
Rusteloos... maar vol van verlangen.
Even een aarzeling, dan geheel onbevangen.
Met horten en stoten.
De machine op gang geschoten.
Klanken verstommen. De mensen, die staren.
De wind wuift weldadig door lange haren.
Dwarrelend, kronkelend, zwevend in de lucht.
De hemel nabij. En dan snel een duikvlucht.
De landing is ingezet. Doen alsof je kunt sturen.
De kermis... die mag eindeloos blijven duren.

September 2015www.rijkevorsel.be

2310



2

Inhoud

4
In september organiseert het gemeentebestuur drie 
wijkvergaderingen voor de inwoners van Rijkevorsel.
De plannen van het gemeentebestuur en projecten voor de 
verschillende wijken worden er toegelicht.

16
Hoofdinspecteur Wouter De Dier is in augustus aan de slag 
gegaan bij de politiewijkpost van Rijkevorsel. Op termijn 
zal hij politiecommissaris Jos Van Bergen opvolgen.

26
De twintigste editie van speelpleinwerking Kiekeboe was 
opnieuw een groot succes. De Rijkevorselse jongeren 
hebben weer een hele zomer kunnen genieten van sport en 
spel, in eigen dorp of op locatie.

10
Eind juni vond de apotheose plaats van de fietshelmenactie 
van De Wegwijzer. Op de slothappening verlootte veldrijder 
Toon Aerts fietstruitjes en –helmen onder de leerlingen die 

de acties rond de fietshelmen tijdens het schooljaar het 
best hadden opgevolgd.

18
Op vraag van de gemeente gaat Eandis in het najaar

van 2015 een aantal aanpassingen doen aan de openbare 
verlichting in Rijkevorsel. De veranderingen kaderen

in de uitwerking van een regiomasterplan voor
openbare verlichting.
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beste inwoners,

Bij het verschijnen van deze editie van ‘den 2310’ is er al weer een einde gekomen aan een fijne periode. 
Een tijd van rust en ontspanning maar ook een tijd waarin de batterijen worden opgeladen om er terug 
ten volle voor te gaan. Doch, het is nog niet gedaan, er staat nog een heel leuk weekend voor de deur. 
Zoals ieder jaar staat het laatste weekend van augustus in het teken van de ‘foor’. Niets is zo gezellig dan 
op zondag met de familie langsheen de kermiskramen te wandelen. Plezier voor jong en oud, toch? 

De voorbije maanden hebben de jongste inwoners van onze gemeente zich kunnen uitleven tijdens de 
zomervakantie. Er was weer veel te beleven in onze kinderopvang,  die dit jaar al zijn 20ste jubileum 
vierde. Ook deze editie van speelpleinwerking KIEKEBOE was een enorm groot succes. Velen wisten de 
speelpleinwerking te appreciëren. Dat konden we zien aan het aantal deelnemende kinderen. Daarom een 
dikke pluim voor de enthousiaste inzet van de begeleiders en monitoren!

Aan de vooravond van het schooljaar 2015-2016 zou ik alle leerkrachten en leerlingen van de 
kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen veel succes willen toewensen voor het nieuwe 
werkjaar.

In de wijkpost van de politie is er sinds medio augustus een nieuwe collega aan het werk. Wouter De Dier 
zal vanaf mei 2016 de taak van wijkcoördinator voor zijn rekening nemen, nadat onze trouwe en door 
iedereen gekende commissaris Jos Van Bergen met pensioen gaat.

Deze maand is er veel te doen in Rijkevorsel maar wat zeker een aanrader is, zijn de wijkvergaderingen. 
Vorig jaar zijn de eerste wijkvergaderingen uit de startblokken geschoten. Het bestuur wil hier graag een 
jaarlijkse traditie van maken. Meer informatie over deze avonden en nog veel meer vind je verder in
‘den 2310’.

Veel leesplezier!

Voorwoord

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester



4

De gemeente Rijkevorsel wil een transparante gemeente zijn, waarbij 
burgers geïnformeerd en betrokken worden. Vanuit dit oogpunt organiseert 
het gemeentebestuur net zoals vorig jaar wijkvergaderingen voor de vijf 
politiewijken van Rijkevorsel.

Wijkvergaderingen in Rijkevorsel

beStuur

Alle inwoners van Rijkevorsel zijn welkom op deze vergaderingen. De plannen van het gemeen-
tebestuur en projecten voor de specifieke wijken worden er toegelicht. Daarnaast krijg je zelf 
ook de mogelijkheid om een vraag te stellen of een thema aan bod te laten komen.
Vragen dien je van tevoren in te dienen bij het gemeentebestuur, ten laatste vier werkdagen 
voor de wijkvergadering.

data en locaties

de vijf politiewijken van rijkevorsel
Weet je niet meteen in welke politiewijk je woont? Hieronder vind je een overzicht terug van 
de verschillende wijken in Rijkevorsel:

WIJK CENTRUM
Akkerveken, Bavelstraat (tot Kasteelweg), Bochtenstraat, Borgerhoutstraat, Boshoevenweg, 
Bussels, Doelenpad, Donk, Dorp, Eksterstraat, Emiel Van Roeystraat, Gaston Lambrechtsstraat, 

Wijk centrum + noord
· 9 september om 19.30 uur
· raadzaal gemeentehuis

Wijk west + zuid
· 10 september om 19.30 uur
· raadzaal gemeentehuis

Wijk Sint-Jozef
· 17 september om 19.30 uur
· parochiezaal Sint-Jozef
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Helhoekweg (tot Tulpstraat), Hellesteeg, Hoek, Hoge Akkers, Kasteelweg, Krokusweg, Lijster-
straat, Looiweg (tot Boshoevenweg), Lozenhofstraat, Merelstraat, Mispelweg, Nachtegaalweg, 
Oostmalsesteenweg (tot Lozenhofstraat), Potbergstraat, Prinsenpad, Tulpstraat, Turfweg, 
Varenvelden, Veldstraat, Vinkenpad en Zoggebeekweg.

WIJK NOORD
Achtel, Aardbolweg, Achtelsestraat, Achterstede, Ambachtelijke Zone “De Meiren”, Ambachts-
weg, Appelstraat, Bavelstraat (vanaf Kasteelweg), Beemd, Berkenlaan, Beukendreef, Biekorf-
weg, Bieshoven, Bolk, Bolksedijk, Brandakkers, Breebos, Bremstraat, De Sluis, Dijkbeemd, 
Drijhoek, Eekhofstraat, Gildeweg, Haag, Heibraak, Heidebloemweg, Heilluizerweg, Jagersweg, 
Keirschot, Keirschothoeveweg, Klaterstraat, Kleine-Markweg, Kleiweg, Kluizenberg, Koekho-
ven, Koestraat, Kolonieweg, Koolbrandersweg, Langevoort, Lindenweg, Merenloopweg, Mark-
weg, Merksplassesteenweg, Middelstede, Nering, Oosteneind, Otterdaelstraat, Papenvoort, 
Perenstraat, Pruimenstraat, Reeweg, Schommeweg, Streepakker, Vijversweg, Vorselmoerweg, 
Waterdelt, Wilgenstraat, Wouwer, Zandweg en Zwartbossen.

WIJK SINT-JOZEF
Beersebaan, Dellenweg, Denstraat, Duinenpad, Eikendreef, Elzenweg, Essenweg, Heuvelweg, 
Gemeentebos, Heidestraat, Hoge Heideweg, Hoogstraat, Kerkdreef, Kievitsheide, Klundert, 
Laer, Maanstraat, Meir, Opstal, Oude Goorstraat, Pastoor Lambrechtsstraat, Pastoorsvijverweg, 
Pioenstraat, Poelberg, Rouwleegd, Rozenstraat, Scherpengeertstraat, Sparrenweg, Sterstraat, 
Stevennekens, Sint-Jozef, Uitbreidingsstraat, Venweg, Vijversweg, Vlimmersebaan, Vorsel-
moerweg, Vredesweg, Vuurdoorn, Wolfbergstraat, Zuiderdijk, Zonstraat en Zwartvenstraat.
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beStuur

WIJK WEST
Angelicadreef, Auwelijn, Banmolenweg, Bergsken, Brechtsedreef, Gammel, Grensstraat, Heer-
baan, Hees, Heesbeekweg, Heesdijk, Heggestraat, Hoge Putweg, Hoogstraatsesteenweg, Hou-
telweg, Kardinaal Cardijnlaan, Karreweg, Kleine Gammel, Korenblokweg, Korte Molenweg, 
Kruisboogweg, Lacyns, Leemputten, Leopoldstraat, Merret, Molenakkers, Molenstraat, Nieuwe 
Weg, Rijtweg, Salmmeirweg, Sint-Lenaartsesteenweg, Sint-Luciestraat, Sint-Willibrordusstraat 
en Vonderstraat.

WIJK ZUID
Akkerstraat, Asterweg, Binnengeleg, Berkenrijs, Brandgravenweg, De Parre, Gansheideweg, 
Gebuerstraat, Grote Driesen, Helhoek, Helhoekweg (vanaf Tulpstraat), Hoeveweg, Kerkakker, 
Krekelenberg, Kruispad, Lange Dreef, Langstraat, Leeuwerkseweg, Leliestraat, Looi, Looiweg 
(vanaf Boshoevenweg), Meerblok, Melhoven, Mielandweg, Mispelweg, Moerenweg, Mutsaard-
weg, Nijverheidsweg, Oostmalsesteenweg (vanaf Lozenhofstraat richting Oostmalle), Oude 
Baan, Oude Braak, Oud Loo, Pannenhuisweg, Plaggenweg, Populierenweg, Ringovenweg, Sal-
viaweg, Senator Coolsdreef, Smeel, Sonsheide, Torendries, Vaart, Verbindingsstraat, Vroente 
en Vrouwkensblok.

✁

Bezorg dit strookje aan het onthaal van het gemeentehuis of verstuur het per post naar Gemeentebestuur 
Rijkevorsel t.a.v. dienst communicatie, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel.
Ook via het e-loket van onze website kan je jouw vraag bezorgen: www.rijkevorsel.be/wijkvergaderingen

Opgelet! Bezorg je vraag ten laatste vier werkdagen voor de vergadering van jouw wijk. Vragen die niet tijdig 
toekomen, worden niet behandeld. Ook anonieme vragen komen niet aan bod.

WIJK:   n CENTRUM   n NOORD   n SINT-JOZEF   n WEST   n ZUID

Naam:  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Vraag:  ............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Formuleer je vraag aan het gemeentebestuur !
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Gemeenteraad

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van
22 juni 2015
Gunstig advies wordt verleend aan de reke-
ning 2014, alsook goedkeuring aan het meer-
jarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek Sint-
Jozef. De raad neemt akte van het budget 
2015 van de kerkfabriek Sint-Jozef.

De grond gelegen te Rijkevorsel in de ver-
kaveling ‘consoorten Eelen’ met de erop 
uitgevoerde weginfrastructuur, met een 
oppervlakte van 11a 64ca, wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar 
nut om opgenomen te worden in de open-
bare wegenis van de gemeente.

De hoekafschuining met de gewijzigde rooi-
lijn zoals voorgesteld op het verkavelings-
plan, tot het realiseren van één bouwkavel 
gelegen hoek Uitbreidingsstraat met Hoge 
Heideweg, kadastraal gekend als 2de afdeling 
sectie D nummer 99W47, wordt goedgekeurd.

Het wegtracé zoals voorgesteld bij de steden-
bouwkundige aanvragen met nummer 8513 en 
8517 ingediend door de heer Sven De Keyser, 
tot het realiseren van een woningbouwbouw-
project met tien eengezinswoningen met 
aanleg van weg- en rioleringsinfrastructuur, 
op enkele percelen gelegen in het verlengde 
van de Krokusweg, wordt goedgekeurd.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uit- 
voeringsplan ‘RUP Zonevreemde bedrijven 
met deelplannen 01 Kippensnijderij De 
Jongh, 02 Busbedrijf Verhoeven, 03 Colime-
tals Oude Metalen, 04 MIP Tanks en silo’s, 05 
Oris-Wuyts’ wordt voorlopig vastgesteld.

Dhr. Jürgen van Leuven wordt voorgedragen 
als bestuurder van de dienstverlenende 
vereniging IOK en IOK Afvalbeheer.

Goedkeuring wordt verleend aan de verkoop 
van een repel grond, gelegen te Rijkevorsel, 
Eekhofstraat, met een totale oppervlakte 
van 14ca, tegen de prijs van e 2 800.

Kennis en akte wordt genomen van het ver-
slag van de schoolraad d.d. 4 juni 2015.

Goedkeuring wordt gegeven aan het lestij-
denpakket van het schooljaar 2015-2016.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan 
enkele wijzigingen in het schoolreglement 
2015-2016 van GLS De Wegwijzer.

Goedkeuring wordt verleend aan de samen-
werkingsovereenkomst ‘K-08-017: Wegen- 
en rioleringswerken in de Uitbreidingsstraat-
Sparrenweg te Rijkevorsel’ tussen Pidpa/
Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek 
van de opdracht met als voorwerp “Wege-
nis- en rioleringswerken Zoggebeekweg”, 
opgesteld door Gowaco Consulting BVBA, 
Sint-Gummarusstraat 7 te 2520 Emblem 
(Ranst). De kostenraming bedraagt e 141 
989,60 excl. btw.
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De gemeenteraad gaat akkoord met de voor-
gestelde naam ‘Zoggebeekweg’ als nieuw 
aan te leggen weg ter streke Perenstraat.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek 
van de opdracht met als voorwerp ‘Wege-
nis- en rioleringswerken Krokusweg fase 2’, 
opgesteld door Veerle Piedfort, Rodekruis-
straat 82/1 te 2260 Westerlo. De kostenra-
ming bedraagt e 120 378 excl. btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Leveren en 
plaatsen glas en buitenschrijnwerk, versie 2 
d.d. 22 april 2015’, opgesteld door Eandis. 
De raming bedraagt e 68 850 excl. btw.

De gemeenteraad wijst mevr. Dorien Bols 
aan als ambtenaar belast met het opleggen 
van de administratieve geldboetes (sanctio-
nerend ambtenaar). 

Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Opnemen van de tussenkomst/vraag, 

gesteld in de gemeenteraad van 26 mei 
2015, in het verslag.

Er wordt niet ingegaan op het voorstel om de 
vermelde tussenkomst/vraag tijdens de ge-
meenteraad van 26 mei 2015 in het verslag 
op te nemen. 

Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werden vol-
gende punten toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Zonevreemde bedrijven
 Er wordt niet ingegaan op het voorstel 

waarbij het college concrete begelei-
dende maatregelen neemt voor bedrijven 
die na het voorafgaand onderzoek via IOK 
niet verder in overweging worden geno-
men en bedrijven waarvan de bestaande 
toestand niet verder kan ondersteund 

beStuur

gaat over tot de aanwerving
van een (m/v)

VAKmAn-eLeKtrICIen 
(d1-d3)

Met noties van sanitair en verwarming

Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
in voltijds dienstverband (38/38u),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als polyvalent vakman-elektricien sta je in de eerste plaats 
in voor de elektrische installaties en infrastructuur binnen de 
gemeente. Aanpassings-, vernieuwings- en onderhoudswerken 
aan deze installaties en infrastructuur voer je zelfstandig uit. 
Hierbij stel je steeds de veiligheid voorop. Je bent medever-
antwoordelijk voor het sanitair en de centrale verwarming in 
de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast kunnen ook algemene 
aanpassings-, vernieuwings- en onderhoudswerken deel uit-
maken van je takenpakket.

PROFIEL
Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief 
en toont een grote betrokkenheid bij het werk. Je beschikt 
over de nodige vakkennis inzake elektriciteit. Basiskennis van 
sanitair en centrale verwarming is een pluspunt.

VERDERE INFORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 
Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet 
slagen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een uit-
gebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te kun-
nen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden én een kopie 
van je rijbewijs B, aan de personeelsdienst vóór 22 september 
2015. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per 
post of geef deze af tegen ontvangstbewijs op de per-
soneelsdienst, t.a.v. het college van burgemees-
ter en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. 
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen 
bij de per-
s o n e e l s -
dienst. tel. 03 340 00 13 (14)

personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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worden, waarbij de mogelijkheid van 
behoud op de huidige locatie maximaal 
dient te worden nagestreefd en waarbij 
deze maatregelen worden voorgesteld 
aan de raad en meegedeeld aan de be-
drijven voor het einde van 2015.

· Aldi gaat weg uit Rijkevorsel (en verhuist 
naar Turnhout) – Motie van wantrouwen. 
Er wordt niet ingegaan op het voorstel 
waarbij het voltallige college ontslag 
neemt. 

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op woensdag 2 september en maan-
dag 28 september 2015 vanaf 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze data kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in 
het Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk 
aankondigingsbord langs de Molenstraat en 
onze website www.rijkevorsel.be onder de 
rubriek Over Rijkevorsel - 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

gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

VAKmAn-mAterIeeLbeheerder (d1-d3)
Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38u),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als vakman-materieelbeheerder sta je in voor een verzorgde 
en veilige magazijninfrastructuur en houd je toezicht op het 
preventiebeleid m.b.t. het gemeentelijk materieel. Je zorgt 
mee voor een kostenefficiënt beheer van het materieel en de 
opvolging van het onderhoud ervan. Ook het voorraadbeheer en 
de aankoop van materieel en materialen, zowel voor de dienst 
wegen en gebouwen, als voor de dienst groenbeheer, behoren 
tot je takenpakket, evenals de voorbereidingen van alle signa-
lisatie-opdrachten.

PROFIEL
Je bent ondernemend, hebt een sterke verantwoordelijkheids-
zin en toont als sleutelfiguur bij de technische dienst een grote 
betrokkenheid bij het werk. Je beschikt over de nodige vakken-
nis inzake materieel en producten. Kennis inzake het plaatsen 
van verkeerssignalisatie is een pluspunt.

VERDERE INFORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 
Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een 
getuigschrift van beroepsopleiding heftruckbestuurder of 
daarmee gelijkgesteld. Je moet slagen voor de preselectie en 
de verdere selectieprocedure.
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 

voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en 
zeden, een kopie van je rijbewijs B én het getuigschrift 
van beroepsopleiding heftruckbestuurder of daarmee 
gelijkgesteld, aan de personeelsdienst vóór 22 september 
2015. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend 
per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs op 
de personeelsdienst, t.a.v. het college van 
burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen bij de personeelsdienst. 

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

 

Meer    
info
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LeVen en weLzIjn

De Wegwijzer vindt het belangrijk om aan de kinderen ‘verkeersveilige 
attitudes’ aan te leren. Ze oefenen niet alleen hun fiets-, stap- en 
verkeersvaardigheden. De kinderen worden ook aangemoedigd om een 
fluovest en een helm te dragen. De fluovest is reeds ingeburgerd in de 
school. Af en toe vergeet iemand dit nog wel eens maar dit zijn eerder 
uitzonderingen.

Apotheose fietshelmenactie
De Wegwijzer

Enkele maanden geleden is de school een actie gestart om het dragen van  fietshelmen te pro-
moten. Er waren toen al kinderen die er dagelijks mee naar de school kwamen. Via de verkeer-
souders konden de kinderen, tegen een zeer redelijke prijs, een fietshelm op maat aanschaffen. 
Ook profrenner en Rijkevorselnaar, Toon Aerts, werd warm gemaakt om peter te zijn van deze 
actie. Toon, die tevens oud-leerling is van de Wegwijzer, was direct gewonnen voor dit initiatief. 
Tijdens het schooljaar was hij al eens in elke klas geweest om het belang van het dragen van een 
fietshelm te benadrukken. Wie kan hierover beter vertellen dan een professioneel wielrenner. 
En dat het succes had… Voor vele kinderen was dit dé stimulans.

Tijdens de laatste week van het schooljaar kwam Toon nog langs om de kinderen te belonen die 
hun fiets-helm het meest hadden gedragen. Hij had enkele cadeautjes bij die hij gekregen had 
van zijn wielersponsor om onder deze kinderen te verdelen. Tevens kregen al de kinderen een 
bal van de enthousiaste verkeersouders. De verkeersouders die trouwens gouden werk leveren.

Bedankt Toon, bedankt verkeersouders!
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Computer- en
tabletcursussen digidak:
gratis en voor iedereen

Digidak staat garant voor cursussen in een 
prettige en ontspannen sfeer. In digidak ont-
vangen we per cursus niet meer dan vijf cur-
sisten. Met succes hebben veel cursisten de 
lessen in Rijkevorsel al gevolgd.

Heb je ook vragen als:
· Welke computer/tablet past bij mij?
· Ik heb nog nooit met een computer/tablet 

gewerkt? Zou ik het ook kunnen leren?
· Hoe schrijf ik een brief op de computer?
· Sociale netwerken wat zijn dat?
· Facebook, twitter, apps?
· Een tablet aankopen? Wat zijn apps?
· Een belastingbrief invullen, hoe doe ik 

dat?
· Hoe Skypen met mijn kleinkinderen?
· Hoe zoek ik informatie op het
 internet?
· Hoe haal ik mijn foto’s van mijn
 fototoestel en hoe zet ik deze foto’s
 op mijn computer?

Initiatie
Na de zomervakantie worden verschillende 
cursussen gegeven zoals basis computer, ba-
sis internet en e-mail, digitale fotografie, 
tablet voor beginners, sociale netwerken en 
nog zoveel meer. Kom het allemaal ontdek-
ken bij digidak.

Inschrijven is verplicht op de inschrijfmo-
menten of na de inschrijfmomenten tijdens 
de vrije inloop.

Kom langs tijdens de inschrijfmomenten 
op maandag 14 en 21 september 2015 van 
10.00 tot 12.00 uur bij Digidak Sint-Jozef of 
op donderdag 17 en donderdag 24 septem-
ber 2015 van 10.00 tot 12.00 uur bij Digidak 
Centrum.

Vrije inloop
Daarnaast kun je, als je thuis geen compu-
ter hebt of extra wil oefenen, onbeperkt en 
gratis begeleid oefenen. Heb je vragen over 
jouw computer/tablet of over het gebruikt 
ervan voor vrijetijdsdoeleinden, kom dan 
naar de vrije inloop. Onze begeleiders hel-
pen je graag verder!

· Digidak Centrum: Vrije inloop op donder-
dag van 9.00 tot 12.00 uur

· Digidak Sint-Jozef: vrije inloop op maan-
dag van 10.00 tot 12.00 uur

Digidak Centrum:
Klooster
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

Digidak Sint-Jozef:
Aster Berkhofbibliotheek
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

014 71 11 03 - www.digidak.be

 

Meer    
info
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met belgerinkel
naar de winkel 2015

De fietscampagne ‘Met Belgerinkel naar de 
Winkel 2015’ werd op 30 mei afgesloten. 
In Rijkevorsel werden in totaal 4 177 stickers 
geregistreerd. Bedankt aan alle deelnemers 
die de auto hebben laten staan en gekozen 
hebben voor de fiets.

De 18 prijzen die zijn voorzien, waaronder 
de belgerinkelfiets, fietstassen, fietsmandjes 
en cadeaubonnen, worden op 16 september 
2015 tijdens een receptie aan de winnaars 
overhandigd.  De deelnemende handelaars 
en de winnaars zullen een persoonlijke uit-
nodiging ontvangen om deze prijsuitreiking 
bij te wonen. 

Fietstelweek
16-22 september

Tijdens de Week van de Mobiliteit tellen we 
elke fietser en fietskilometer in heel Vlaan-
deren en dus ook in Rijkevorsel. Hoe meer 
we weten over fietsers zoals jij, hoe beter 
het mobiliteitsbeleid hierop kan inspelen. 
Fiets mee, laat je tellen of track zelf je fa-
voriete fietsroutes via de gratis FietsTelApp 
en maak kans op schitterende prijzen. 

Meer info: www.fietstelweek.be

LeVen en weLzIjn

rijkevorsel StrApt mee
op 18 september

Strappen is een feest. Onder dit motto gaat 
de 9de editie van de STRAPDAG door op vrij-
dag 18 september, tijdens de Week van de 
Mobiliteit. Bijna geen auto te bespeuren deze 
dag want ruim 300 000 kinderen stappen en 
trappen naar school. De schoolomgeving en 
de schoolroutes onderscheiden zich duidelijk 
van andere doordeweekse dagen.

Ook de scholen in Rijkevorsel strappen mee 
op deze autoluwe schooldag. Samen ge-
ven we een positief signaal. De campagne 
laat nadenken over de eigen vervoerswijze. 
Bedenk hoe je als individu zelf kunt bijdra- 
gen aan een veiligere schoolomgeving en 
een gezonde levensstijl voor jezelf en je 
kind(eren).

Samen geven we kinderen kansen om zich te 
ontplooien in een kindvriendelijke omgeving.

Ben je zelf een straffe strapper of heb je 
coole strapmoves? Post een foto of filmpje 
op www.strapdag.be. Mooie filmpjes of foto’s 
maken kans op toffe prijzen.

oCmw-raad

De OCMW-raad vindt plaats op donder-
dag 17 september 2015.
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joKA-jongeren kamperen
in wzC prinsenhof

Reeds enkele jaren wordt WZC Prinsenhof in 
de zomer bezocht door enkele enthousiaste 
jongeren voor een JOKA-kamp. Ook dit jaar 
was dit weer het geval. Op zondag 12 juli 
2015 stonden drie jongeren voor vijf dagen 
gepakt en gezakt klaar om er voor de bewo-
ners een fijne week van te maken.

Vincent, Rani en Emma, de drie jongeren die 
in WZC Prinsenhof kampeerden, brachten 
een heel gevarieerd programma, voor ieder 
wat wils.

Zo brachten zij in de voormiddag vooral in-
dividuele bezoeken aan bewoners voor een 
babbel, een wandeling, een gezelschaps-
spel, ... In de namiddag waren het vooral 
groepsactiviteiten.

Zo kozen ze op maandag voor volksspe-
len (sjoelbakken, kegelen, twister, bingo, 
enzovoort). Op dinsdag was er een heuse 
wafelnamiddag. Op woensdag stond er een 
dorpskwis gepland met de bewoners, maar 
de regen strooide roet in het eten. Daarom 
werd het een gezellige filmnamiddag met 
een hapje en een drankje. De donderdag-
namiddag werd creatief ingevuld. Op vrij-
dag namen ze afscheid en werd iedereen 
nog eens goed verwend met een individueel 
moment (verwenzorg, een babbeltje of een 
wandeling).

De bewoners zien de jongeren volgend jaar 
graag terugkomen en ook de jongeren zelf 
hadden er al zin in. We kijken dus al uit naar 
de volgende zomer.
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‘mist, mijn moeder en ik’ -
Verteltheater Leen persijn

In het kader van de jaarlijkse werelddag 
dementie  organiseert WZC Prinsenhof op 
maandag 21 september om 20.00 uur  een 
verteltheater over dementie in de polyva-
lente zaal van het WZC Prinsenhof (Helhoek-
weg 18).

‘Mist, mijn moeder en ik’ is een vertel-
theater voor mantelzorgers, familieleden, 
vrienden, studenten en personeelsleden in 
zorgberoepen van dementerende ouderen. 
Leen Persijn, bekend van theater en tv en 
als kleinkunstzangeres, vertelt over haar 
persoonlijke ervaringen met haar demente-
rende moeder. Ze heeft het over haar falend 
geheugen, haar verward gedrag, haar on-
rust, haar achterdocht, haar agressies maar 
ook over vaak hilarische anekdotes. Leen 
vertelt daarenboven openhartig hoe ze zelf, 
met vallen en opstaan, met dementie leert 
omgaan. De voorstelling duurt ongeveer 75 
minuten en wordt met stip aangeduid als 
een aanrader! Het verteltheater duurt onge-
veer 75 minuten.

Het woonzorgcentrum Prinsenhof nodigt je 
uit om te komen kijken naar deze gratis voor-
stelling. De plaatsen zijn echter beperkt. In-
schrijven is dus noodzakelijk. Dit kan vanaf 
31 augustus door tijdens de kantoren een 
inschrijfstrookje te bezorgen aan Jef Roos, 
dagelijks verantwoordelijke van het bejaar-
dencomplex Prinsenhof. Het strookje kun je 
downloaden via de pagina www.rijkevorsel.
be/verteltheater.

de verwarmingstoelage
in 2015

Heel wat mensen bestellen tijdens de zo-
mermaanden mazout, propaangas of petro-
leum (type C), gewoon omdat de tank leeg 
is of als reserve tegen het najaar. 

Indien je aan de voorwaarden voldoet, en je 
dit kalenderjaar nog geen (maximale) tus-
senkomt hebt ontvangen voor deze verwar-
mingsmiddelen, dan kun je ook nu nog een 
aanvraag doen. Belangrijk is om de aanvraag 
te doen binnen de 60 dagen na levering.

Je dient volgende documenten mee te bren-
gen:
· 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 voorhef-
fing (kadastraal inkomen)

OCMW sociale dienst
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65

 

Meer    
info

LeVen en weLzIjn

Verjaardagsfeestje in wzC prinsenhof

woensdag 2 september 2015
· Dame Blance en koffie 
Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.



Geboorten

April 2015
· Vissers Sander,
 kind van Vissers Cis en Geysen Lies

mei 2015
· Brosens Louise,
 kind van Brosens Toon en Mul Petra
· Hermans Elise,
 kind van Hermans Bob en Vermeiren Leen
· Hinsen Finn,
 kind van Hinsen Anja
· Lauryssen Seppe,
 kind van Lauryssen Jan en Leemans Loes
· Van Den Langenbergh Louise,
 kind van Van Den Langenbergh Jan en
 Van Den Heuvel Hanne

juni 2015
· Harts Sooi,
 kind van Harts Herbert en Hermans Elke
· Marijnissen Snoeys Quinten,
 kind van Marijnissen Jasper en Snoeys Carolien
· Van Loon Liene,
 kind van Van Loon Hans en Marynissen Tanja
· Verdonck Emma,
 kind van Verdonck Jimmy en Schippers Bianca
· Vrints Sten,
 kind van Vrints Wouter en Brosens Kristel
· Wuilmus Niels,
 kind van Wuilmus Wouter en Janssens Kitty
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· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 340 00 60
· ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 00 340 39 65

 

Meer    
info

huwelijken

juni 2015
· Van den Broeck Paul en Van Loy Vicky, 5 juni 2015
· Adriaensen Maarten en Pemen Sanne, 13 juni 2015
· Coupé Steven en Verbraken Griet, 20 juni 2015
· Michielsen Dries en Martens An, 20 juni 2015
· Smolderen Tom en Schouppe Skrolan, 20 juni 2015
· Vroman Michael en Lauryssen Stéphanie, 20 juni 2015
· Nooyens Kristof en Zegers Marlies, 27 juni 2015

juli 2015
· Kerstens Ken en Peeraer Christel, 3 juli 2015
· Gijsels Wim en Quirynen Veronique, 4 juli 2015
· Kustermans Raf en Verdonck Evelien, 4 juli 2015
· Berkmans Sammy en Loquet Femke, 4 juli 2015
· De Saedeleer Sven en Weyten Sanne, 10 juli 2015
· Dignef Dominique en Luyten Nathalie, 17 juni 2015
· Cavens Sven en Van Crombruggen Kristel, 18 juli 2015
· Cornelissen Geertje en Cop Jolien, 25 juli 2015
· Jansen Stefaan en Van Leuven Dorien, 31 juli 2015

overlijdens

juni 2015
· Bevers Amelia, Hoogstraatsesteenweg 32
· Cuypers Josepha, Dorp 7
· Hendrickx Paulina, Helhoekweg 18
· Lauryssen Adriaan, Grote Driesen 4
· Neefs Laurent, Berkenlaan 8
· Tax Jozef, Prinsenpad 29/0013
· Van Laenen Theresia, Helhoekweg 18
· Verheyen Constantijn, Kleine Gammel 30
· Vranken Rosa, Prinsenpad 29/0056
· Wouters Julia, Duinenpad 7
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VeILIGheId en SAmenLeVInG

Nieuwe coördinator wijkpost Rijkevorsel

In augustus is hoofdinspecteur Wouter De Dier (53 jaar) aan de slag gegaan bij 
de politiewijkpost van Rijkevorsel. Op termijn zal hij politiecommissaris Jos 
Van Bergen opvolgen. Vanaf nu zal je hem dus geregeld in het Rijkevorselse 
straatbeeld aantreffen. Hieronder een korte voorstelling door Wouter zelf.

“Sedert 10 augustus maak ik deel uit van het wijkcommissariaat Rijkevorsel om volgend jaar 
commissaris Jos Van Bergen op te volgen. 
  
In 1981 heb ik mijn loopbaan aangevangen bij de toenmalige Rijkswacht te Brussel. Na mijn 
opleiding en eerste werkplaats te Brussel maakte ik van 1988 tot 2000 deel uit van de Rijkswacht 
Havenbrigade Antwerpen. Vanaf 2000 werkte ik bij de Brigade Merksplas om vervolgens na de 
politiehervorming deel uit te maken van de politiezone Noorderkempen. Binnen onze politie-
zone was ik achtereenvolgens coördinator bij de dienst verkeer en bij de dienst interventie. 
  
Mijn motivatie om me in deze functie te engageren is simpel: Dit is een belangrijke functie om 
de politie dichter bij de burger te brengen, contact met jullie te krijgen en een betrokkenheid 
te creëren. Ik beschouw dit als een schakel op lokaal niveau om zo te streven naar een recht-
vaardige samenleving en een veilige omgeving, dit binnen de filosofie van een gemeenschaps-
gerichte politiezorg.”
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tingsstraat (vanaf Vlimmersebaan tot het 
kruispunt met de Kievitsheide). Het verkeer 
komende vanuit de Kievitsheide wordt om-
geleid via de Klundert en Kievitsheide.

boerenmarkt
Op zondag 13 september wordt de Doelen-
pad n.a.v. de jaarlijkse Boerenmarkt volle-
dig afgesloten voor doorgaand verkeer van 
7.00 tot 15.00 uur.

opendeur brandweer
Op zondag 20 september organiseert de 
brandweer haar jaarlijkse Opendeurdag. 
Vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur wordt een ge-
deelte van de Looiweg afgesloten voor alle 
doorgaand verkeer. Omleidingen worden ge-
signaleerd.

Camp plumbridge
Het treffen voor militaire voertuigen in Sint-
Jozef vindt dit jaar plaats tijdens het week-
end van 18, 19 en 20 september. Op zaterdag 
is er een rondrit in Sint-Jozef. Op zondag-
middag is er een ceremonie aan het monu-
ment. Voor fietsers zal er geen doorgang zijn 
op het jaagpad. Zij dienen een kleine omlei-
ding te volgen. 

Veldtoertocht
Op zondag 27 september worden er weer een 
duizendtal wielertoeristen verwacht aan de 
voetbalterreinen van FC Sint-Jozef SK aan de 
Zuiderdijk voor de jaarlijkse veldtoertocht. 
Van 8.00 tot 12.00 uur rijden de deelnemers 
voornamelijk op veldwegen, maar ze zullen 
ook op de openbare weg rijden. Weest at-
tent, rij voorzichtig.

Veilig terug naar school

Vanaf september zijn er in onze gemeente 
honderden kinderen en jongeren, velen voor 
de eerste keer, als zachte weggebruiker op 
weg naar school. Zij verdienen een veilige 
plek in het verkeer en aan de scholen. Aan 
alle schoolpoorten is het immers heel druk. 
Ouders en grootouders die hun kleine spruit 
brengen of afhalen veroorzaken onveilige si-
tuaties. De overtredingen worden te makke-
lijk afgedaan als ‘het is maar voor een paar 
minuutjes’.

De gemeente en de lokale politie blijven sa-
menwerken aan een optimale verkeersvei-
ligheid.

Maar veiligheid gaat ons allemaal aan. Dus 
neem met respect voor iedere weggebruiker 
deel aan het verkeer en zorg zelf mee om 
‘gezien te worden’. 

Verkeershinder

Kermis rijkevorsel centrum
Naar aanleiding van de kermis wordt het 
centrum van Rijkevorsel afgesloten voor 
alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk. 
Het centrum, vanaf kerk tot aan Hoek, blijft 
voorbehouden voor de kermisbezoekers. Alle 
doorgaand verkeer moet de omleidingen vol-
gen.

Ook op woensdag 2 september zal het cen-
trum afgesloten blijven. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer zal die dag de okergele 
fietssuggestiestroken herschilderen.

Kanaalfuif
Omwille van de organisatie van de Kanaal-
fuif zal de Zuiderdijk op 12 september vanaf 
20.00 uur tot 13 september om 5.00 uur 
tijdelijk gesignaleerd worden als éénrich-

· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be -
 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info
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uitwerking van het masterplan openbare verlichting
Openbare verlichting is een belangrijke elektriciteitsverbruiker, goed voor een flink deel van de 
begroting van steden en gemeenten. Nochtans zijn er zeer eenvoudige besparingsmaatregelen 
die kunnen worden genomen. Rijkevorsel is één van de 9 Kempense gemeenten die samen met 
Eandis in 2014 een regiomasterplan voor de openbare verlichting hebben uitgewerkt. 

Zo’n masterplan brengt niet alleen het energieverbruik van de openbare verlichting in kaart, 
maar legt ook concrete keuzes vast op het vlak van openbare verlichting, afhankelijk van de 
verschillende behoeften op het grondgebied.

Op vraag van de gemeente gaat Eandis in het najaar van 2015 een aantal 
aanpassingen doen aan de openbare verlichting. Zo zullen lampen die in 
bepaalde deelgebieden nu de hele nacht branden, tussen 23 en 6 uur
worden gedoofd. Ook de eerste openbare ledverlichting heeft
inmiddels zijn intrede gedaan.

Aanpassingen aan de
openbare verlichting

bouwen en wonen
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Keuze	voor	efficiënte	openbare	verlichting
In de verkaveling Heibraak, de Appelstraat en het industrieterrein het Looi staan reeds led-
armaturen opgesteld. Het plaatsen van energiezuinige ledverlichting is een bewuste keuze van 
het gemeentebestuur en zal in de toekomst stelselmatig voortgezet worden, als de verlichting 
in volledige straten of grote gedeelten ervan vervangen wordt.
In het najaar van 2015 worden 1 157 lichtpunten, op een totaal van 1 857, op diverse locaties in 
de gemeente omgebouwd, zodat ze kunnen ingepast worden in een specifiek brandregime. Deze 
lampen, die nu de hele nacht branden, kunnen na ombouw gedoofd worden tussen 23 en 6 uur. 
De eenmalige investeringen voor deze ombouw worden begroot op € 26 571. De terugverdientijd 
van deze ingreep, die resulteert in minder stroomverbruik, wordt geraamd op zes maanden.

Op lange termijn zullen de lampen die constant blijven branden, zo omgebouwd worden dat ze 
’s nachts kunnen gedimd worden.

Kempen 2020
Deze aanpassing aan de openbare verlichting kadert bovendien in het project Kempen 2020. 
Verschillende gemeenten uit de Kempen hebben zich hierbij geëngageerd om de CO2 uitstoot 
te reduceren met 20 % ten opzichte van 2011. Deze doelstelling tracht het bestuur ook te be-
reiken met het opleggen van strenge milieunormen bij renovaties aan gebouwen, nieuwbouw, 
de aankoop van nieuwe voertuigen, e.d.

Veiligheid, een prioriteit
Wat de verkeersveiligheid betreft, willen we benadrukken dat op kruispunten en in gevaarlijke 
bochten, bij versmallingen en op het einde van doodlopende straten, aan drempels, midden-
geleiders en asverschuivingen de lampen wel heel de nacht blijven branden. Ook onder andere 
voor de omgeving van sportterreinen en voor de dorpscentra wordt een aangepast regime in-
gesteld.

Uit inbraakstatistieken van de politie blijkt dat veel inbraken overdag plaatsvinden. Het doven 
van straatlampen zou geen beduidende verhoging van het aantal inbraken met zich meebren-
gen. Inbraakpreventie is bovendien een gedeelde taak van de inwoners en het bestuur. Er wordt 
aangeraden om bijvoorbeeld een goed geplaatste spot met bewegingsmelder te plaatsen om 
inbrekers af te schrikken: wanneer je je oprit oprijdt, of een bezoeker de deur nadert, springt 
de verlichting aan. Na enkele minuten gaat het licht weer uit. Dat is veel efficiënter dan de 
straatverlichting de hele avond of nacht te laten branden.

melding defecte straatlamp
Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis 
een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. 
Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door de melding van defecten op de website (www.
eandis.be - Straatlampen) of via het telefoonnummer 0800 6 35 35 dat dag en nacht 
beschikbaar is.

Voor verdere informatie over de straatverlichting 
kun je terecht bij de technische dienst tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis.

03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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bouwen en wonen

behaag onze Kempen !

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de 
actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze groot-
schalige actie is intussen aan haar 21ste edi-
tie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, 
Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebestu-
ren, waaronder Rijkevorsel. De organisato-
ren willen inheemse en streekeigen soorten 
promoten. Je kan in de periode september-
oktober ook plantgoed aankopen via de ac-
tie.

begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw 
tuin? Informeer je vooraf goed! Je vindt heel 
wat nuttige informatie op www.iok.be/bok 
en in de gratis infobrochure. In september 
worden drie infoavonden gehouden met 
meer informatie rond de actie en het aange-
boden plantgoed waarbij je heel wat tips en 
ideeën kan opdoen. Inschrijven is niet nodig.
· 8 september 2015 in Dessel (raadzaal AC 

‘De Plaetse’, Hannekestraat 1)
· 21 september 2015 in Grobbendonk (raad-

zaal gemeentehuis, Boudewijnstraat 4)
· 23 september 2015 in Turnhout (tuinzaal 

CC De Warande, Warandestraat 42)

Al eens gedacht
aan een gemengde haag?
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één 
soort. Deze hagen zijn beter bestand tegen 
ziekten en plagen en hebben een mooi blad-, 
bloesem- en besseneffect. Een gemengde 
haag kan je (plaatselijk) laten uitgroeien tot 
een heg. Of je kunt ze, net als een klassieke 
(haag)beukenhaag, strak scheren.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag 
onze Kempen’ bieden inheems en streekei-
gen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, 
kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplan-
ten, enkele heesters, steunpalen voor fruit-
bomen en compost aan. Inheemse en streek-

eigen haagplanten gedijen van nature goed 
op onze arme Kempense zandgronden. Ze 
trekken meer diersoorten aan en vergroten 
de natuurwaarde van je tuin. Heel wat van 
het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig 
om meer bijen aan te trekken naar je tuin 
(op bestelformulier aangeduid met een ). 
Nieuw dit jaar is dat ook bio-bloemenzaad 
voor bloemenweiden aangeboden wordt om 
nog meer bijen aan te trekken naar je tuin 
en de biodiversiteit in je buurt te versterken.

De organisatoren kiezen waar mogelijk voor 
autochtoon plantmateriaal, dit zijn nakome-
lingen van planten die zich hier na de laatste 
ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autoch-
tone planten zijn beter aangepast aan ziek-
tes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties 
met andere organismen... Onze fauna en flora 
is beter aangepast aan de groei- en bloeicy-
clus van autochtone bomen en struiken.
Bestellers van fruitbomen worden persoon-
lijk uitgenodigd op een informatieavond over 
de aanplant, de snoei en het onderhoud van 
fruitbomen, kort voor de afhaaldag. Zo ben 
je gewapend om de bomen een vruchtbare 
toekomst te verzekeren.

hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via het online 
bestelformulier op de website www.iok.be/
bok. Maar je kunt ook bestellen door bijge-
voegd bestelformulier af te leveren bij de 
milieudienst.
Bestellen kan tot 31 oktober! Betaling ge-
beurt vooraf via overschrijving (meer info bij 
bestelling)

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te ha-
len op zaterdag 21 november tussen 9.30 en 
11.30 uur aan de Gemeentelijke werkplaats, 
Vijversweg 12.

Meer info: www.iok.be
behaag.onze.kempen@iok.be
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 = goed voor vogels    = mooie bloesem en/of heerlijke geur    = past in geschoren haag    = goed voor bijen en insecten 
* De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10m haag) - Normale grond: Beuk (groen): 10 x, Haagbeuk: 10 x, Meidoorn: 10 x - Vochtige grond: 
 Haagbeuk: 15 x, Meidoorn: 15 x
$ Voor grote bestellingen van soorten 1 tot 19 gelieve telefonisch te informeren: kortingen voorzien van 10% vanaf e 100.

 Soort     Aantal prijs totaal
 1. Zwarte els (80 tot 100 cm)      x  0,60
 2. Ruwe berk (60 tot 100 cm)      x  0,60
 3. Spork (60 tot 100 cm)      x  0,60
 4. Hazelaar (60 tot 100 cm)      x  0,60
 5. Lijsterbes (60 tot 100 cm)     Niet aangeboden in Rijkevorsel
 6. Vlier (60 tot 100 cm)       x  0,60
 7. Gelderse roos (60 tot 100 cm)       x  0,60
 8. Boswilg (80 tot 120 cm)      x  0,60
 9. Gewone es (60 tot 100 cm)      x  0,60
10. Zoete Kers (80 tot 100 cm)     	 	 x  0,60
11. Winterlinde (80 tot 100 cm)      x  0,60
12. Zomereik (80 tot 100 cm)      x  0,75
13. Meidoorn (60 tot 100 cm)    	 Niet aangeboden in Rijkevorsel
14. Haagbeuk (70 tot 100 cm)      x  0,75
15. Sleedoorn (60 tot 100 cm)      x  0,60
16. Beuk (groen) (70 tot 100 cm)      x  0,75
17. Liguster (70 tot 100 cm)      x  0,75
18. Hondsroos (60-80 cm)      x  0,75
19. Hulst (40 tot 60 cm)      x  1,50
20. Gemengd haagpakket Normale grond **     Niet aangeboden in Rijkevorsel
21. Gemengd haagpakket Natte grond **     Niet aangeboden in Rijkevorsel
22. La Paix (Appel, hoogstam) *      x 16,50
23. Reinette de Blenheim (Appel, hoogstam) *      x 16,50
24. Radoux (Appel, hoogstam) *      x 16,50
25. Reine des Reinettes (Appel, laagstam) *      x  7,00
26. Dubbele Belle Fleur (Appel, laagstam) *      x  7,00
27. Conference (Peer, hoogstam) *      x 16,50
28. Doyonné (Peer, hoogstam) *      x 16,50
29. Double Philip (Peer, laagstam) *      x  7,00
30. Bon.Ch. Williams (Peer, laagstam) *      x  7,00
31. Blue de Belgique (pruim, halfstam) *      x 14,00
32. Reine Claude d’Ouillin (pruim, halfstam) *      x 14,00
33. Hedelfinger (Kers, hoogstam) *      x 16,50
34. Kordia (Kers, hoogstam) *      x 16,50
35. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)      x  2,50
36. Mispel var. Westerveld (halfstam)      x 14,50
37. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  1,50
38. Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,00
39. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  1,50
40. Kweepeer var. Champion (halfstam)      x 16,50
41. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)      x  1,00
42. Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)      x  2,50
43. Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)      x  7,00
44. Hop (klimplant, in pot)      x  6,50
45. Kamperfoelie (klimplant, in pot)      x  5,00
46. Vlaco-compost (zak 40 liter)      x  2,00
47. Bio-bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)      x  3,60

       totAAL

Afhaalplaats:  ......................................................................................................................................................................................................

Naam en adres:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoon en e-mail:  ......................................................................................................................................................................................................

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2015

✁



· luchtdichting en blowerdoortest (NIEUW)
· energiezuinig ventilatiesysteem (NIEUW)
· zuinige verwarmingsinstallatie (condensa-

tieketel, warmtepomp, …) (DEELS NIEUW)
· PV zonnepanelen (NIEUW)
· zonneboiler of ander zuinig systeem voor 

sanitair warm water
· re-lighting of re-lamping (NIEUW)
· energiezuinige huishoudtoestellen (enkel 

voor sociale doelgroep) (NIEUW)
· energie-audit

Belangrijke opmerking: om te lenen voor zon-
nepanelen dient een verklaring op eer gege-
ven te worden dat de woning een geïsoleerd 
dak heeft (met Rd-waarde van minstens 3,5 
m² K/W), geen enkel glas meer heeft en een 
hoogrendementsverwarming heeft.

zelfs renteloos lenen is mogelijk
EnergieK kan aan financieel zwakkeren een 
renteloze lening toekennen. Het is dan ook 
voor deze mensen dat de lening cruciaal is. 
Het is voor hen vaak de enige manier om 
energiebesparende maatregelen te kunnen 
uitvoeren. Het gaat om mensen met een ver-
hoogde tegemoetkoming uit de ziekteverze-
kering, met een laag inkomen of mensen die 
in schuldbemiddeling of budgetbeheer zijn 
bij het OCMW.

Meer info:
Ellen Vanhoudt
014 57 42 79 (enkel voormiddag 9–12 uur)
ellen.vanhoudt@iok.be
www.iok.be/energiek

milieuprijs 2015

Het gemeentebestuur tekende samen met 
alle 28 andere Kempense gemeenten het 
Burgemeestersconvenant. Hiermee enga-
geert het gemeentebestuur zich om inspan-
ningen te doen om de CO2-uitstoot op het 
grondgebied met 20 % te reduceren tegen 
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energieK, nu ook gekend als
de Vlaamse energielening,
werd op 1 juli uitgebreid

Sinds de opstart (april 2011) werden 623 le-
ningen afgesloten voor energiebesparende 
maatregelen. Deze 623 leningen vertegen-
woordigen een bedrag van € 4 494 603. Ge-
middeld komt dit neer op zo’n € 7 215 euro 
per lening. 
Een energieK-lening is een lening op afbeta-
ling aan 2 % rente, met een maximumbedrag 
van 10 000 euro en een terugbetalingster-
mijn van max. vijf jaar. Elke burger (eige-
naar/verhuurder/huurder) komt hiervoor in 
aanmerking voor zijn privéwoning. De lening 
is zowel voor bestaande woningen als voor 
nieuwbouw (nieuwbouw max. E-peil 30) gel-
dig. Er zijn geen bijkomende kosten aan ver-
bonden.

welke energiebesparende 
investeringen komen in 
aanmerking?
· dak- of zoldervloerisolatie, al of niet ge-

combineerd met uitgebreidere dakwerken 
(DEELS NIEUW)

· ramen met hoogrendementsbeglazing
· muurisolatie
· vloerisolatie

bouwen en wonen
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2020 (t.o.v. 2011). De inspanningen van de 
29 gemeenten worden gebundeld in het 
streekproject Kempen2020.
Meer informatie over het streekproject vind 
je op www.kempen2020.be.
De milieuraad van Rijkevorsel wil alvast hun 
steentje bijdragen tot dit project en zal in 
2015 een milieuprijs uitreiken. Met dit initi-
atief wil men het bewustzijn van de bevol-
king op het vlak van milieu, natuur en duur-
zaamheid aanmoedigen. Het opzet van deze 
prijs is vooral het stimuleren van nieuwe 
concepten, projecten, ideeën, ... inzake het 
streekproject Kempen 2020.

De prijs zal worden toegekend aan een per-
soon, vereniging, buurt, wijk, school of be-
drijf om één van de volgende redenen:
· nieuwe ideeën of projecten hebben die 

passen in het streekproject Kempen2020
· een opmerkelijke prestatie op het vlak 

van milieu of duurzaamheid hebben gele-
verd

· initiatieven hebben genomen om waarde-
volle milieu- en /of natuurprojecten te 
realiseren

· nieuwe ideeën hebben voor de verbete-
ring van bestaande projecten.

wie en wat komt in aanmerking?
· een individuele kandidaat woonachtig in 

Rijkevorsel
· een vereniging, buurt, wijk, school of be-

drijf gevestigd in Rijkevorsel
· het milieu-, natuur- of duurzaamheidspro-

ject moet uitgevoerd zijn op het grondge-
bied van Rijkevorsel.

Een individuele persoon, een vereniging, 
een buurt, een wijk, een school of een be-
drijf kan zichzelf kandidaat stellen. Kandi-
daturen kunnen ook worden voorgedragen 
door derden.

De milieuraad voorziet een geldprijs van € 
250 voor de winnaar.
Kandidaturen dienen schriftelijk worden in-

gediend, uiterlijk op 1 november 2015, bij de 
secretaris van de milieuraad, p/a Milieuraad 
Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 
of via e-mail: milieudienst@rijkevorsel.be.
Motiveer jouw kandidatuur met een korte 
beschrijving van het project en eventueel 
enkele foto’s. Veel succes!

heraanleg opritten
op openbaar domein

In de vorige 2310 werd uitgebreid beschre-
ven wat de mogelijkheden zijn voor de aan-
leg van een oprit op openbaar domein. We 
willen echter benadrukken dat de voorwaar-
den die door het bestuur worden opgelegd 
wat betreft de afmetingen, het te gebruiken 
materiaal, e.d. ook gelden voor de heraan-
leg van een bestaande oprit.

herschildering okergele
fietssuggestiestrook

Op woensdag 2 september zal het Agent-
schap Wegen en Verkeer (AWV) de okergele 
fietssuggestiestroken in het centrum van Rij-
kevorsel van een nieuw laagje verf voorzien.
Het centrum zal bijgevolg één dag langer af-
gesloten blijven voor het verkeer na de ker-
misdagen (vrijdag 28 augustus tot 1 septem-
ber). Gelieve hiermee rekening te houden.
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riolerings- en wegeniswerken
Sint-jozef

De werken aan de riolering in Sint-Jozef, 
meer bepaald in de Hoeveweg/deel, Ste-
vennekens/deel, Sint-Jozef/deel,  de Hoge 
Heideweg/deel, de Uitbreidingsstraat, de 
Sparrenweg en de Essenweg zijn nog niet 
van start kunnen gaan.
De reden hiervoor is dat het technische na-
zicht van het rioleringssysteem in het ka-
der van de toekenning van subsidies langer 
heeft geduurd dan voorzien. Ondertussen is 
de aannemer bekend en wij hopen dat de 
werken vanaf half september kunnen star-
ten. De exacte aanvangsdatum is nog niet 
bekend. 
Door de riolerings-en wegeniswerken zal de 
straat Stevennekens vanaf het kruispunt met 
Sint-Jozef tot de Vlimmersebaan afgesloten 
worden voor het verkeer. Hou rekening met 
verkeershinder. De gepaste omleidingen 
worden voorzien. De brug Sluis 1 blijft in de 
mate van het mogelijke toegankelijk voor 
fietsers en wandelaars. 
Hou de gemeentewebsite in de gaten voor 
de meest actuele informatie.

Vernieuwen 
buitenschrijnwerk en 
beglazing klooster

De gemeente heeft een twintigtal gebouwen 
in eigendom. Dit houdt in dat er wel elk jaar 
ergens grotere onderhouds-, renovatie- maar 
ook nieuwbouwwerken uitgevoerd worden. 
Veel van de gemeentelijke gebouwen heb-
ben reeds een aanzienlijke leeftijd en zijn 
hierdoor niet aangepast aan de 
moderne normen en noden.

Aan het klooster in de Molenstraat zijn vo-
rig jaar al dakwerken uitgevoerd. Nu wordt 
er werk gemaakt van het vervangen van het 
buitenschrijnwerk en de beglazing. De sta-
len ramen worden vervangen door ramen 
in PVC. Het huidige vensterglas wordt ver-
vangen door thermisch isolerende (dubbele) 
beglazing.
De kostprijs van dit werk bedraagt om en bij 
de € 82 000. De geraamde energiebesparing 
werd berekend op 7 250 kWh/jaar. Ook ver-
mindert hierdoor de CO2-uitstoot met 1,3 
ton per jaar.
De werken zullen mogelijk nog plaatsvinden 
in oktober. Wanneer deze termijn niet wordt 
gehaald zal dit verschoven worden naar het 
voorjaar. Ook zal er bij de verhuur van de 
lokalen van het klooster rekening gehouden 
worden met deze werken. De betrokken ver-
enigingen zullen hier tijdig van op de hoogte 
gebracht worden.

breng je gebruikte frituur
en -vet op 3 oktober naar
het recyclagepark en win
een leuke prijs !

Op 3 oktober voeren de medewerkers van 
IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur weer ac-
tie op het recyclagepark van Rijkevorsel. Als 
je op deze dag je gebruikte frituurolie of 
-vet naar het recyclagepark brengt, doe je 
mee aan een wedstrijd. Uit alle deelnemers 
wordt een winnaar getrokken die een spik-
splinternieuwe friteuse krijgt. Bovendien is 
er voor elke deelnemer een leuke attentie.

Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die 
correct worden ingezameld via het con-
tainerpark, kunnen nuttig gerecycleerd en 
hergebruikt worden. Zo wordt 98 % van de 
ingezamelde hoeveelheden verwerkt door 
de biodieselsector. 2 % wordt gebruikt voor 
de productie van detergenten, smeermidde-
len, kaarsen of cosmetica. Jammer genoeg 

bouwen en wonen

www.rijkevorsel.be/wegenwerken

 

Meer    
info
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verdwijnen veel van die oliën en vetten nog 
steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, 
het riool of tussen het restafval. Zo brengen 
ze veel schade toe aan ons milieu: verstopte 
afvoerbuizen en leidingen, bodem- en wa-
tervervuiling, problemen in de waterzuive-
ring... Breng je gebruikte frituuroliën en 
-vetten dus altijd naar je recyclagepark!

huren of verhuren?
je staat er niet alleen voor

Zowel huurders als verhuurders hebben 
naast hun rechten ook een aantal plichten. 
Deze rechten en plichten liggen wel eens  
aan de basis van discussies tussen beide par-
tijen. Het is een vrij ingewikkelde materie 
en soms is het noodzakelijk dat je deskundig 
advies kan inwinnen.
Gelukkig sta je er niet alleen voor en kan 
je, of je nu huurt of verhuurt, terecht bij je 
belangenvereniging. Huurders kunnen met 
hun vragen terecht bij de ‘Huurdersbond’ en 
verhuurders kunnen de hulp inroepen van de 
‘Verenigde Eigenaars’.

huurdersbond
De Huurdersbond verdedigt je belangen als 
huurder. Zowel sociale als private huurders 
kunnen hier terecht. Zo geeft de Huurders-
bond juridisch huuradvies, informeren ze je 
over zowel je rechten als plichten als huur-
der en helpen ze bij het opstellen van aan-
getekende brieven en andere briefwisseling 
tussen huurder en eigenaar. Je kan er even-
eens terecht voor advies over zaken zoals 
het opzeggen van je huur, huurwaarborgen, 
herstellingen, huurprijsverhogingen, ...
Het lidgeld bedraagt € 17 per jaar.

Huurdersbond steunpunt Turnhout
Otterstraat 116 - 2300 Turnhout
014 44 26 76
hhh@skynet.be
www.huurdersbond.be 

Verenigde eigenaars
Ook de verhuurders hebben zich verenigd 
in een overkoepelende organisatie: de Ver-
enigde Eigenaars.  Deze organisatie verde-
digt al meer dan 40 jaar de belangen van 
vastgoedeigenaars. Voor eenvoudige vragen 
omtrent verhuring kan je er telefonisch te-
recht. Meer complexe dossiers worden op 
afspraak behandeld.
Verenigde Eigenaars geeft onder andere 
ondersteuning bij het opstellen van huur-
overeenkomsten en andere contracten en 
verzoekschriften inzake huur. Je kan er ook 
vragen stellen over indexering en huurprijs-
berekening. Het lidgeld bedraagt € 65 per 
jaar.

Verenigde Eigenaars afdeling Antwerpen
Amerikalei 154 - 2000 Antwerpen
03 216 20 16
antwerpen@ve-pr.be 
www.ve-pr.be 

oCmw-jurist
Het OCMW van Rijkevorsel beschikt, samen 
met de omliggende OCMW’s over een juridi-
sche dienst, waarbij de juriste op donder-
dagnamiddag tussen 14.00 en 16.30 uur een 
zitdag houdt in Rijkevorsel op het OCMW. 
Ook bij deze persoon kun je terecht met 
vragen over huren en verhuren. Advies van 
deze jurist is gratis.

Juridische dienst OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 – 2310 Rijkevorsel
(donderdag 14.00-16.30 uur)
03 340 39 65
www.rijkevorsel.be/ocmw/juridischedienst

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

 

Meer    
info
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Zo leefden de kleuters zich volledig uit in Mega Speelstad, trokken ze op schattentocht met 
Piet Piraat en verzorgden ze de dieren van ’t Groenhof. De lagere schoolkinderen genoten deze 
zomer ten volle van hun nieuwe speellocatie in Kinderclub Sint-Jozef. Op vrijdagen was het 
helemaal feest want dan trokken ze o.a. naar de Efteling, Diergaarde Blijdorp en Waterspeel-
park Splesj.

Ook onze tieners werden niet vergeten. Voor hen stonden er weer tal van avontuurlijke acti-
viteiten zoals o.a. een Tienerdriedaagse, waterskiën, karten en lasershooten en tienerfestival 
T-Day op het programma! Kortom: het was een fijne, speelse zomer! Bedankt aan alle 
Rijkevorselse speelhelden die hieraan hebben meegewerkt!

Alle foto’s van onze Kiekeboe-zomer 
kan je terugvinden op onze facebook-
pagina.

De zomer loopt weer op z’n einde… en zo ook de 20ste editie van 
speelpleinwerking Kiekeboe! Rijkevorselse jongeren van alle leeftijden 
hebben weer een zomer lang kunnen genieten van sport en spel,
in eigen dorp of op locatie.

Kiekeboe 2015:
plezier voor groot en klein

VrIje tIjd

www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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dag van de jeugdbeweging
23 oktober 2015

Op vrijdag 23 oktober 2015 is het weer zo 
ver: dan vindt de Dag van de Jeugdbewe-
ging weer plaats! Op deze dag vieren we 
het engagement van duizenden jongeren die 
zich jaar na jaar weer inzetten om meer dan 
240.000 kinderen en jongeren te vermaken 
met spel en plezier.
Na het succes van de vorige jaren slaan de 
jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevor-
sel, Hoogstraten en Brecht de handen op-
nieuw samen om voor de vierde keer een 
gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen 
en jongeren die naar school gaan in Hoogs-
traten. Afspraak tussen 7.00 uur en 8.15 uur 
in het Rozenkranspark achter de 
Pax!

Fotozoektocht
rijkevorselse speelpleintjes

Al meer dan 300 exemplaren van de foto-
zoektocht zijn onze deur uitgegaan dus 
hopelijk hebben al evenveel kindjes geno-
ten van onze speelpleintjes. Ken jij onze 
Rijkevorselse speelpleintjes nog niet? Trek 
dan deze zomer op verkenning samen met 
onze speelhelden Aapje Rijk en Kikje Vors 
en maak kans op één van onze fantastische 
prijzen!

Tot en met 15 september kun je gratis een 
boekje afhalen bij de jeugddienst, de bib of 
aan het onthaal van het gemeentehuis. In 
dit boekje staat een (optionele) fietsroute 
die via rustige wegen langs de verschillende 
speelpleintjes gaat. Daarnaast vinden jul-
lie ook leuke speeltips terug die Aapje Rijk 
en Kikje Vors hebben bedacht voor groot en 
klein én natuurlijk ook de fotozoektocht, 
met foto’s die werden getrokken op de ver-
schillende speelpleintjes.

Breng het boekje voor 1 oktober 2015 inge-
vuld binnen en maak kans op één van onze 
fantastische prijzen! Veel speel-
plezier gewenst!

VrIje tIjd

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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Speelstraten in rijkevorsel

Tijdens de afgelopen zomervakantie vond de 
eerste editie van ‘Speelstraten in Rijkevor-
sel’ plaats. De kinderen van de Vonderstraat 
en van de Otterdaelstraat konden een hele 
week in hun verkeersvrije straat spelen ter-
wijl de Wouwer er voor koos om hun straat 
voor één dag verkeersvrij te maken. Als we 
de kinderen en hun ouders mogen geloven 
was de eerste editie van ‘Speelstraten in Rij-
kevorsel’ een heus succes. 
Wij kijken al uit naar de volgende editie. 
Wie weet wordt jouw straat dan ook wel 
omgetoverd tot Speelstraat!

met zicht op Kerstmis

Hoewel het nog hartje zomer is, toch droomt 
Toerisme Rijkevorsel al van de gezellige ein-
dejaarssfeer. De organisatie van mooie eve-
nementen vraagt nu eenmaal enige voorbe-
reiding. Daarom nu reeds een oproep naar 
geïnteresseerde burgers, verenigingen, mid-
denstanders.

Kerstmarkt
Op zondag 13 december wordt het molenter-
rein weer ondergedompeld in de kerstsfeer. 
Iedereen krijgt de kans om zijn hobby, ta-
lent, vereniging voor te stellen op de kerst-
markt. Jong en oud ontmoeten hier elkaar. 
Samen lachen, zingen, ... bij een hartver-
warmend drankje. Aan onze molen zijn alle 
elementen aanwezig om van een koude win-
terse dag een gezellige feestdag te maken.

Kerstfolder
Naast de kerstmarkt, het concert in de kerk, 
de nieuwjaarsdrink, zijn er vast nog tal van 
activiteiten die het eindejaar kleuren.

Ook dit jaar geeft Toerisme Rijkevorsel de 
folder ‘Winterkriebels in Rijkevorsel’ uit.

Voor de kerststalbouwers, verenigingen,… 
de gelegenheid om hun activiteit te promo-
ten bij het grote publiek.

Ben jij zelf of je vereniging geïnteresseerd 
in een standplaats op de kerstmarkt? Wil je 
extra publiciteit krijgen in de folder? Laat 
het ons weten voor 1 oktober.

vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info



30

de jeugdraad organiseert...
jeugdfuif!

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de 
jeugdraad van Rijkevorsel (i.s.m. de Rijke-
vorselse jeugdverenigingen) een jeugdfuif 
voor alle jongeren tussen tien en zestien 
jaar oud. Naast dansen op de beats van 
jonge Rijkevorselse dj’s kunnen jullie je ook 
uitleven in onze spelletjeshoek, relaxen in 
onze loungehoek of superzot doen in onze 
fotobooth! Kortom: je zou gek zijn als je niet 
komt!

Afspraak op zaterdag 10 oktober 2015 van 
20 tot 23.10 uur in de Parochiezaal van Sint-
Jozef! Inkom is gratis, alcoholvrije dranken 
worden verkocht aan € 1.
 

Scholenveldloop rijkevorsel

Ook dit schooljaar zal het gemeentebestuur, 
i.s.m. met Sportraad Rijkevorsel, de drie 
scholen in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel, KFC 
Zwarte Leeuw, SVS en met de medewerking 
van Bruneel-Cox en BibChip, een veldloop 
inrichten naar aanleiding van de Vlaamse 
Veldloopweek in september. Voor dit school-
jaar zal de veldloop plaatsvinden op dinsdag 
22 september 2015 tijdens de voormiddag.

Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens 
de schooluren te laten plaatsvinden, zodat 
alle leerlingen van de lagere scholen in Rij-
kevorsel die voormiddag serieuze fysieke in-
spanningen hebben geleverd.

De kinderen zullen in verschillende reeksen 
lopen, per leerjaar en per geslacht. Ze zul-

VrIje tIjd

len ook kunnen kiezen uit een wedstrijdloop 
of jogging.

Graag nodigen we langs deze weg ieder-
een uit om te komen supporteren voor onze 
jonge atleten aan de voetbalvelden van KFC 
Zwarte Leeuw (Kruispad). De veldloop vindt 
plaats tussen 9 en 12 uur.

Verwendag bibliotheek

Noteer alvast in je agenda: zaterdag 10 okto-
ber vanaf 10 uur organiseert de bibliotheek 
haar jaarlijkse verwendag. Tijdens deze dag 
willen we de bibliotheekbezoeker eens extra 
in de bloemetjes zetten.

Naast de boekenverkoop is er heel wat ani-
matie voorzien. Zo worden de winnaars van 
de vliegactie en de zomerleesactie bekend-
gemaakt. Natuurlijk mag ook een hapje, 
drankje en een kleine attentie voor elke be-
zoeker niet ontbreken.

Graag tot dan!

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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deze maand
de uitgelezen
selectie van
davy roelen,
een regelmatig 
bibliotheek-
bezoeker.

welk boek heb je
zopas uitgelezen?
‘De Fevre Dream’ van George R.R. Martin. 
Het verhaal speelt zich af in het zuiden van 
Amerika rond 1857. Het is de tijd van de ri-
vierstomers op de Mississippi. Een spannend 
verhaal met een luguber donker kantje.

Lees je wel eens digitaal?
Ja, op mijn iPhone staat altijd een digitaal 
boek. Daar lees ik in als ik ergens moet wach-
ten of als ik alleen ben tijdens de pauze op 
het werk. Op dit moment staat er één op van 
R. Cook  nl. ‘Ademnood’.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom?
Iets uit de tijd van de piraten. Ik heb wel 
eens wat geschiedenisboeken over die tijd 
gelezen en dat is heel anders dan wat ons 
in films wordt voorgeschoteld. Maar wel een 
boeiende periode.

welk boek is jouw absolute nr. 1?
'De Historicus' van Elizabeth Kostova, gewel-
dig verhaal, ik kon het boek gewoon niet 
wegleggen.

Op een avond vindt een jonge vrouw in haar 
vaders werkkamer een boek. Dit boek is 
leeg, op een afbeelding van een draak na. 
Ze vraagt aan haar vader wat het betekent. 
Vanaf dat moment vertelt haar vader het 
verhaal van zijn zoektocht naar Dracula. 
Hoe hij haar moeder op die zoektocht ont-
moet en weer verliest. De zoektocht gaat 
van Turkije naar Roemenië en tenslotte naar 
Bulgarije. Het wordt langzaam duidelijk dat 

Dracula nog leeft en nog steeds gruweldaden 
verricht.

weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
Dat weet ik niet meer zo, ik las al vroeg 
boeken. Op zondagmorgen ging ik altijd met 
mijn ouders mee naar de bibliotheek boven 
de parochiezaal, Meester Vermeersch was 
daar toen bibliothecaris, daar heb ik leuke 
herinneringen aan.

welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij?
‘De fietskuren’ van Nicole Dierckx en Ingrid 
De Wilde. Deze twee vrouwen fietsten de 
wereld rond en schreven daarover dit boek. 
Ideaal om een lach op je gezicht te toveren.
 
noem drie van je
favoriete schrijvers
Stephen King, Dean Koontz en Preston & 
Child.

welk boek is volgens jou
een echte klassieker?
‘De beproeving’ van Stephen King. Dat lijkt 
misschien een rare keuze, maar de echte 
klassiekers zijn niet aan mij besteed.

wie nomineer jij
voor de ‘uitgelezen’
van volgende maand?
Ann Voet. Zij is nog maar pas aan het werk 
als nieuwe medewerker in de bibliotheek. 
Ik ben benieuwd wat haar favoriete boeken 
zijn.

Uitgelezen!
In de rubriek ‘Uitgelezen!’ presenteren we iedere editie van 2310 een 
vragenlijst aan een boekenliefhebber. Je ontdekt zijn of haar favoriete 
auteurs en titels, tips voor dvd’s, tijdschriften of strips... en kan hier en
daar meegenieten van enkele eigenzinnige antwoorden en mooie anekdotes.
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de Kinderclub: start van het 
nieuwe schooljaar

Bij het begin van het nieuwe schooljaar is 
het misschien goed om de buitenschoolse 
kinderopvang nog eens kort voor te stellen. 
De gemeente Rijkevorsel organiseert een 
initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO), 
beter gekend als ‘de Kinderclub’. Deze dienst 
staat onder toezicht van en wordt erkend 
door Kind & Gezin. Kinderen van 2,5 tot en 
met 12 jaar die woonachtig of schoolgaand 
zijn in Rijkevorsel kunnen in een kindvrien-
delijke omgeving worden opgevangen voor 
en na school, op woensdagmiddag, snipper-
dagen en tijdens de schoolvakanties. 

De buitenschoolse kinderopvang wordt geor-
ganiseerd op volgende locaties:
· Molenstraat 22, centrum Rijkevorsel
· Pioenstraat 26, Sint-Jozef Rijkevorsel

Tarieven:
· Voor- en naschoolse opvang: e 0,80 per 

begonnen half uur
· Schoolvrije dagen en vakanties: e 4,20 

voor minder dan drie uren opvang, e 6 
voor drie tot zes uren opvang en e 10 voor 
meer dan zes uren opvang

· Woensdagnamiddag: het voordeligste ta-
rief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven 
per begonnen half uur en bij opvang lan-
ger dan drie uren wordt € 6 aangerekend.

De tijd die kinderen doorbrengen in de bui-
tenschoolse kinderopvang is geen verlenging 
van de schooltijd maar vrije tijd! Daarom 
staat de vrije spelkeuze van de kinderen 
centraal. Zij kunnen na de schooluren kie-
zen of ze zich willen uitleven in de moto-
rische hoek of eerder rustig willen spelen, 
alleen of in groep willen spelen, binnen of 
buiten willen spelen... Op vakantiedagen en 
woensdagnamiddagen is vrij spel echter niet 
voldoende en worden er door de begeleid(st)

ers activiteiten, aangepast aan de verschil-
lende leeftijdsgroepen, georganiseerd.
De kinderen worden opgevangen door een 
team begeleid(st)ers die hiervoor zijn opge-
leid. Zij vormen regelmatig bijscholingen en 
wekelijkse interne werkbespre-
kingen.

 

Gratis assertiviteitstraining
voor jongeren

Vind je het moeilijk om contacten te leg-
gen? Ben je steeds bang om iets verkeerd te 
zeggen? Wil je steviger in je schoenen staan? 
Dan is de gratis assertiviteitstraining van het 
JAC echt iets voor jou! Samen met 9 andere 
jongeren leer je tijdens een tiendelige cur-
sus om je grenzen aan te geven, je mening 
te uiten in groep, kritiek te geven en ontvan-
gen en nog zoveel meer.

Het startschot wordt gegeven op donderdag 
8 oktober 2015 van 18.30 uur tot 21.00 uur 
in Hoogstraten (locatie wordt na inschrij-
ving meegedeeld). Lijkt deze assertiviteits-
training wel iets voor jou? Neem dan als de 
bliksem contact op met Veronique of Jo van 
het JAC Hoogstraten!
 
Meer info en inschrijven:
Jac.hoogstraten@cawdekempen.be
014 41 62 58

kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

 

Meer    
info
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· 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

Bij de start van een nieuw seizoen, zitten de 
verenigingen boordevol goede ideeën voor 
toekomstige activiteiten of evenementen. 
Graag wil men vanuit het gemeentebestuur 
Rijkevorsel nog eens de belangrijkste zaken 
i.v.m. gemeentelijke lokalenverhuur en uit-
leendienst op een rijtje zetten.

uitleendienst materialen
De gemeente Rijkevorsel beschikt over een 
vrij grote verzameling aan materialen die ge-
meentelijke verenigingen, buurtwerkingen en 
andere organisaties gratis kunnen ontlenen. 
Hiervoor die je een aanvraag in te dienen 
bij de dienst onthaal of via het e-loket (aan-
vraagformulier materiële ondersteuning).
Materialen dienen maximaal zes maanden 
en minimaal één maand voorafgaand aan 
de datum van de activiteit te worden aan-
gevraagd. Gemeentelijke verenigingen en 
buurtwerkingen die zijn aangesloten bij 
een gemeentelijke adviesraad hebben auto-
matisch recht op materiële ondersteuning. 
Overige aanvragen dienen telkens te worden 
behandeld op het college van burgemeester 
en schepenen.

Verhuur gemeentelijke lokalen
Naast de nodige materialen beschikt de ge-
meente Rijkevorsel ook over verschillende 
lokalen die gehuurd kunnen worden voor het 
inrichten van activiteiten, evenementen, 
workshops, vergaderingen, trainingen, … 
Aanvragen voor de huur van gemeentelijke 
lokalen dienen te worden verstuurd naar 
verhuur@rijkevorsel.be.
Er zijn drie formules om een aanvraag in te 
dienen. Ten eerste een losse reservatie voor 
een workshop, vergadering, training, …. 
Daarnaast kun je ook een lokaal reserveren 
voor een langere periode. We spreken dan 
van een seizoensreservatie. Dit is meestal 

voor activiteiten met een repetitief karak-
ter. Tot slot heb je de mogelijkheid om een 
lokaal aan te vragen voor een evenement. 
De nodige formulieren hiervoor kun je op-
vragen via verhuur@rijkevorsel.be.
Indien de gevraagde reservatie mogelijk 
is, ontvang je een reservatiebevestiging en 
richtlijnen voor het gebruik van gemeente-
lijke lokalen.

enkele belangrijke zaken
om rekening mee te houden
· Richt je een evenement in, dan kun je 

ook een evenementencontainer aanvra-
gen. Dit kan via het gemeentelijk e-loket 
op de website (aanvraagformulier evene-
mentencontainer).

· Gebruik je een lokaal, dan wordt er ge-
vraagd om dit ordentelijk achter te laten, 
zodoende de volgende huurder ook over 
een proper lokaal kan beschikken.

· Ontleen je materialen, gelieve hier dan 
als een goede huisvader mee om te gaan. 
Controleer voor en na de activiteit of alle 
materialen nog in goede staat zijn. Merk 
je dat dit niet zo is, gelieve dit dan te 
melden via het e-loket (meldingsformu-
lier schadde uitleen materialen). De tech-
nische dienst zorgt dan dat de volgende 
gebruiker weer over degelijke 
materialen kan beschikken.

www.rijkevorsel.be/e-loket

 

Meer    
info

Gemeentelijke lokalenverhuur en uitleendienst
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De vrienden Fons Loomans van Stevennekens en Jef Lenaerts van de 
Prinsenpad vertrokken op 1 april voor hun pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela. Hun verhaal mocht niet ontbreken in de rubriek ‘Volk van 
Veussel’. We nodigden hen uit voor een interview.

Met Fons en Jef naar Compostela

Eerst en vooral willen wij onze families, vrienden, kennissen en buren hartelijk danken voor de 
steun die zij ons hebben gegeven, zowel bij het vertrek aan de Looiweg en molen, als bij de 
aankomst terug in Brussel en thuis. Dat doet deugd! Om onze reis op papier te zetten zouden we 
net als die van de TV een dikke boek vol kunnen schrijven. Maar, wij zijn zo’n goede schrijvers 
niet. Toch hebben we geprobeerd samen onze reisweg neer te pennen.

Kunnen jullie een beschrijving geven van het afgelegde traject?
De volledige wegbeschrijving is te lang maar we zullen deze in grote lijnen samenvatten. We 
zijn vertrokken langs de bekende bedevaartswegen Via Monastica. We gingen op het traject in 
Tongerlo. Van daaruit ging het dan van Scherpenheuvel naar Namen, Dinant, het Franse Givet 
en Rocroi waar de teller na 9 dagen op 228 km stond. Vanuit Rocroi deden we er 16 dagen over 
om tot in Vézelay (Bourgondië) te wandelen. Na 66 dagen stappen door Frankrijk arriveerden we 
in St. Jean-Pied-De-Port, de Frans-Spaanse grens, en hadden 1 571 km in de benen. Op dag 93 
kwam onze eindbestemming in Spanje in zicht en telden we 2 333 km. Van grote donkere bos-
sen in de Ardennen tot grote graanvelden in Frankrijk, langs druivenwijngaarden, uitgestrekte 
weiden en bossen. De dorpen in Frankrijk liggen veel verder uit elkaar dan hier. Er waren dagen 
daar dat je de ganse dag geen auto of tractor tegenkwam.

hoe ervaarden jullie het vertrek en aankomst in Veussel?
We vertrokken op 1 april aan de Looiweg nadat we afscheid namen van onze familie, vrienden 
en het gemeentebestuur. Samen met een 8-tal vrienden wandelden we tot in Tongerlo waar 
we ook van hen afscheid namen. Op 3 juli wandelden we Santiago de Compostela binnen waar 
we samen met onze familie nog enkele dagen genoten hebben om dan op 7 juli terug voet aan 
grond te zetten in België.

welke waren jullie beweegredenen om samen deze tocht
aan te vatten?
We droomden hier al langer van. Nu was de tijd gekomen en liet onze gezondheid het nog toe 
om onze droom waar te maken.
jef: “Mijn vader vertelde dat hij tijdens de oorlog tot in Perpignan was moeten vluchten, onge-
veer 1 500 km te voet. Zo ver wou ik ook wel eens wandelen, en dan op reis in Spanje, pelgrims 
ontmoeten... Het begon toen reeds te kriebelen. Tijdens één van onze dodentochten hadden 
Fons en ik het er al eens over. Als we op pensioen zijn dan misschien. Thuis al eens gepolst wat 
zij er van vonden. Een reis van drie maanden, die we toch een beetje onderschat hebben, zowel 
lichamelijk als mentaal. Het verlangen naar huis was op het einde toch wel groot. Maar eens de 
weg ingeslagen is er geen weg terug. Dank aan onze vrouwtjes.”

Lees verder op pagina 36.



© Bart HuysmansGeflitst...

5 juli – halve torenfeesten

28 juni – Stratenloop rijkevorsel Leeft

22-25 juni – modderweek in de Kinderclub

1 augustus – triatlon de bres

2 juli – Inclusiedag

Cultuurraad rijkevorsel

23 juni – rondleiding molenaars 

voor 2de kleuterklas het moleke

27-28 juni – Vakantie in mijn straat

9	juli	–	Graffitispuitmoment
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hoe waren de weersomstandigheden?
Het weer is ons tijdens onze tocht gunstig gezind geweest. We zijn met Pasen vertrokken met 
veel regen (maar toen was de moed nog groot). Eenmaal we België achter ons lieten, was het 
droog weer. Halverwege Frankrijk werd het ook warmer. We hebben een 10-tal dagen regen 
gehad op onze weg. In het Spaanse Burgos hebben we onze regenkleding met de post richting 
huiswaarts gestuurd.

hoe zag een gemiddelde wandeldag er voor jullie uit?
Het was vroeg dag voor ons. Inpakken en ontbijten, als er eten was. Rond 6 uur waren we 
meestal al aan het stappen. Na 2 à 3 uren stappen, aten we. Per dag wandelden we 6 à 7 uren. 
Bij aankomst in een refuge kregen we een slaapplaats toegewezen. Uitpakken dan, douchen, de 
was doen en avondeten klaarmaken. Daarna was het tijd om onze blog bij te werken en contact 
op te nemen met het thuisfront. Meestal gingen we rond 21 uur slapen.

wat was voor jullie het mooiste plekje op de route?
Het mooiste plekje beschrijven is zeer moeilijk. Maar Saint-Armand-Montrond was bijzonder. 
Onze vrouwen en dochters besloten ons te verrassen en kwamen met de auto tot daar. De Jef 
en Jul vierden daar hun 40ste huwelijksverjaardag. Jef kon ook wat rust gebruiken aangezien hij 
last had van een scheenbeenontsteking. Toen we van Saint-Jean-Pied-de-Port naar Roncesvalles 
gingen, hing er ’s morgens mist en moesten we onze poncho aandoen.  Bijna boven aangekomen 
aten we eerst en toen we boven arriveerden, was daar de mist opgetrokken en scheen de zon. 
Een prachtig zicht hadden we daar, de heuveltoppen in de zon en de valleien in de mist.

jullie hebben tijdens jullie tocht wandelaars van alle leeftijden, 
nationaliteiten, ... tegengekomen. welke ontmoeting is jullie 
bijgebleven?
We ontmoetten vele jonge mensen, leeftijd tussen de 20 en 30 jaar, die de Camino (pelgrims-
route) wandelden en een sabatjaar namen. De meeste wandelaars waren wel tussen de 30 en 
70 jaar oud. Nationaliteiten waren er te veel om op te noemen: Fransen, Italianen, Zwitsers, 
Noren, Zweden, Amerikanen, Duitsers, Chinezen, Belgen, Australiërs, ..., allen met een eigen 
levensverhaal.

welk momenten ervaarden jullie als moelijk?
De zware hellingen, het gemis van familie en vrienden, ... Maar dankzij de moderne communi-
catiemiddelen hadden we toch dagelijks contact met het thuisfront. 
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hebben jullie Veussel gemist?
Heeft Veussel ons gemist? Wij Veussel wel. Maar het leven gaat ook verder als je er niet bent. 
Via gsm vernamen we de nieuwtjes van het thuisfront. 

waren er wel eens meningsverschillen tussen jullie twee?
Wie slaapt er boven vandaag? Of wat wil jij? Kies maar in welke hand het zit (zoals de bengels). 
Ruzie hebben we niet gehad. Als er iets moest beslist worden, dan deden we dit samen en als 
het niet goed was, dan hadden we het samen gedaan.

jullie blog werd druk bekeken. enig idee hoe dikwijls? wat waren de 
reacties op deze blog? hoe pakten jullie dit praktisch aan?
Het bijhouden van de blog was het werk van de Fons. Hij werd 41 895 keer bekeken. We hadden 
vaste volgers en die reageerden elke dag als we iets gepost hadden. De foto’s werden eveneens 
druk bekeken en daar bleven de reacties ook niet uit.
Als we geïnstalleerd waren op onze slaapplaats en met alles klaar waren, begonnen we met 
ons huiswerk. Jef met zijn dagelijks verslag in zijn blocnote, Fons het verslag voor de blog. We 
kozen samen de foto van de dag uit. Op de meeste plaatsen hadden we wel een internetverbin-
ding. De blog blijft trouwens online staan: www.fonsenjefnaarcompostella.blogspot.be

Deze reis was voor ons zeer mooi, zwaar. Maar toch de moeite om het gedaan te hebben. Met 
nogmaals veel dank aan onze vrouwen en kinderen voor de steun en het vertrouwen. Mede 
dankzij hen is onze tocht gelukt. De opluchting in Compostela was dan ook groot tijdens het 
weerzien van de familie.

Voor hen die het ook eens willen doen: Denk goed na en vergeet de thuisblijvers niet. Een tocht 
maak je samen! Fons en Jef



38

3 september 2015
om 20.30 uur
reggie washington - rainbow Shadow
Concert

 © david Crunella

Met zijn groep ‘Rainbow Shadow’ brengt 
bassist Reggie Washington een eerbe-
toon aan gitarist Jef Lee Johnson (Ge-
orge Duke, Aretha Franklin, ...), met 
wie hij in 2012 nog het podium deelde 
in de Singer. Washington neemt gitarist 
Marvin Sewell (Cassandra Wilson), DJ 
Grazzhoppa (Aka Moon) en drummer 
Patrick Dorcean (Zap Mama) mee. Sa-
men brengen ze funky gitaarjazz van de 
vetste soort!
e 14
Voorverkoop: e 14 - studenten: e 7
Inkomprijs: e 16 - studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

6 september 2015
Van 8.00 tot 12.00 uur
ruilbeurs
Beurs

Iedere eerste zondag van de maand 
ruilgelegenheid voor munten, postze-
gels, doodsprenten, postkaarten, thee- 
en suikerzakjes, enz.
Gratis

 Turnzaal Sint-Luciaschool
 Banmolenweg 2 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Ruilclub
 03 314 51 29

7 september 2015
om 20.00 uur
de leesclub leest: ‘muidhond’ -
Inge Schilperoord
Lezing

In de magistrale roman Muidhond be-
schrijft psychologe Inge Schilperoord 
de innerlijke worstelingen van een pe-
dofiel die een beter mens wil worden.
Gratis

 Parketzaal Bibliotheek centrum
 Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel
 xavier.rombouts@telenet.be

9 september 2015
om 19.30 uur
wijkvergadering
wijk centrum + noord
Net als vorig jaar organiseert de ge-
meente wijkvergaderingen voor de 
inwoners van Rijkevorsel. De plannen 
van het gemeentebestuur en projec-
ten voor de specifieke wijken worden 
er toegelicht. Daarnaast krijg je zelf de 
mogelijkheid om vooraf een vraag in te 
dienen, die besproken zal worden tij-
dens de vergadering.
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

10 september 2015
om 19.30 uur
wijkvergadering wijk west + zuid
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

om 20.30 uur
nigel williams: ‘Accident de 
parcours’ - try-out
Stand-up comedy

 © tom bertels

Zal ‘de mens’ ooit gelukkig zijn? Of te-
vreden? En moet dat per se? En wat is 
geluk? Kunnen wij niet gewoon ‘zijn’ 
en daar tevreden mee leven?  Met ‘Ac-
cident de Parcours’ presenteert Nigel 
Williams een tragikomedie geserveerd 
door de evolutie. Lachen! Het leven 
duurt maar even. 
e 12
Voorverkoop: e 12 - studenten: e 7
Inkomprijs: e 14 - studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

12 september 2015
Van 21.00 tot 3.00 uur
Kanaalfuif 
Fuif

Op zaterdagavond 12 september 2015 
organiseert Chiro Sint-Jozef Rijkevor-
sel de 18de editie van de Kanaalfuif. Er 
is gratis busvervoer en een buitenplein 
met een buitentoog en hamburgerver-
koop.
€ 4
Voorverkoop: € 4
Inkomprijs: € 5

 Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.chiro-cementzakken.be
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12 en 13 september 2015
Van 14.30 tot 17.00 uur
Sprookjesconcert en -toneel
de bremer Stadsmuzikanten 
Theatervoorstelling

De muzikanten van de Koninklijke Fan-
fare Vermaak na Arbeid voeren samen 
met de toneelspelers van Jeugdtheater 
Globe het bekende sprookje De Bre-
mer Stadsmuzikanten op. Alle kinderen 
vanaf twee tot en met twaalf jaar en 
hun ouders zijn van harte welkom. An-
deren eveneens welkom.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Fanfare
 Vermaak na Arbeid
 Jeugdtheater Globe
 0472 55 65 76
 www.vnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/fanfare
 vnarijkevorsel

13 september 2015
Van 9.00 tot 14.00 uur
boerenmarkt rijkevorsel
Markt

Verkoop van land- en tuinbouwproduc-
ten, jeugdrommelmarkt, animatie, ...
Gratis

 Grasveld Doelenpad
 Doelenpad 2 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Raad Rijkevorsel
 03 309 13 40

om 13.00 uur
Veusselse Veldcross
Sportactiviteit

Derde Veusselse Veldcross. Een Rijke-
vorselse veldrit voor jong en oud in de 
wei tegen het Heesbos. Gratis deel-
name voor de jeugdreeksen. Volwasse-
nen in clubkledij van een Rijkevorselse 
club. Voor de grote mensen is er trap-
pist van vat en kip aan ’t spit. 13 uur: 
jeugdreeksen (vanaf 4 t.e.m. 16 jaar), 
14.30 uur: juniors (17 t.e.m. 44), 15.30 
uur: masters (45 t.e.m. 55), seniors 
(+55) en dames.

 Angelicadreef
 Angelicadreef 6 - 2310 Rijkevorsel

 Testagsaves
 www.testagsaves.be

14 september 2015
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment digidak
Cursus

Schrijf je in voor gratis computercur-
sussen. Digidak ontvangt per cursus niet 
meer dan vijf cursisten, zodat de cursus 
verloopt in een prettige en ontspannen 
sfeer. Inschrijven is verplicht op de in-
schrijfmomenten of na de inschrijfmo-
menten tijdens de vrije inloopmomen-
ten. 
Gratis

 Aster Berkhofbibliotheek
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 71 11 03
 info@digidak.be
 www.digidak.be

17 september 2015
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment digidak
Cursus
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 71 11 03
 info@digidak.be - www.digidak.be

om 19.30 uur
wijkvergadering
wijk Sint-jozef
Gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

Van 19.30 tot 22.00 uur
Kleuren voor volwassenen
Workshop
Hoe kleurplaten verwerken tot wens-
kaarten?
Gratis

 Klooster - grote kamer
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 kvlv Rijkevorsel
 kvlvrijkevorsel@gmail.com
 kvlvrijkevorsel.be

18 september 2015
Om 19.00 uur
jokprijskamp brandweer rijkevorsel

Spel
Op vrijdag 18 september organiseert de 
brandweer haar jaarlijkse jokprijskamp 
in de kazerne te Rijkevorsel.

 Brandweerkazerne
 Looiweg 32 - 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 03 314 46 60
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18 en 19 september 2015
Van 9.00 tot 18.00 uur
plantjesverkoop rijkevorsel 

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker 
in Rijkevorsel! Doe mee!
Kom op tegen Kanker Rijkevorsel

 plantjesweekend.rijkevorsel
 @hotmail.com

18 - 19 - 20 sept. 2015
Vrijdag 18 september om 14.00 uur
zaterdag 19 september om 8.00 uur
zondag 20 september om 8.00 uur
Camp plumbridge
Militair treffen

Treffen voor militaire voertuigen met 
op zaterdag rondrit en allerhande de-
mo’s en op zondag herdenkingen aan 
de monumenten te Merksplas en Sint-
Jozef Rijkevorsel, in de aanwezigheid 
van Britse veteranen. Het kamp is het 
hele weekend vrij toegankelijk voor be-
zoekers. Doorlopend catering voorzien.
Gratis

 Lokalen Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 vzw Spearhead
 www.vzwspearhead.be

19 september 2015
om 20.30 uur
jakob bro, thomas morgan en
joey baron
Concert

© eddy westveer

De Deen Jakob Bro is dé jazzgitarist van 
het moment en van de toekomst. In De 
Singer treedt hij op met contrabassist 
Thomas Morgan en drummer Joey Ba-
ron, nog zo’n jazzgrootheid. De kans 
om dit trio in een kleine club te zien, 
krijg je wellicht nooit meer!
e 18
Voorverkoop: e 18 - studenten: e 10
Inkomprijs: e 20 - studenten: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 september 2015
Van 10.00 tot 18.00 uur
opendeurdag brandweer rijkevorsel
Opendeurdag

De jaarlijkse opendeurdag van de 
brandweer in de kazerne te Rijkevorsel.
Gratis

 Brandweerkazerne
 Looiweg 32 - 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 03 314 46 60

om 10.00 uur
In de voetsporen van de polar bears
Wandelroute

Belevenisvolle natuurwandeling van 
7 km waarbij het oorlogsverleden van 
Merksplas en Rijkevorsel centraal staat, 
langs de ringwal aan de  landloperskolo-
nie, de kleiputten en de Blakheide. Bij 
aankomst spek en eieren op de kamp-
plaats Plumbridge. Gratis busvervoer 
voor de deelnemers.

Gratis
 Chirolokalen Sint-Jozef

 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel en Merksplas

 vvv.toerisme@rijkevorsel.be

21 september 2015
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment digidak
Cursus
Gratis

 Aster Berkhofbibliotheek
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 71 11 03
 info@digidak.be - www.digidak.be

om 20.30 uur
Keston Cobblers Club

Mumford and Sons, Fleet Foxes, Other 
Lives: het zijn allemaal vertegenwoordi-
gers van een jonge generatie bands die 
putten uit de schatkamers van de folk 
en daar een eigentijdse draai aan gaven. 
Keston Cobblers Club deelt die wortels, 
deelt de passie voor folk. Samenzang, 
een rol van belang en stemmen die el-
kaar aanvullen en die ook individueel 
er staan. Met liedjes die variëren, soms 
klein gehouden, soms wat groter en 
grootser van opzet, blijft Keston Cob-
blers Club de folkwortels trouw.
e 8
Voorverkoop: e 8 – studenten: e 4
Inkomprijs: e 10 – studenten: e 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 – 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 september 2015
Van 9.00 tot 12.10 uur
Scholenveldloop rijkevorsel
Sportwedstrijd
Ook dit schooljaar richt het gemeentebe-
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stuur, i.s.m. met de drie scholen van Rij-
kevorsel, AC Rijkevorsel en SVS, een veld-
loop in naar aanleiding van de Vlaamse 
Veldloopweek in september. Graag nodi-
gen we iedereen uit om te komen sup-
porteren voor onze jonge atleten.
Gratis

 KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 13 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be

24 september 2015
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment digidak
Cursus
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Digidak
 014 71 11 03
 info@digidak.be - www.digidak.be

om 20.30 uur
bas birker - Sowieso
Stand-up comedy

Bas Birker maakt zich in ‘Sowieso’ niet 
populair. Want Bas is boos, of toch 
verontwaardigd in ieder geval. Geluk-
kig weet hij de oplossing: met Bas als 
baas van iedereen, komt het allemaal 
wel goed. Dat niemand het daar mee 
eens is, dat kan hem dan weer geen hol 
schelen. Iemand moet het doen.  Voor-
programma: Jens Dendoncker.
e 12
Voorverkoop: e 12 - studenten: e 7
Inkomprijs: e 14 - studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

25 september 2015
om 21.00 uur

brendan Crocker en pierre Velghe
Concert

Pierre Velghe is een schitterende gita-
rist uit het Noorden van Frankrijk. Sa-
men met Brendan Croker is hij nu op 
stap met l’Entente Chordiale. Croker 
speelde het platina bij mekaar met 
o.m. Mark Knopfler (Dire Straits), Eric 
Clapton, Kevin Coyne enz…Veel hebben 
ze niet nodig om mekaar te begrijpen: 
een bluesnootje hier en een rockak-
koord daar en zonder al te veel woor-
den zijn ze vertrokken.
e 10
Voorverkoop: e 10 - studenten: e 3 
o.v.
Inkomprijs: e 12 - studenten: e 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

27 september 2015
om 8.00 uur
Veldtoertocht
Sportactiviteit

 © bart huysmans

Veldtoertocht door het landelijke Rij-
kevorsel en omgeving. 90 % onverharde 
weg, vlak parkoers. Keuze uit drie af-
standen: 27 km, 40 km of 52 km.
e 3
Leden Vwb: e 3 - niet-leden e 4 
jongeren: leden geboren in 1999
en later: gratis - niet-leden: e 1

 Terreinen FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10F - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Wielertoeristen
 info@rwtrijkevorsel.be

 www.rijkevorselsewielertoeristen.be

30 september 2015
om 19.30 uur
Geboortecadeautjes en
babyspullen naaien 
Workshop

We maken zelf geboortecadeautjes en 
babyspullen. 
Gratis

 Klooster - grote kamer
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 kvlv Rijkevorsel
 www.kvlvrijkevorsel.be

6-10-13-20-21-27
november 2015

om 20.00 uur
duivelse molens
Theatervoorstelling

 © bart huysmans

Oude Kempense molenverhalen komen 
tot leven in het bezoekerscentrum aan 
de molen.
e 7
Kaarten voor de voorstelling worden 
vanaf 2 september vanaf 9.00 uur ver-
kocht aan de infobalie in het gemeente-
huis, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.

 Bezoekerscentrum Molenterrein
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/
 duivelse-molens

Aankondigingen van
activiteiten in juli en 
augustus dien je uiterlijk
op 2 september 2015
in te voeren in
www.uitdatabank.be
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te ontdekken in rijkevorsel 

Iedere tweede woensdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur en
iedere laatste zondag van de maand van 13.00 tot 16.30 uur
Aster berkhofmuseum
Tentoonstelling
Gratis

 Aster berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 37 - cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

Iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Gemeentelijk heemkundig museum
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
documentatiecentrum heemkundige Kring
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

Iedere tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur
de Stenen bergmolen in actie
Opendeurdag
Gratis

 molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be



43

openInGSuren

Cuylaerts dorien burgemeester n-VA
gemeentehuis: maandag op afspraak 18.30 - 19.30 uur
 donderdag op afspraak  9.30 - 11.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak 
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer en
 burgerlijke stand

Van den eijnden bob 1ste schepen Cd&V
gemeentehuis: dinsdag, behalve laatste 18.30 - 19.30 uur
 van de maand
gemeenschapscentrum:  laatste dinsdag maand  18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden en landbouw

boeckx jos 2de schepen Snr 
gemeentehuis:  dinsdag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  1ste maandag maand 18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: informatica, financiën,
 begroting, kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Geens Karl 3de schepen n-VA
gemeentehuis: maandag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  op afspraak
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Keysers Lizette 4de schepen Snr
gemeentehuis: dinsdag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum:  1ste maandag maand 18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

maes Stefan 5de schepen n-VA
gemeentehuis: maandag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

de Visscher wim oCmw-voorzitter Cd&V
gemeentehuis: dinsdag, behalve laatste 18.30 - 19.30 uur
 van de maand
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand 18.30 - 19.30 uur
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 - 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 - 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

Spreekuren college van burgemeester en schepenen (uitgezonderd schoolvakanties)
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Centrum + noord
9 september - 19.30 uur
raadzaal gemeentehuis

weSt + zuId
10 september - 19.30 uur
raadzaal gemeentehuis

SInt-jozeF
17 september - 19.30 uur
parochiezaal Sint-Jozef

v.u.: college van burgemeester en schepenen, molenstraat 5 - 2310 rijkevorsel


