens, 
welke workshop je wil volgen en het ge-
wenste aantal deelnemers. Maximaal 30 
deelnemers per workshop, dus wees er snel 
bij !

Dansinitiatie met Dans Maar 
· 6 tot 14 jaar

Tijdens een dansinitiatie van vereniging 
Dans Maar kun je je helemaal uitleven ! Maak 
je keuze uit één van de twee soorten work-
shops. 
· Hiphop: dat is coole moves uitvoeren op 

trendy rapmuziek. Dit type dans is al-
lesbehalve klassiek en draait om urban 
dance-stijlen zoals breakdance, locking, 
waving, ... 

VRIJE TIJD
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· Dance Together: in deze initiatie leer je 
samen met je (groot)ouder(s) een leuke 
dans. Plezier gegarandeerd !

Waar en wanneer ?
· slaapzaal, eerste verdieping Klooster
· hiphop: 10.30 tot 12.00 uur 
· dance together: 13.30 tot 14.30 uur
 15.00 tot 16.00 uur
Hoe inschrijven ?
Via e-mail naar cultuur@rijkevorsel.be met 
je naam, leeftijd, contactgegevens, welke 
initiatie je wil volgen en het gewenste aan-
tal deelnemers.

Workshop groepsmusiceren 
‘Speel mee in het orkest’ 
met de Koninklijke 
Harmonie Broederband 
· 6 tot 14 jaar

Op de Kunstendag voor Kinderen laat de 
Koninklijke Harmonie Broederband je ken-
nismaken met groepsmusiceren. In een fijne 
en leuke workshop ‘Speel mee in het orkest’ 
wordt iedereen betrokken. Zelfs je ouders of 
oma en opa kunnen meedoen! Voor iedereen 
is er een instrument. 

Heb jij zelf al een instrument dat je kunt 
bespelen? Breng het dan mee naar de work-
shop. Voor of na je workshop kun je genieten 
van een optreden van het jeugdorkest. 

Waar en wanneer ?
· benedenverdieping Klooster
· workshop 1: 11.00 tot 12.00 uur 
· optreden jeugdorkest: 12.00 tot 13.30 uur 
· workshop 2: 13.30 tot 14.30 uur 
· workshop 3: 15.00 tot 16.00 uur

Hoe inschrijven ?
E-mail naar broederbende2021@gmail.com 
met je naam, leeftijd, contactgegevens, 
het nummer van de workshop waaraan je 
wil deelnemen, met hoeveel personen je wil 
komen en je instrument, als je er al eentje 
kunt bespelen, en of je het kunt meebren-
gen. 

Meer info:
· 03 340 00 52
· cultuur@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/kunstendag
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BoekBabyBorrel op 
zaterdag 20 november 2021

Ben je benieuwd wat een ‘BoekBabyBorrel’ 
is? Kom dan zeker op zaterdag 20 november 
2021 langs in de Leo Pleysierbibliotheek. 

Tussen 10.00 en 12.00 uur zullen er verschil-
lende muzikale en ritmische voorleesmo-
menten plaatsvinden. Voor alle gezinnen 
met kinderen van 0 tot 3 jaar.

Wat kun je allemaal beleven
· Pieterpeuterpad. Het pieterpeuterpad be-

staat uit verschillende elementen waar-
mee kinderen hun eigen weg kunnen leg-
gen en lopen. De materialen waarmee het 
pad bekleed is, zijn aaibaar en kleurrijk. 
Stimulerend voor de zintuigen. 

· verschillende voorleeshoekjes.
· Workshop ‘Zingen met ...’ in samenwer-

king met de Gezinsbond van Rijkevorsel. 
Je gaat samen met je kind aan de slag en 
ontdekt hoe je ook thuis samen muziek 
kunt maken. Liedjes en stemspelletjes 
bevorderen de taalontwikkeling en woor-
denschat. Maar bovenal is zingen met je 
peuter gewoon plezant. 

· Zoektocht ‘ De kleine dierendokter’
· Fotografen van Fotovrienden Rijkevorsel 

vzw zullen aanwezig zijn om een foto te 
nemen als herinnering aan deze dag.

· En nog veel meer ...

Natuurlijk vergeten we de oudere broertjes 
en zusjes ook niet. Zij kunnen zich uitleven 
in onze knutselhoek. Dit alles natuurlijk 
voorzien van een hapje en een drankje.

Heb jij zin om er een 
leuke middag van te 
maken samen met je 
kind(eren) ? Kom dan 

zeker langs in onze bibliotheek. Inschrijven 
is niet nodig.

Lezing in de bibliotheek

‘In de greep van je genen’ 
door Dirk Draulans
· donderdag 9 december 2021 om 19.30 uur 
· zaal Forsela, eerste verdieping 
 Leo Pleysierbibliotheek
· inkom: € 5
· inschrijven via 03 340 00 50, in de bib of 

via bibliotheek@rijkevorsel.be

De moderne tijd overlaadt ons met schuld-
gevoelens en angsten: overgewicht, krach-
tige stormen, de bedreiging door allerlei 
chemische stoffen in ons voedsel en in onze 
omgeving, ... Dit alles houdt ons meer en 
meer bezig.

Na een analyse van de moderne maatschap-
pij komt bioloog, journalist en schrijver Dirk 
Draulans uit bij de wondere wereld van onze 
genen! Het feit dat niet al onze genen inge-
steld zijn geraakt op de moderne tijd, kan 
ons danig parten spelen. En omdat we al-
lemaal verschillend zijn, reageert ieder van 
ons anders op de eisen van de veranderende 
wereld.

Tijdens deze lezing, georganiseerd door het 
Davidsfonds samen met het lokaal bestuur 
Rijkevorsel en Avansa Kempen, legt Dirk 
Draulans uit waarom we soms moeilijk vat 
krijgen op bepaalde cruciale aspecten van 
ons leven. Misschien helpt dit inzicht ons wel 
om gelukkiger door het leven te gaan.
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· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· evenementen@rijkevorsel.be – 03 340 00 54
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52

 

Meer    
info

Belle Perez in de 
Sint-Willibrorduskerk

Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feestver-
pakking ! Het gelijknamige album en een 
geweldige liveshow, dat is wat je mag ver-
wachten van de Spaanse schone.

Je gaat er van dansen als in Cuba en feesten 
als op Ibiza. Sensueler en stoerder dan ooit 
neemt Belle je mee in een set vol dance-hits 
met zowel een hippe danspop- als een old-
school zuiderse feel. En één ding is zeker: 
‘Rhythm is gonna get you’. Kom je ook naar 
hét latin feestje van het jaar ?

Op zaterdag 4 december brengt Belle de 
beste nummers uit haar carrière in de Sint-
Willibrorduskerk. De deuren van de kerk 
gaan open om 19.30 uur. Het optreden start 
om 20.30 uur.

De inkomkaarten kun je kopen aan de ont-
haalbalie in het gemeentehuis en aan de 
balie in de Leo Pleysierbibliotheek. Tickets 
kosten € 25 in voorverkoop en € 30 ter 
plaatse (geen gereserveerde plaatsen).

Meer info:
· 03 340 00 53
· toerisme@rijkevorsel.be

Kerstmarkt op 
18 en 19 december 2021

We doen nog een laatste warme oproep om 
deel te nemen aan de kerstmarkt. Er is reeds 
een grote respons, maar er zijn nog enkele 
plaatsen vrij. Je stelt je vereniging voor of 
je kunt producten verkopen. En dit voor één 
of twee dagen, aan jou de keuze. Bovendien 
kun je rekenen op praktische ondersteuning 
van het lokaal bestuur.
Wil je deelnemen of heb je vragen ? Stuur 
een e-mail naar toerisme@rijkevorsel.be 
met volgende info:
· naam vereniging of hobbyist
· naam contactpersoon
· contactgegevens (e-mailadres en 
 telefoonnummer)
· welke producten wil je aanbieden ?
· één of twee dagen ? 
 Indien één dag, aangeven welke dag.

Onze senioren feesten

Op 15, 16 november en 17 november organi-
seert het lokaal bestuur opnieuw een feest-
namiddag voor onze senioren. Gedurende 
twee dagen in het centrum en één dag in 
Sint-Jozef nodigen we graag alle senioren 
van onze gemeente uit voor een gezellige 
namiddag. De deuren openen om 12.00 uur.

Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober aan 
de onthaalbalie in het gemeentehuis of via  
e-mail naar communicatie@rijkevorsel.be.
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ? 
Met de uitgave van een tweemaandelijks 
Veussels tijdschrift doen wij een poging om 
banden te smeden tussen de uiteendeinende 
interessegroepen en leefgemeenschappen in 
Rijkevorsel en dit op een sappige, lollige en 
soms − geven we toe − ook wel eens lullige 
manier, zonder de ernst van het leven opzij 
te willen schuiven. De socio-culturele erudi-
tie van onze redactieleden wordt trouwens 
angstvallig bewaakt en onderhouden via re-
gelmatige bijeenkomsten en teerfeesten. 
We schuwen niet deel te nemen aan het 
dorpse leven in al zijn aangename aspecten. 
En sommigen durven dit zelfs doen tot in de 
late uurtjes! Eigenlijk bedrijven wij heem-
kunde à la carte: feiten, gebeurtenissen en 
toestanden worden geboekstaafd voor het 
nageslacht. 

De DNB-redactie bestaat uit een kern van 
zo’n zevental personen, geruggesteund door 
een tiental (vaste en losse) medewerkers. 
De inbreng van de verenigingen is vrij groot. 
Oplage: ruim + 600 (de ‘+’ schommelt door 
losse verkoop in de krantenwinkels).

We houden ons financieel behoorlijk staande. 
Mede dankzij de sponsors (reclame), sub-
sidies en de losse verkoop (naast de abon-
nementen). “Als we toekomen, boeren we 
goed”, beslisten we op een open conclaaf in 
een café dat ons nog steeds financieel wel-
gezind is.

Wanneer is De Nieuw Brug 
ontstaan ?
Kort nadat het tijdschrift De (oude) Brug het 
bijltje erbij neerlegde en verder in het leven 
ging als culturele vereniging, werd De Nieuw 

De Nieuw BrugVereniging in de kijker
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Brug in 2010 opgericht door enkele geeste-
lijk-jeugdige gabbers en enkele dynamische 
jonge figuren. Is het niet mooi dat zij beslo-
ten een schuchtere poging te ondernemen 
om weer aan te klampen met de traditie van 
een socio-cultureel informatief volksblad en 
‘een brug’ te leggen met wat leeft en be-
staat in een dorpje ? Na het heengaan van De 
(oude) Brug was het leven in het dorp er im-
mers een beetje saaier op geworden en ston-
den verenigingen en sommige bewoners in 
de kou om hun projecten kenbaar te maken 
en extra glans te geven. Facebook en der-
gelijke waren toen nog niet in zwang. Bleek 
daarenboven dat menig dorpsbewoner wel 
degelijk behoefte had aan meer info over 
het één en het ander in de gemeente. Zeg 
maar: met het opstarten van De Nieuw Brug 
was het boeiende persamateurisme eindelijk 
weer troef en waren de ontstane nieuwsga-
ten vlug weer opgevuld.

Want ons tijdschrift ligt te schitteren in de 
beste cafés, eetgelegenheden, het rusthuis, 
bij de dokter, bij de kapper, bij de notaris, in 
de vooruitstrevendste frituren en in de bib. 

Persoonlijk hebben we kunnen constateren 
dat het blad aan de toog lustig van hier naar 
daar wordt versast en dat sommige onder-
werpen of foto’s hét gespreksonderwerp van 
de dag zijn en lustig becommentarieerd wor-
den. Onze soms kritische blik houdt als het 
ware onze boeiende gesellschaft met zijn po-
litieke, wereldlijke en geestelijke tentakels 
mooi in evenwicht. Laat dat onze opdracht 
zijn: het nauwlettend in de gaten houden 
van alles wat reilt en zeilt in ons dorp.
 
Wat moet er gebeuren voor een 
nieuw exemplaar is afgewerkt ?
De meeste artikels en foto’s van de mede-
werkers en verenigingen komen via e-mail 
binnen en dat is voor ons het gemakkelijkst. 
Het is telkens een heel proces vooraleer het 
boekje in de bussen ligt: verzamelen van de 
kopij, lay-out, aanvullingen, op zoek gaan 
naar nieuws, alles bundelen, alles netjes 
geschikt naar de drukker, het plakken van 
de etiketten boekje per boekje en de kisten 
vol Nieuwe Bruggen naar Bpost transporte-
ren. En dat gaat zo maar door, elke twee 
maanden.
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Jullie pakken steevast uit 
met een knappe voorpagina.
Inderdaad, De Nieuw Brug kan uitpakken 
met een huistekenaar van formaat: Wegé. 
Hij zorgt telkens voor een verfrissende en 
actuele voorpaginatekening en ook zijn strip 
‘Intussen’ scheert hoge kwalitatieve toppen. 
Hij was er nog niet van het begin bij. Wel 
had hij geregeld voor de ‘Oude Brug’ fraaie 
tekeningen geleverd. In het begin werkten 
we nu en dan met ‘themanummers’. Zo 
maakten we er ook eentje rond het toenma-
lige verbod op het roken in het café. Vroegen 
we aan Wegé: “Zeg, kan jij voor ons eens 
geen tekening maken van rook in een café ?” 
Zijn antwoord was: “Zwarte rook tekenen ? 
Dat kan ik nog, denk ik”. En zo hadden wij 
hem bij zijn creatieve lurven want hij zorgde 
voortaan trouw voor de tekening van de 
voorpagina. In kleur nota bene, en dat was 
voordien ook nooit gebeurd.

Beschikten jullie bij de start 
over voldoende middelen ?
Wij zijn begonnen met € 0 in de kassa. De 
aanvankelijke rekeningen betaalden we uit 
eigen zak. Het is alleen dankzij de sponsors 
en de eerste reeks abonnementen dat wij 
het eerste nummer konden uitgeven. Die 
prille abonnees en sponsors betaalden zon-
der dat zij het wisten hoe het blad er zou 
uitzien. Wij danken hen uitermate voor dat 
blinde vertrouwen.

Hebben jullie je werking 
moeten aanpassen door de 
coronacrisis ?
Ja, het was wel even wroeten tijdens de 
strenge maatregelen tegen corona. De 
Nieuw Brug steunt erg op het verenigings-
leven en dat laatste viel compleet weg en 
ook de contactpersonen hielden zich schuil 
want ook buiten het verenigingsleven lag al-
les stil. We hebben ons fameus moeten uit-
sloven om toch nog volwaardige edities te 
kunnen maken.

Wie kan lid worden ?
Iedereen ! Ook de zogenaamde ‘buitendorp-
sen’. Een abonnement kost amper € 12 
per jaar (jaargang). Die prijs is trouwens al 
twaalf jaar dezelfde ! Bij het lezen van dit 
artikel is er al één nummer van de nieuwe 
jaargang voorbij, dus voor de rest van de 
jaargang betaal je € 10.

Wie nomineren jullie 
als volgende vereniging ?
FC Sint-Jozef SK. Omdat deze club een 
nieuw elan beleeft en de voorzitter van deze 
club in ons blad telkens voor een erg gewaar-
deerde en sappige bijdrage zorgt.

De Nieuw Brug

· Hoofdactiviteit: uitgeven van een 
  tweemaandelijks dorpsblad
· Aantal jaren actief: 12 jaar
· Aantal leden: 12 leden (redactie + medewerkers) 
  en ruim 600 abonnees
· E-mail: denieuwbrug@gmail.com
· Website: www.denieuwbrug.be
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Geflitst...

3 oktober 2021  Ruilclub Rijkevorsel start opnieuw met 

maandelijkse ruilbeurs in de turnzaal van Sint-Luciaschool  19 september 2021  Rijkevorsel herdenkt bevrijding WOII 

met ceremonie aan het Plumbridgemonument in Sint-Jozef Rijkevorsel

15 september 2021   

Skateboardinitiatie op het 

skatepark Sonsheide

15 september 2021   

Lezing ‘Weetjes en verhalen 

over bomen en struiken’

26 september 2021   

Cars & Coffee 
Rijkevorsel-Leeft 

21 september 2021   

Scholenloop Rijkevorsel 

7 oktober 2021  Beweegoefeningen in de turnzaal 

van GLS De Wegwijzer voor het project Sportkompas 
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22 september 2021  Buitenspeeldag 2.0 

in WZC Den Brem
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1 november 2021
Om 20.30 uur
The Great Belgian Songbook - 
Releaseshow EP
Concert
Ook zo genoten van The Great Belgian 
Songbook in het tv-programma Vive Le 
Vélo ? Trompettist Jo Hermans en drie 
andere topmuzikanten serveren je de 
mooiste Belpopklassiekers in een fris 
en verrassend jasje. Gebracht met 
schwung, lef, enthousiasme en humor. 
Voorverkoop: € 20 
Inkomprijs: € 22

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

6 november 2021
Van 10.00 tot 16.30 uur
Veldritten WSC Sint-Jozef
Veldrijden
· Start categorie D: 10.00 uur  
· Start nieuwelingen (1j): 11.45 uur
· Start nieuwelingen (2j): 12.00 uur
· Start dames: 13.00 uur  
· Start juniores: 14.00 uur 
· Start elite z/c & beloften: 15.00 uur

 Lokalen Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 0496 39 53 62

10 november 2021
Om 20.00 uur
12de Muziekquiz de Singer (volzet)
Quiz
De 12de Muziekquiz van de Singer be-
looft opnieuw een originele en toe-
gankelijke editie te worden met een 
muzikaal vragenpallet waarbij zowat 
alle genres aan bod komen. Je mag je 
verwachten aan gevarieerde tafelron-
des, geestige videoclips en zowel ver-
trouwde als licht afwijkende audiofrag-
menten. 
€ 20 per ploeg van 4 personen

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

11 november 2021
Om 20.30 uur
Henk	Rijckaert	-	Influencer	
(try-out)
Stand-up comedy

 © KREW

“Mensen die mij al een tijdje volgen, 
weten het. Ik ben niet van social me-
dia weg te slaan. Instagram, YouTube, 
Facebook, ... Ik ben aanwezig ! De 
hechte band met mijn volgers maakt 
van mij een influencer. En met die ver-
antwoordelijkheid moet ik voorzichtig 
omgaan. Als ik iets aanraad, dan mag 
je zeker zijn dat het goed is. Wat zeg 
ik, dat het het beste is ! Daarom kan 
ik maar één ding zeggen: koop tickets 
voor deze voorstelling !”
Voorverkoop: € 13 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 11 
Inkomprijs studenten: € 13

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

12 november 2021
Om 20.30 uur
Jamie Branch Fly or Die II
Concert
Voorverkoop: € 21 
Inkomprijs: € 23 
Voorverkoop studenten: € 14 
Inkomprijs studenten: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

15 november 2021
Om 19.30 uur
Kaartavond Landelijke Gilde
Spel

Jokken. Deuren open om 19.30 uur
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel

Om 20.30 uur
Craig Taborn Trio
Concert

Op 15 november keert de Amerikaanse 
pianist Craig Taborn na drie jaar terug 
naar de Singer. Wie er in 2017 bij was 
zal dit voor geen geld willen missen ! 
Dit keer komt hij in trio met celliste 
Tomeka Reid en drummer Ches Smith. 
Knack omschrijft hem als ‘één van de 
meest opwindende pianisten van het 
moment’. Het concert op 15 november 
wordt een afspraak met de top van de 
hedendaagse jazz !
Voorverkoop: € 21 
Inkomprijs: € 23 
Voorverkoop studenten: € 14 
Inkomprijs studenten: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be
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16 november 2021
Om 19.30 uur
Humor als levenskunst
Lezing
Is lachen goed voor de gezondheid ? Er 
wacht jullie een licht verteerbare, ge-
zonde uiteenzetting.
€ 5

 Molenhuis
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

 Reserveren via e-mail.

19 november 2021
Om 19.30 uur
Kaartprijskamp Rijkevorsel-Leeft
Spel

Rikken en Jokken. Telt mee voor Kaart-
groep Noorderkempen. Iedereen prijs 
(naturaprijzen).
€ 4

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft VZW
 0471 52 06 22
 www.rijkevorsel-leeft.be

Om 20.00 uur
Herfstquiz VNV De Kruk
Quiz

Herfstquiz in de prachtige spiegeltent 
van Klessens door voetbalvereniging 
VNV De Kruk.
€ 20

 Spiegeltent Klessens
 Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel

 VNV De Kruk
 kruk@telenet.be

 Reserveren via e-mail.

Om 20.30 uur
Rodrigo Amado, Andrew Lisle & 
Dirk Serries
Concert

Dit internationale trio verenigt drie 
kleppers van de vrije jazz/improvisatie. 
Ze hebben elk een eigen achtergrond, 
maar gaan op zoek naar een gemeen-
schappelijke basis met de spontaniteit 
van het moment als centrale wapen.
€ 15
Studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

20 november 2021
Van 10.00 tot 12.00 uur
BoekBabyBorrel
Festiviteit 

Ben je benieuwd wat een ‘BoekBaby-
Borrel’ is ? Kom dan zeker op zaterdag 
20 november 2021 langs in de Leo Pley-
sierbibliotheek. Op deze dag zullen er 
verschillende muzikale en ritmische 
voorleesmomenten plaatsvinden. Voor 
alle gezinnen met kinderen van 0 tot 3 
jaar. Heb jij zin om er een leuke voor-
middag van te maken samen met je 
kind(eren) ? Kom dan zeker langs in onze 
bibliotheek. Inschrijven is niet nodig.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

Van 10.30 tot 11.15 uur
Van 11.30 tot 12.15 uur
Zingen met baby’s
Workshop

Zingen met je baby is leuk en dat vindt 
je baby ook. Je kind vindt het heerlijk 
om een vertrouwde stem te horen. Zin-
gen is een manier om contact te maken 
op een vrolijke manier. Tijdens deze 
workshop krijgen ouders heel wat tips 
en info en ontdek je als ouder hoe je 
ook thuis met je kindje muziek kunt 
maken.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 rijkevorsel.gezinsbond.be

Om 19.00 uur
Patrick Van Dooren ‘Liefde en Lust’
Concert
Patrick Van Dooren zingt en vertelt over 
Liefde en Lust. Nederlandstalige one 
man cabaret show.
€ 8

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Taekwondo De Tijgers
 patjevandooren@me.com

 Reserveren via e-mail.

 Legende
 adres
 info
 telefoon
 e-mail

 website
 facebook
 instagram
 2310-app
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20 en 21 november 2021
Zaterdag van 13.30 tot 22.00 uur 
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Hobbytentoonstelling KWB
Tentoonstelling

Heel uiteenlopende tentoonstelling 
van creatieve en vaardige mensen die 
hun interesse tonen en met meerdere 
mensen willen delen, wat soms ook als 
workshop gegeven wordt.
€ 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.kwbsintjozef.be

21 november 2021
Van 10.00 tot 11.30 uur 
Van 11.30 tot 13.00 uur
Kunstendag voor Kinderen:  
Striptekenen / 
Steven de Rie
(6 tot 14 jaar) 
Workshop
Hoe wordt een stripverhaal of comic ei-
genlijk gemaakt ? Is dat moeilijk, zo’n 
Spider-Man, Fanny Kiekeboe of Bart 
Simpson tekenen ? Striptekenaar Steven 
de Rie komt met plezier al tekenend en 
babbelend alle vragen beantwoorden. 
Met tal van voorbeelden en tekentips 
zal hij je ervan overtuigen dat er in ie-
dereen wel een beetje een stripteke-
naar schuilt, ook in jou !

Gratis
 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

 Reserveren via e-mail,
 max. 30 deelnemers per workshop.

Hiphop: 10.30 -12.00 uur  
Dance Together: 13.30 -14.30 uur
 15.00 -16.00 uur
Kunstendag voor Kinderen: 
Dansinitiatie / Dans Maar 
(6 tot 14 jaar)
Workshop 
Tijdens een dansinitiatie van vereniging 
Dans Maar kun je je helemaal uitleven! 
Maak je keuze uit één van de twee 
soorten workshops. Workshop Hiphop: 
dat is coole moves uitvoeren op trendy 
rapmuziek. Workshop Dance Together: 
in deze initiatie leer je samen met je 
(groot)ouders een leuke dans. Plezier 
gegarandeerd !
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuur@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kunstendag

 Reserveren via e-mail.

Workshop 1: 11.00 -12.00 uur 
Optreden 
jeugdorkest: 12.00 -13.30 uur 
Workshop 2: 13.30 -14.30 uur 
Workshop 3: 15.00 -16.00 uur

Kunstendag voor Kinderen: Workshop 
groepsmusiceren ‘Speel mee in het 
orkest’ / KH Broederband 
(6 tot 18 jaar) 
Workshop 
Op de Kunstendag voor Kinderen laat 
Koninklijke Harmonie Broederband je 
kennismaken met groepsmusiceren. In 
een fijne en leuke workshop ‘Speel mee 
in het orkest’ wordt iedereen betrok-
ken. Zelfs je ouders of oma en opa kun-
nen meedoen ! Voor iedereen is er een 
instrument. Heb jij zelf al een instru-
ment dat je kunt bespelen ? Breng het 
dan mee naar de workshop. Voor of na 
de workshop kun je genieten van een 
optreden van het jeugdorkest. 
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 broederbende2021@gmail.com
 www.rijkevorsel.be/kunstendag

 Reserveren via e-mail.

25 november 2021
Om 19.30 uur
Landschapsfotografie	-	deel	2	
(gastspreker Marnix Van Marcke)
Lessenreeks
De Gentenaar Marnix Van Marcke is ge-
start met fotografie als hobby in de ja-
ren zeventig. Al snel groeide de hobby 
uit tot een passie en meer bepaald voor 
landschapsfotografie. Zo werd hij een 
gedreven beoefenaar van het ‘Zone 
Systeem’ en de ‘Fine Print’, technieken 
zoals die door de vermaarde landschaps-
fotograaf Ansel Adams ontwikkeld wer-
den. Professioneel was Marnix actief in 
de informaticasector. Een zevental jaar 
geleden heeft hij zich gevestigd als pro-
fessioneel landschapsfotograaf.
€ 5
Leden: gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel vzw
 info@fvr-vzw.be
 www.fvr-vzw.be

 Reserveren via e-mail.

Aankondigingen van activiteiten in december dien je uiterlijk op
donderdag 4 november 2021 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 bestuur heeft
het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Om 20.00 uur
Slapen gaan bij peuters/kleuters 
lijkt simpel, of toch niet?
Workshop
Er gebeurt heel wat voor we in slaap 
vallen. Voor sommige kinderen is dit 
heel simpel voor anderen een strijd. 
Een manier om je peuter/kleuter te 
ondersteunen naar het slapen gaan, 
kan via massage. Wil je meer voeling 
krijgen over wat je kunt doen als ouder, 
hoe je een massage kunt geven aan je 
peuter/kleuter ? Dan gaat deze work-
shop iets kunnen betekenen voor jou. 
We gaan dit ter plekke ervaren. Doe 
makkelijke kledij aan.
Gratis

 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Huis van het Kind Rijkevorsel + 
 OLO vzw

 03 270 06 73
 inschrijven@olo.be

 Reserveren telefonisch of via 
 e-mail, max. 16 deelnemers.

26 november 2021
Van 9.30 tot 12.30 uur
Intrede Sinterklaas
Festiviteit 

Vanuit Spanje bereikte ons het heug-
lijke nieuws dat Sinterklaas ook dit jaar 
zal aankomen met zijn stoomboot in 
Rijkevorsel ! Op zaterdag 27 november 
zijn alle kinderen welkom in het Ge-
meenschapscentrum om liedjes te zin-
gen en hun tekeningen af te geven aan 
de Sint en zijn knotsgekke Zwarte Pie-
ten. Sinterklaas heeft ons beloofd dat 
hij voor ieder kind een klein cadeautje 
zal meebrengen.Vooraf inschrijven voor 
dit feest is niet nodig.

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel, 
 Toerisme Rijkevorsel en 
 Jeugdtheater Globe

 03 340 00 55
 www.rijkevorsel.be/sinterklaas

27 november 2021
Om 17.00 uur
Gouden jubileumviering 
Parochiekoor Sint-Jozef Rijkevorsel
Concert

Anno 2021 bestaat het parochiekoor 
van Sint-Jozef 50 jaar. We dachten 
dat het jubeljaar aan onze neus zou 
voorbijgaan, maar ... de versoepelin-
gen kwamen net op tijd. Dus, ondanks 
‘storm en ontij’ hebben we besloten om 
toch maar verder te zingen zolang we 
nog ‘adem’ hebben. Wij nodigen dan 
ook iedereen hartelijk uit om deze 50 
jaar samen met ons te vieren in onze 
jubileumviering op 27 november 2021 
om 17.00 uur in de kerk van Sint-Jozef 
Rijkevorsel. Tot dan !
Gratis

 Kerk Sint-Jozef
 Kerkdreef 66
 2310 Rijkevorsel

 Parochiekoor Sint-Jozef Rijkevorsel

Om 20.30 uur
RAMKOT - Warm-up voorstelling EP
Concert
RAMKOT maakt onvervalste ramrock en 
won zeer terecht De Nieuwe Lichting 
2021 van StuBru. Het Gentse trio weet 
dan ook songs te maken waarbij head-

bangen en dansen perfect hand in hand 
gaan. In de Vooruit in Gent stellen ze 
dit najaar hun tweede EP voor. Uiter-
aard is er geen betere plaats om op te 
warmen dan in de Singer. En dat zullen 
ze met volle overtuiging doen op zater-
dag 27 november !
Voorverkoop: € 13 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 10 
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

volgende maand

4 december 2021
Winterklanken met Belle Perez

 Sint-Willibrorduskerk

8 december 2021
Soet Kempeneer Trio 
feat. Magic Malik

 de Singer

9 december 2021
Lezing Dirk Draulans: 
‘In de greep van je genen’

 Zaal Forsela – 
 Leo Pleysierbibliotheek

17 december 2021
Jan-Jaap van der wal (try-out)

 de Singer

19 december 2021
29ste Mountainbike 
kersthappening Rijkevorsel

 GC Sint-Jozef
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw -  03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur 
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw -  03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam

 info@bijencentrumderaam.be -  www.bijencentrumderaam.be

 © Luc Jansen
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Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: lokale economie, middenstand,
 kinderopvang, kind en gezin,
 ontwikkelingssamenwerking,
 gelijke kansen en jeugd

Nathalie Stoffelen 4de schepen N-VA
0497 50 98 05  -  nathalie.stoffelen@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

Bert Vangenechten 5de schepen N-VA
0497 92 19 01  -  bert.vangenechten@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: voorzitter bijzonder comité
 sociale dienst, sociale zaken,
 tewerkstelling, informatica
 en energie

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

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
dinsdag momenteel gesloten
donderdag momenteel gesloten

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur op afspraak

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag -vrijdag 9.00-12.00 uur op afspraak

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag 9.00 - 12.00 uur & 17.00 - 20.00 uur op afspraak
woensdag  13.00 - 17.00 uur op afspraak
vrijdag  9.00 - 12.00 uur op afspraak

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

OPENINGSUREN

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
03 340 00 05  -  bob.van.den.eijnden@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: omgeving (ruimtelijke ordening
 en milieu), openbare werken,
 land- en tuinbouw en
 huisvesting-wonen

Karl Geens 2de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, erfgoed,
 mobiliteit, communicatie,
 financiën-begroting, feestelijkheden
 en erediensten

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.

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

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

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

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar
 

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur                   
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur
 nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties: opvang in het Centrum

Openingsuren diensten                   



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

WinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklankenWinterklanken 
Belle Perez

Sint-Willibrorduskerk - Dorp 2310 Rijkevorsel
Zaterdag 4 december 2021

20.30 uur - Deuren open om 19.30 uur
Voorverkoop:€25 - Kassa:€30

Geen gereserveerde plaatsen
Meer info: Toerisme Rijkevorsel - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

tel. 03 340 00 00 (52) - toerisme@rijkevorsel.be
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