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Beste medeburger,

Voor velen staat de mooiste periode van het jaar voor de deur: een zomervakantie die de terechte 
beloning vormt van een lang werkjaar. De riem er even af kunnen gooien, doet een mens deugd,
en is ook nodig om de batterijen weer op te laden voor het nieuwe werkjaar.

Sommigen zullen de komende tijd verre reizen maken naar exotische of minder exotische plekken op de 
wereld, waarbij ze kennis maken met andere culturen en volkeren. Vaak is dit een spiegel om het eigen 
wereldje even voor te houden. Vele dingen in ons dagelijks leven vinden wij de evidentie zelf, maar zijn 
dit niet.  Wanneer we een stekker in het stopcontact steken, komt er beeld op onze tv. Of wanneer we de 
gaskraan openen, wordt ons huis lekker verwarmd. Of wanneer we de waterkraan opendraaien, komt er 
zo maar drinkbaar water uit het kraantje. En sinds we op het internet zitten, is de achterkant van onze 
wereldbol plots heel dichtbij gekomen. Staan wij in onze welvaartsmaatschappij nog stil bij zulke zaken?

Anderen verkiezen een vakantie dicht bij huis: ons Vlaamse land nodigt uit eens lekker uit te waaien 
tijdens een wandeling langs wandelknooppunten, een serieuze fietstocht over – al bij al – gladde en mooie 
fietspaden te maken of op een marktplein te luisteren naar een gratis openluchtconcert, waarbij geluid 
en belichting de cirkel van onze luxe rond maken. Eens kijken over het muurtje leert dat dit ook niet 
allemaal zo vanzelfsprekend is.

Ongeacht hoe ver men wegtrekt, steeds is men ook weer blij terug in Rijkevorsel te zijn. Want ook in ons 
eigen dorp valt er heel wat te beleven tijdens de volgende maanden. Misschien komen we elkaar tegen op 
de kermissen van Sint-Jozef of ’t Centrum, of staan we schouder aan schouder op Rijkevorsel Swingt,
of moedigen we de dapperen aan op de Kruiwagenkoers, of… zoveel andere dingen?

Als gemeentebestuur ondersteunen we logistiek heel graag zovele mooie initiatieven, en proberen we voor 
iedereen de zomervakantie tot een leuke, onbezorgde tijd te maken. Zo investeren we deze zomer in de 
speelstraten, maar ook in de aanleg van een nieuw speelterrein aan de Dijkbeemd, waar kinderen naar 
hartelust kunnen crossen, voetballen of schommelen. Daarnaast zorgen de mensen van onze technische 
dienst heel graag voor het kampvervoer van onze jeugdbewegingen, en nog zoveel meer.

Wij hopen er samen met ieder van jullie alvast een onvergetelijke tijd van te maken !
Geniet van de zomer van 2015 !

Voorwoord

Wim De Visscher,

OCMW-voorzitter en schepen
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De gemeente investeert in de gezondheid van de Rijkevorselnaren.
Via een groepsaankoop, georganiseerd door IOK, zal ze AED-toestellen 
aankopen. 

AED-toestellen
in de gemeente Rijkevorsel

Bestuur

Een AED (automatische externe defibrillator) is een draagbaar toestel dat automatisch een 
elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED 
analyseert zelf het hartritme van het slachtoffer en geeft, enkel indien nodig, een elektrische 
schok. Ook bij gebruik van een AED blijft reanimatie noodzakelijk, maar het toedienen van een 
schok met het toestel verhoogt de overlevingskansen van het slachtoffer. 

Op enkele plaatsen in de gemeente zullen dergelijke toestellen voorzien worden. Het zal echter 
nog een tijdje duren vooraleer je ze in het straatbeeld ziet verschijnen. De organisatie van een 
groepsaankoop vergt immers wel wat tijd, maar bespaart natuurlijk ook geld. Het gemeente-
bestuur onderzoekt op welke manier Rijkevorselse verenigingen betrokken kunnen worden.
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gemeenteraad

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van
26 mei 2015
De mandaten van de gemeentelijke verte-
genwoordigers en plaatsvervangers in de al-
gemene vergaderingen van de intercommu-
nales Cipal, Pontes, Pidpa, Iveka, IKA worden 
vastgesteld zoals eerder aangeduid.

De raad gaat akkoord met de intekening op 
kapitaalsverhogingen van IKA ter financie-
ring van de activiteit W4F en ter dekking van 
de kapitaalsverhoging Publi-T.

Worden aangeduid als vertegenwoordiger 
en plaatsvervanger van de gemeente Rijke-
vorsel om deel te nemen aan de algemene 
vergadering van de Academie voor Muziek 
en Woord De Noorderkempen gol d.d. 17 
juni 2015: schepen Stefan Maes en raadslid 
Jürgen Van Leuven.

Goedkeuring wordt verleend aan de facul-
tatieve verlofdagen, de meerdaagse extra-
murosactiviteiten en de pedagogische stu-
diedagen van GLS De Wegwijzer voor het 
schooljaar 2015 - 2016.

Goedkeuring wordt verleend aan het gewijzigd 
organiek reglement van het beheersorgaan 
van het gemeenschapscentrum Rijkevorsel.

De raad hecht goedkeuring aan de beheers-
overeenkomst, goedgekeurd tussen de ge-
meente en het OCMW, die de modaliteiten 
vastlegt waaronder de financieel beheerder 
van de gemeente, tegelijkertijd het ambt 
van financieel beheerder van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn zal 
uitoefenen.

De functiebeschrijving van de financieel be-
heerder wordt aangepast goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpas-
singen in de gemeentelijke rechtspositiere-
geling.  

Het rooi- en onteigeningsplan Kruispad (deel 
tussen Helhoekweg en Torendries) en deel 
Prinsenpad wordt voorlopig vastgesteld.

De grond gelegen te Rijkevorsel, Molen-
straat, met de erop uitgevoerde infrastruc-
tuurwerken, met een oppervlakte van res-
pectievelijk 21 m2 d.d. 2 maart 2015, wordt 
kosteloos aanvaard door de gemeente voor 
openbaar nut om opgenomen te worden in 
het openbaar domein van de gemeente.

De raad hecht goedkeuring aan het bermbe-
heerplan Rijkevorsel. Het bermbeheerplan 
wil een natuurvriendelijk bermbeheer sti-
muleren via een aangepast maaibeheer.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. R140514 en de raming voor de op-
dracht ‘Riolerings- en bestratingswerken in de 
Gildeweg’. De lastvoorwaarden worden vast-
gesteld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels 
van de overheidsopdrachten.



sluitingsdagen gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten zullen tijdens de zomervakantie 
gesloten zijn op volgende data:

administratie
· dinsdag 21 juli
· maandag 31 augustus

recyclagepark
· zaterdag 11 juli
· dinsdag 21 juli
· zaterdag 15 augustus

Bibliotheek centrum
· elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
· maandag 31 augustus 

aster Berkhofbibliotheek
· elke maandag tijdens de maanden juli en augustus

aster Berkhofmuseum
· gesloten in juli en augustus, met uitzondering van zondag
 30 augustus tijdens De Schakel van 13 tot 16.30 uur

Kinderclub
· vanaf 20 t.e.m. 24 juli

6

Bestuur

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 15/23 en de raming voor de opdracht 
‘Aankoop compacte tractor met toebeho-
ren’, opgesteld door de technische dienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zo-
als voorzien in het bestek en zoals opgeno-
men in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
e 64 500 excl. btw of e 78 045 incl. 21% btw.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan 
het leveren van een financiële bijdrage voor 
noodhulp in Nepal, dit voor een bedrag van 
e 2 500. Het betreffende bedrag zal worden 
overgemaakt aan het Consortium 12-12.

Op verzoek van gemeenteraadslid Paul Be-
vers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· IOK. Financiën en betalingsmodaliteiten 

voor inwoners.
Er wordt niet ingegaan op het voorstel om 
een verzoek te richten aan IOK inzake de 
vermindering van de aanrekening van de af-
valverwerking, om deze mee te nemen in de 
aanrekening naar de bevolking, alsook om te 
berichten over de betalingsmodaliteiten.

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 2 september 2015 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis.

Een bevestiging van deze datum kun je le-
zen 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.



7

Het gemeentebestuur wil graag zijn steentje 
bijdragen. De gemeenteraad heeft daarom 
in zitting van 26 mei beslist om een storting 
van e 2 500 te doen via het consortium 12-12 
voor noodhulp in Nepal.

oproep s.o.s. nepal
Het gemeentebestuur doet een warme op-
roep aan alle inwoners van Rijkevorsel om 
dit voorbeeld te volgen en ook een donatie 
te doen aan S.O.S. Nepal.

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

 

Meer    
info

De aardbeving in Nepal treft heel wat mensen. Deze ramp en de gevolgen 
voor de bevolking laat ook het gemeentebestuur niet onberoerd.

Rijkevorsel steunt Nepal

Misschien zag je hem al ergens rondrijden? 
Dit is de gloednieuwe elektrische dienstfiets 
van het gemeentebestuur. Onze ambtenaren 
kunnen deze gebruiken voor korte dienst-
verplaatsingen. Op deze manier wil de ge-
meente de CO2-uitstoot verder doen dalen 
en een steentje bijdragen aan minder auto’s 
op de weg. Voor heel wat korte verplaatsin-
gen is de elektrische fiets bovendien sneller 
dan de wagen. Er zijn geen files en het par-
keren vormt ook geen probleem.

Elektrische	fiets	voor	dienstverplaatsingen
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leVen en welziJn

Sinds enkele jaren organiseert WZC Prinsenhof, in samenwerking met Joka, 
een jongerenkamp tijdens de zomervakantie. Dit jaar vindt het kamp plaats 
van zondag 12 tot en met vrijdag 17 juli 2015. En daarvoor zijn we nog op 
zoek naar bereidwillige jongeren.

WZC Prinsenhof zoekt jongeren

Als je van het unieke houdt, dan ben je bij Joka aan het juiste adres. Met Joka sla je je tent 
op in een ouderenvoorziening, een voorziening voor mensen met een beperking of in een psy-
chiatrisch centrum. Samen met een groepje jongeren lever je de bewoners een week vakantie 
aan huis.

Je verblijft een week in WZC Prinsenhof met een groepje jongeren, je bezoekt de bewoners, je 
organiseert activiteiten. In de voormiddag ga je op bezoek bij de bewoners en sla je een bab-
beltje met hen. Je hebt de tijd om met de bewoners te kletsen, te luisteren naar hun verhalen, 
samen foto’s te bekijken, of een wandeling te maken. Na de middag organiseer je met de an-
dere jongeren een animatieactiviteit voor de bewoners of neem je hen mee op uitstap. Zo kun 
je je als clown verkleden en langs alle kamers gaan, steek je een playbackshow in elkaar, maak 
je samen met de bewoners fruitbrochettes voor de barbecue, leer je samen rolstoeldansen, ga 
je naar de zoo of naar de zee… En ’s avonds steken jullie de koppen bij elkaar om de activitei-
ten voor te bereiden. Nadien kun je in groep wat keuvelen, eropuit trekken, heel actief zijn of 
gewoon even de batterijtjes opladen.

Inschrijven kan via www.jokaweb.be of via het inschrijvingsformulier in WZC Prin-
senhof (Helhoekweg 18). Brochures met meer 
informatie zijn ter beschikking in WZC Prinsen-
hof te Rijkevorsel. Op de website www.rijkevor-
sel.be vind je bij het nieuwsbericht over JOKA 
ook meer informatie over het gevraagde profiel.

www.jokaweb.be
info@jokaweb.be
02 248 10 42

 

Meer    
info
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Mantelzorg:
nieuwe reglementering
voor werklozen

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen volle-
dig werklozen onder bepaalde voorwaarden 
vrijgesteld worden van de verplichting om 
beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt in-
dien zij mantelzorg verrichten.
Een Koninklijk Besluit van 15 april 2015 (Bel-
gisch Staatsblad – 22 april 2015) voorziet de 
mogelijkheid voor een volledig werkloze om 
met vrijstelling van beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt mantelzorg te verrichten.

Met ‘mantelzorg’ wordt bedoeld: 
· palliatieve zorg
· zorg voor een zwaar ziek gezinslid of een 

zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en 
met de 2de graad

· zorg voor een gehandicapt kind dat jonger 
is dan 21 jaar

De vrijstelling wegens palliatieve zorg kan 
gevraagd worden voor een periode van ten 
minste één en ten hoogste twee maanden 
per persoon die palliatieve zorg behoeft.
De vrijstelling wegens zorg voor een zwaar 
zieke (gezinslid of bloed- of aanverwant tot 
en met de 2de graad) of een gehandicapt 
kind dat jonger is dan 21 jaar kan gevraagd 
worden voor een hernieuwbare periode van 
tenminste drie en ten hoogste twaalf maan-
den en dit voor een totale duur van maxi-
mum 48 maanden.
Tijdens de periode van vrijstelling ontvangt 
de werkloze een verlaagd bedrag aan uit-
keringen dat per maand ongeveer € 265 (in 
geval van palliatieve zorg of gedurende de 
eerste 24 maanden van de vrijstelling) of 
e 215 (vanaf de 25ste maand van de vrijstel-
ling) bedraagt.  
De nieuwe regeling gaat met terugwerkende 
kracht in op 1 januari 2015. 
De aanvraag gebeurt via de uitbetalingsin-
stelling en met een formulier C90, dat of-

wel mee door de behandelende geneesheer 
wordt ingevuld (palliatieve zorg of zorg voor 
een zwaar zieke), ofwel vergezeld is van een 
attest van de FOD Sociale Zekerheid, dienst 
Personen met een Handicap (zorg voor een 
gehandicapt kind jonger dan 21 jaar).

iedereen verdient vakantie

Het OCMW is sinds kort aangesloten bij 
Steunpunt Vakantieparticipatie. Dit is een 
organisatie onder de vleugels van Toerisme 
Vlaanderen die goedkope vakanties en dag-
uitstappen aanbiedt voor iedereen die het 
moeilijk heeft om een vakantie of uitstap te 
betalen.

Vorig jaar hebben meer dan 111 000 men-
sen een vakantie of daguitstap met korting 
kunnen boeken via vakantieparticipatie. Er 
is keuze uit meer dan 500 aanbiedingen met 
verblijven voor individuele vakanties, geor-
ganiseerde vakanties, groepsvakanties en 
daguitstappen. Neem gerust een kijkje op 
www.vakantieparticipatie.be 

Verjaardagsfeestjes in het 
woonzorgcentrum Prinsenhof

woensdag 1 juli 2015
· Frambozen bavarois met coulis en koffie
· Prijs: e 2,50

woensdag 5 augustus 2015
· Verjaardagstaart en koffie
· Prijs: e 2,50

woensdag 2 september 2015
· Dame blanche en koffie
· Prijs: e 2,50

Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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Vakantie is een recht en geen overbodige 
luxe. Op vakantie kom je in een andere 
wereld terecht. Vakantie is zeer leerrijk en 
draagt bij tot de maatschappelijke integra-
tie voor diegenen die het financieel minder 
goed hebben. Als je kind in september terug 
naar school kan gaan met een echt vakan-
tieverhaal zal die het gevoel hebben er echt 
bij te horen.
Als je meer info wenst over het aanbod en de 
mogelijkheden van vakantieparticipatie kom 
dan gerust even langs op de sociale dienst 
van het OCMW. We willen je graag te woord 
staan. Je kunt ook contact opnemen met De 
Schakel in Sint-Jozef.

Verlofregeling Pwa-dienst

De PWA-dienst zal gesloten zijn: 
· vrijdag 10 juli en maandag 13 juli
· maandag 20 juli en dinsdag 21 juli
· van maandag 10 augustus t.e.m. maandag 

31 augustus

Voor dringende zaken kun je terecht bij de 
naburige PWA’s:
· PWA van Hoogstraten – Heilig Bloedlaan 

246 in Hoogstraten – 03 340 49 83
· PWA van Beerse – Vrijwilligersstraat 8 in 

Beerse – 014 61 56 69
Als je naamloze PWA-cheques gebruikt, 
gelieve je dan tijdig te voorzien van vol-
doende cheques om deze verlofperiodes te 
overbruggen. Uiteraard kun je ook te allen 
tijde cheques bestellen bij Edenred in Brus-
sel (cheques op naam met fiscaal voordeel).

leVen en welziJn

oCMw-raad

De OCMW-raad vindt plaats op donderdag 20 augustus 2015.

OCMW, Prinsenpad 27
03 340 39 65
ocmwrijkevorsel@ocmwrijkevorsel.be

Greet Embrechts
De Schakel, Meir 11, 0496 04 33 73

 

Meer    
info

Feestmenu’s in het wzC Prinsenhof

nationale feestdag:
dinsdag 21 juli 2015
· Tomatensoep met balletjes 
· Rundsstoofvlees met Westmalle
· Fris slaatje
· Frietjes
· Rijstpap met bruine suiker
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur
Prijs: e 10
Inschrijven voor 11 juli 2015

Moederdag:
zaterdag 15 augustus 2015
· Asperge-currysoep met aspergepunten 
· Gevulde parelhoen ‘Veronique’
· Zomergroentjes
· Kroketten
· Coupe vanille met bosvruchten
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur
Prijs: e 16,50
Inschrijven voor 31 juli 2015

Kermismenu aster Berkhof:
zondag 30 augustus 2015
· Kiekensoep met balletjes 
· Rosbief met erwten en wortelen
· Nieuwe aardappelen druipend van het vet
· Grote potten goudgele pudding
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur
Prijs: e 15
Inschrijven voor 14 augustus 2015

Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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sportdag in de wegwijzer

‘Mens sana in corpore sano’ is een bekend 
citaat van de Romeinse dichter Juvelanis. 
‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’.
Wij trachten met onze school voor beide te 
zorgen. Tijdens de gezamenlijke sportdag 
op 22 mei werd gewerkt aan het gezonde li-
chaam. Eerste, tweede… zesde leerjaar, jon-
gens, meisjes, kinderen, meesters, juffen… 
iedereen had zijn sportieve kledij aangetrok-
ken om een volledige dag te gaan sporten.
De kinderen van het eerste tot het vierde 
leerjaar vertrokken ’s morgens, onder poli-
tiebegeleiding, met de fiets richting De Valk. 
Door middel van een doorschuifsysteem wer-
den er tien verschillende sporten en spelen 
gedaan. De groepjes werden begeleid door 
de ouders en de uitleg bij de spelen werd 
gegeven door de leerkrachten. ’s Avonds re-
den de kinderen terug in groep naar school.

De kinderen van vijf en zes trokken naar De 
Mosten in Meersel-Dreef. Vooraleer zij kon-
den beginnen te sporten, hadden ze eerst een 
fietstocht van 15 km voor de boeg. Ter plaatse 
werden er gemengde groepen gemaakt van 
de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
met een leerkracht als begeleider. Ook hier 
werd er gesport met een doorschuifsysteem. 
De kinderen maakten kennis met uiteenlo-
pende sporten en spelen: kanoën, boogschie-
ten, mountainbiken… De nadruk lag hier op 
teamwork: bepaalde spelen konden alleen 
tot een goed einde gebracht worden als er 
werd samen gewerkt. Een topdag dus… en 
’s avonds was het stil in huis.

Kids-id

Ben je van plan om tijdens de vakantie naar 
het buitenland te trekken met je kinderen?
Vraag dan tijdig een Kids-ID aan.
Reis je binnen Europa, dan heb je voor jouw 
Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar 
een Kids-ID nodig.
Voor andere landen dient een internationaal 
paspoort aangevraagd te worden. Indien je 
kind al een Kids-ID heeft, controleer dan de 
vervaldatum.

De Kids-ID kost e 6,10, is drie jaar geldig 
en heeft een gemiddelde levertermijn van 
drie weken. Vraag deze tijdig aan want een 
aanvraag in spoedprocedure kost je heel wat 
meer.
Voor een aanvraag dien je samen met je kind 
langs te komen bij de dienst burgerzaken. De 
aanvraag dient te gebeuren door de ouders 
of door personen met ouderlijk gezag. Voor 
de aanvraag dient eveneens een recente 
pasfoto met witte achtergrond 
te worden voorgelegd.

burgerzaken@rijkevorsel.be
03 340 00 30

 

Meer    
info
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nederlandse paspoorten
en identiteitskaarten

Vanaf 1 november 2015 leveren de Neder-
landse ambassade in Brussel en het consu-
laat-generaal in Antwerpen geen Neder-
landse paspoorten en identiteitskaarten 
meer af. Het Nederlandse Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken moderniseert en maakt de 
dienstverlening efficiënter. Het verwerken 
van paspoortaanvragen wordt immers door 
de Nederlandse overheid in Nederland zelf 
goedkoper uitgevoerd.

Nederlanders die in Rijkevorsel wonen kun-
nen terecht bij een aantal Nederlandse 
grensgemeenten (Breda of Bergen op Zoom) 
om een reisdocument of identiteitskaart aan 
te vragen. De Nederlandse grensgemeenten 
zijn goed bereikbaar en hebben voldoende 
capaciteit om je paspoortaanvraag te be-
handelen. Ook bij de gemeentebalie van 
Haarlemmermeer op Schiphol 
kun je een paspoort aanvragen.

Meer aandacht
voor paspoortfoto’s

Heel wat inwoners van onze gemeente ma-
ken stilaan vakantieplannen en komen langs 
om een paspoort aan te vragen. In dit ver-

band is het van belang dat je bijzondere 
aandacht besteedt aan de paspoortfoto’s.
Luchthavens maken hoe langer hoe meer ge-
bruik van e-gates. E-gates zijn elektronische 
poortjes die met gezichtsherkenning wer-
ken. Deze e-gates gaan alleen open als het 
paspoort een foto bevat die voldoet aan de 
ICAO-normen.
Medewerkers van de FOD controleren re-
gelmatig de paspoortaanvragen die gere-
gistreerd worden door de gemeentelijke 
administratie om zeker te zijn dat de pas-
foto beantwoordt aan de vooropgestelde 
normen.  

Denk dus aan wat volgt wanneer je een foto 
laat maken:
· Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond 

gesloten, geen glimlach
· Hoofd en schouders recht(op) houden, 

recht vóór het objectief
· Het aangezicht volledig vrij maken: het 

voorhoofd, kin en de aanzet van je oren 
moeten zichtbaar zijn

· De ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen 
weerkaatsing op brilglazen, geen getinte 
glazen, geen te grote montuur, maar ook 
geen montuur die vlak langs de ooglijn 
loopt

Als er toch een niet-conforme foto wordt ge-
bruikt, is het niet ondenkbaar dat de houder 
van het paspoort problemen ondervindt bij 
de grenscontrole.
In het slechtste geval moet de houder van 
het paspoort in bepaalde landen een meer 
doorgedreven grenscontrole ondergaan en 
dat betekent stress, tijdverlies, een gemiste 
vlucht of aansluitingsvlucht, ...

· 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

www.nederlandsconsulaat.be
www.nederlandseambassade.be
burgerzaken@rijkevorsel.be
03 340 00 30

 

Meer    
info

www.diplomatie.be
www.rijkevorsel.be
burgerzaken@rijkevorsel.be
03 340 00 30

 

Meer    
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geboorten

Maart 2015
· Brabants Charlotte,
 kind van Brabants Jeroen en Van de Putte Liesbeth
· Crols Jelena,
 kind van Crols Werner en Janssens Lindsay
· Mariën Justine,
 kind van Mariën Dieter en Van Der Auwera Daniëlle
· Mostmans Sam,
 kind van Mostmans Luk en Van de Poel Gitte
· Van Der Smissen Elliz,
 kind van Van Der Smissen Tom en Cuylaerts Dorien
· Verachtert Akke,
 kind van Verachtert Jeff en Fockaert Valerie
· Verboven Maxime,
 kind van Verboven Steven en Van den Brande Isabelle

april 2015
· Lauryssen Stan,
 kind van Lauryssen Steven en Maes Leen
· Leemans Annelucie,
 kind van Leemans Raf en Smolderen Leen
· Mariën Kate,
 kind van Mariën Koen en Michielsen Samantha
· Van Hout Mathieu,
 kind van Van Hout Marnix en Vermeiren Katrien
· Van Looveren Fran,
 kind van Van Looveren Sis en De Beuckelaer Sanne
· Verschueren Jill,
 kind van Verschueren Tom en Kerstens Tin
· Vrints Felix,
 kind van Vrints Geert en Smolderen Griet

huwelijken

april 2015
· Proost Benny en Vermonden Nathalie, 4 april 2015
· Geysen Toon en Burger Liesbeth, 15 april 2015
· De Roover Tim en Jacobs Patsy, 18 april 2015
· Aernouts Jan en Maegh Sonja, 24 april 2015
· Gevers Bart en Verhoeven Nadia, 24 april 2015
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· Cazaerck Patrick en Coolen Diana, 25 april 2015

Mei 2015
· Braspenning Koen en Caers Marijke, 2 mei 2015
· Hillen Hanne en Korthoudt Lies, 2 mei 2015
· Malfliet Björn en Stoffelen Christy, 5 mei 2015
· Vercammen Sven en Van Laer Stephanie, 8 mei 2015
· Van Den Ouweland Kristof en Loos Inne, 8 mei 2015
· Cornelissens Benjamin en Daems Eline, 16 mei 2015
· Delauré Thijs en Marien Leen, 23 mei 2015
· Adams Ben en Fabry Lotte, 23 mei 2015

overlijdens

Februari 2015
· Van Gestel Arthur, Kleine Markweg 73

Maart 2015
· De Ridder Tina, Kietvitsheide 37
· Elst Andreas, Borgerhoutstraat 11/0001
· Koyen Celina, Vlimmersebaan 105
· Matthé Adrianus, Dellenweg 13
· Peeters Irena, Molenstraat 13/0001
· Pluym Jaak, Hoge Heideweg 17
· Sterkens Ivona, Prinsenpad 29/0057
· Wouters Leo, Vlimmersebaan 31

april 2015
· Couwenberg Josephina, Helhoekweg 18
· Gorrens Livinus, Kievitsheide 80
· Hapers Theresia, Vlimmersebaan 68/0002
· Schepers Maria, Kerkdreef 23
· Sterkens Ludovicus, Koekhoven 2
· Van Besauw Emiel, Berkenlaan 42
· Van Echelpoel Celina, Bremstraat 26

Mei 2015
· Adams Bob, Bavelstraat 10/0201
· Oostvogels Magdalena, Bremstraat 26
· Roelen Monique, Prinsenpad 16
· Sprangers Jozef, Zonstraat 10
· Van Echelpoel Carolus, Berkenlaan 48
· Wenselaers Emma, Merksplassesteenweg 104/0095
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uur. De rotonde in het dorpscentrum blijft de 
ganse dag toegankelijk voor het verkeer. De 
lokale politie zal instaan voor begeleiding, 
verkeersregeling en toezicht. Volg a.u.b. de 
omleidingen.

donderdag 2, 9, 16,
23 en 30 juli 2015

rijkevorsel swingt
Op de donderdagen 2, 9, 16, 23 en 30 juli 
2015 wordt er in het centrum van Rijkevor-
sel gefeest. Dit jaar gaat Rijkevorsel Swingt 
door op de parking in de Doelenpad. Ver-
schillende groepen treden er op waaronder 
ook groepen uit Rijkevorsel.

In het verleden is deze organisatie steeds 
vlekkeloos verlopen. Wegens het toenemend 
succes van het dorpsfeest zal er ook dit jaar 
bescheiden toezicht uitgeoefend worden 
door de lokale politie. Het is dus enkel de 
Doelenpad die wordt afgesloten voor het 
verkeer vanaf 13.00 uur. De parking zelf 
wordt vrijgehouden vanaf woensdagmiddag 
tot vrijdagmiddag. Een gepaste omleiding 
wordt ingesteld.

zaterdag 25 juli 2015

sint-Jozef kermis
De jaarlijkse kermis begint op zaterdag 25 
juli 2015. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de 
kruispunten met Hoge Heideweg en Scher-
pengeertstraat zal, vanaf 22 juli tot en met 

Veiligheid en saMenleVing

zondag 28 juni 2015

Marathon en stratenloop
Op zondag 28 juni 2015 tussen 9.30 en 16.00 
uur worden er verschillende loopwedstrijden 
georganiseerd in het centrum van Rijkevor-
sel. De wedstrijden worden afgesloten met 
een halve marathon doorheen Rijkevorsel. 
Er zal verkeershinder zijn in Dorp en het ge-
bied tussen de Oostmalsesteenweg en Ste-
vennekens. De omloop kan worden bekeken 
op de website www.rijkevorsel-leeft.be.

dorpsfeest
Na de halve marathon wordt er op het dorps-
plein een openluchtfeest georganiseerd. Een 
gedeelte van het dorpscentrum (vanaf Hoek 
tot de rotonde) wordt volledig  afgesloten 
voor alle verkeer en dit vanaf 16.00 tot 22.00 

Verkeershinder tijdens de zomer

In de zomerperiode worden er traditiegetrouw weer vele evenementen 
georganiseerd in Rijkevorsel. Deze activiteiten kunnen mogelijks 
verkeershinder met zich meebrengen. Hieronder vind je een opsomming
terug van de evenementen en de daarbij horende omleidingen. We verzoeken 
jullie vriendelijk om de aangebrachte signalisatie goed op te volgen.

© Bart huysmans
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Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om vakantietoezicht door de politie te laten verrichten. Bezorg ons de 
juiste gegevens via onderstaand formulier. Neem voor bijkomende info contact op met de lokale politie:
wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40.

Vergeet de thuisblijvers niet te verwittigen dat er toezicht op jouw woning wordt uitgevoerd door de politie-
diensten en eventueel een burgertoezichter. Wij wensen je een prettige vakantie!

Persoonlijke gegevens

Naam aanvrager:  ......................................................................................................................................................................................................

Adres aanvrager:  ......................................................................................................................................................................................................

Telefoon aanvrager:  ......................................................................................................................................................................................................

E-mailadres aanvrager:  ......................................................................................................................................................................................................

Bij problemen kun je terecht bij

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

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

Telefoon:  ......................................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  ......................................................................................................................................................................................................

info voor de toezichters

Datum van thuiskomst:  ......................................................................................................................................................................................................

Verblijft of komt er iemand in de woning tijdens de afwezigheid? n ja     n neen

Is er een alarm in de woning? n ja     n neen

Blijft er licht aan in de woning? n ja     n neen

Bijkomende opmerkingen:  ......................................................................................................................................................................................................

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

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

Aanvraagformulier vakantietoezicht

✁
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de nakermis op zondag 2 augustus 2015, vol-
ledig afgesloten worden voor alle doorgaand 
verkeer. 
Het verkeer zal omgeleid worden via Hoge 
Heideweg, Beersebaan en Eikendreef en dit 
in beide  rijrichtingen. 

wielerwedstrijd
Op kermiszaterdag 25 juli 2015 wordt een 
criterium georganiseerd voor wielertoeris-
ten. De wedstrijd zal doorgaan vanaf 18.30 
tot 21.00 uur op een volledige verkeersvrije 
omloop.

De omloop: start en aankomst Sint-Jozef, 
Essenweg, Uitbreidingsstraat, Pioenstraat, 
Hoogstraat, Scherpengeertstraat, Eiken-
dreef, Zwartvenstraat, Hoge Heideweg en 
Sint-Jozef.

De omwonenden worden tijdig in kennis ge-
steld van de verkeershinder. Omleidingen 
worden gesignaleerd en er is politietoezicht. 

zaterdag 1 augustus 2015

triatlon sint-Jozef rijkevorsel
Door judoclub ‘De Bres’ wordt op zaterdag 
1 augustus 2015 weer een triatlon georgani-
seerd rond Sint-Jozef Rijkevorsel.

Zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten: 
vertrek ter hoogte van de Meir.
Het fietsparcours: Sint-Jozef, Nijverheids-
straat, Lange Kwikstraat, Rijkevorselseweg, 
Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goor-
straat, Stevennekens, De Parre, Looiweg, 
Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievits-
heide, Zuiderdijk, brug, Sint-Jozef, Meir, 
Pastoor Lambrechtsstraat (2 x).
Het loopparcours: Pioenstraat, Uitbreidings-
straat, Hoge Heideweg, bos, Eikendreef, 
bos, Korte Kwikstraat, Poelberg, Scherpen-
geertstraat, Venweg, Vredesweg, Hoog-
straat, Pastoor Lambrechtsstraat.

De start wordt gegeven om 17.00 uur en de 
laatste deelnemer zal ongeveer om 19.00 
uur aankomen. Het fiets- en loopparcours 
zal verkeersvrij gehouden worden wat toch 
enige verkeershinder met zich mee zal bren-
gen. Volg de aanwijzingen van de signaalge-
vers en de bevelen van de politie.

Maandag 10 augustus 2015

wegenwerken
sint-lenaartsesteenweg
Vanaf 10 augustus 2015 wordt er gestart met 
wegenwerken in de Sint Lenaartsesteenweg. 
Het wegdek wordt volledig vernieuwd en ge-
paste omleidingen zullen ingesteld worden. 
Meer informatie hierover is terug te vinden 
in de rubriek ‘bouwen en wonen’.

zondag 23 augustus 2015

Kruiwagenkoers
spek- en eierenfeesten
Op 23 augustus 2015 vanaf 13.00 tot 18.00 
uur zal  er verkeershinder zijn op Kleine 
Gammel ter gelegenheid van de jaarlijkse 
kruiwagenkoers. 

Vrijdag 28, zaterdag 29 en 
zondag 30 augustus 2015

Centrum kermis
Op vrijdag 28 augustus 2015 vanaf 17.00 
uur (bij het starten van de proloog) zal het 
dorpscentrum  gedeeltelijk afgesloten wor-
den voor alle verkeer. De rotonde blijft toe-
gankelijk. De rotonde en de rijrichting Sint-
Lenaarts - Merksplas blijven toegankelijk 
tijdens de proloog.

Het dorpscentrum is volledig afgesloten voor 
alle verkeer vanaf vrijdag 28 augustus tot en 
met dinsdag 1 september te 24.00 uur. 

Veiligheid en saMenleVing
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Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op 
uren dat er geen kermisactiviteiten zijn in 
het dorpscentrum. 
Alle doorgaand verkeer moet de omleidingen 
volgen.

Steeds stelt de politie vast dat vele autobe-
stuurders de aanwijzingsborden (omleidin-
gen) gewoon negeren met als gevolg dat zij 
verderop verplicht zijn om terug te keren. 
Volg tijdig de aanwijzingen zodat je niet 
klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel. 

Proloog 
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2015 inge-
zet met een proloog voor wielertoeristen op 
vrijdag 28 augustus 2015. De proloog start 
dit jaar in Hoek, Helhoekweg, Lozenhof-
straat, Oostmalsesteenweg, Verbindings-
straat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalse-
steenweg en terug naar Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij ge-
maakt worden vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. 
Gepaste omleidingen zullen gesignaleerd 
worden. Probeer zoveel als mogelijk de Looi-
weg en Oostmalsesteenweg te vermijden 
wegens verkeersproblemen in het verleden.

Kermiskoersen
Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel 
kermis twee wielerwedstrijden gepland in 
het centrum op  zaterdag 29 augustus 2015.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 
uur en om 14.45 uur de wedstrijd voor nieu-
welingen tot 17.00 uur.

De renners vertrekken in het Dorp, via de 
rotonde naar de Molenstraat, Bergsken, 
Heerbaan, Merret, oversteken St-Lenaartse-
steenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek, 
Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalse-
steenweg en via Hoek terug naar Dorp. Deze 
omloop zal volledig gesignaleerd worden als 
éénrichtingsstraat uitgezonderd de rotonde. 
Verkeer tegen de rijrichting van de renners 
is verboden. Op de gehele omloop geldt er 

een parkeerverbod en autoverkeer wordt 
enkel toegelaten op het parcours rijdende 
in dezelfde rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en 
de aankomst van de laatste renner is ge-
pland omstreeks 17.00 uur.

Gelieve de aanwijzingen van de signaalge-
vers en de bevelen van de politie nauwgezet 
op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en 
veilig kunnen verlopen.

zondag 30 augustus 2015

de schakel
Op zondag 30 augustus 2015 passeert de 
Schakel weerom door Rijkevorsel.
Duizenden fietsers zullen deelnemen en dit 
kan enige verkeershinder opleveren aange-
zien de fietsers zich op de omleidingswegen 
van de jaarlijkse kermis moeten begeven.
De lokale politie zal gepaste verkeersmaat-
regelen treffen en signalisatie zal geplaatst 
worden.    

Juli en augustus 2015

speelstraten
Tijdens de zomervakantie zal de Rijkevor-
selse jeugd kunnen ravotten in hun eigen 
buurt. Deze speelstraten worden volledig 
afgesloten voor alle verkeer:
· Vonderstraat: vanaf 20 tot en met 24 juli, 

van 9.00 tot 17.00 uur
· Otterdaelstraat: vanaf 27 tot en met 31 

juli, telkens van 13.00 tot 17.00 uur
· Wouwer: 8 augustus, van 9.00 tot 19.00 

uur

· 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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Fiets jij mee? 
Met de campagne wil de burgemeester haar schepencollege en ambtenaren, maar zeker ook de 
inwoners van Rijkevorsel stimuleren om meer verplaatsingen met de fiets te doen. Eén dag per 
week met de fiets naar het werk, je kinderen met de fiets naar school brengen of met de fiets 
naar de bakker zijn kleine handelingen waardoor we allemaal het verschil kunnen maken. De 
gemeenteraad van Rijkevorsel heeft alvast het goede voorbeeld gegeven. Voor de gemeente-
raadszitting in juni reden alle raadsleden met de fiets naar het gemeentehuis.

De campagne maakt deel uit van het streekproject Kempen2020, het engagement van de 29 
Kempense burgemeesters om 20 % CO2 te besparen tegen 2020. Mobiliteit is verantwoordelijk 
voor 22 % van de CO2-uitstoot in de Kempen. Actie is dus nodig. Verschillende part-
ners, waaronder IOK, Provincie Antwerpen en RESOC Kempen slaan de handen in 
elkaar om zoveel mogelijk Kempenaren op de 
fiets te krijgen. Burgemeester op de fiets is één 
van de vele acties binnen Kempen2020.

De burgemeester gaat de uitdaging aan om één week zoveel mogelijk 
verplaatsingen met de fiets te doen. De campagne ‘burgemeester op de fiets’ 
wil Kempenaren aanzetten om meer verplaatsingen te doen met de fiets door 
de burgemeester uit te spelen als boegbeeld. Kijk de volgende maanden uit 
naar onze burgemeester op de fiets en volg haar goede voorbeeld.
Benieuwd naar de fietservaringen? Hou dan begin juli de
gemeentelijke website in het oog. 

Burgemeester op de fiets

Bouwen en wonen

www.kempen2020.be

 

Meer    
info
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aanleg opritten
langs gemeentewegen

Verplichte aanvraag
Voor alle werken op openbaar domein (aan-
leg opritten, bermen, inbuizingen, gracht-
beschoeiingen, ...) moet  een toelating wor-
den aangevraagd, ofwel aan de gemeente of 
aan het Vlaams Gewest.
Als je bijvoorbeeld een oprit aanlegt aan je 
woning, zal je in de meeste gevallen een 
stuk van het openbaar domein mee moeten 
verharden, zodat je oprit aansluit op de rij-
weg, het fiets- of voetpad.

Als je aan een gemeenteweg woont, moet je 
voor het verharden van het gedeelte van het 
openbaar domein steeds een schriftelijke 
aanvraag indienen, gericht aan het college 
van burgemeester en schepenen. Bij voor-
keur wordt bij deze aanvraag een schets, 
foto of plan gevoegd waaruit blijkt waar de 
oprit komt en hoe breed je deze wenst.
Als je aan een gewestweg woont, dien je je 
schriftelijke aanvraag met bijlagen te be-
zorgen aan de technische dienst van de ge-
meente, die dit dossier dan overmaakt aan 
het Agentschap Wegen en Verkeer van het 
Vlaams Gewest. Na goedkeuring door AWV 
zal het college zich nog uitspreken over de 
toelating.

Precaire toelating
De toelatingen gegeven door het college, 
zijn steeds precair. Dat wil zeggen dat ze te 
allen tijde kunnen worden opgezegd zonder 
dat je hiertegen enig verweer kunt inroepen 
of enige schadevergoeding kunt eisen. Deze 
toelating zal steeds conform de geldende re-
glementering worden opgesteld. 

waarom een reglementering?
De aanleg van opritten op openbaar domein 
heeft een impact op verschillende domei-
nen. Zo wordt door de opgelegde technische 

bepalingen eerst en vooral de scheiding tus-
sen privaat en openbaar domein duidelijk. 
Ook zal er hierdoor meer uniformiteit in het 
straatbeeld zijn. Dit is niet enkel esthetisch 
belangrijk, maar kan ook kostenbesparend 
zijn voor werken uitgevoerd door nutsmaat-
schappijen of de gemeente zelf. 

Een ander aspect is dat de verhardingen de 
infiltratiemogelijkheden van het hemelwa-
ter in de bermen reduceren. Bovendien kan 
een brede oprit ook de parkeermogelijkhe-
den op of langsheen de rijweg beperken.

Foto boven: een voorbeeld van een oprit op openbaar domein aangelegd in
niet-toegestane materialen. Foto onder: een voorbeeld van een oprit op
openbaar domein aangelegd in toegestane materialen.
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reglementering 
Er wordt voor opritten aan gemeentewegen 
een maximale breedte van zes meter toege-
staan, die je naar believen kunt opsplitsen. 
Deze breedte volstaat meestal ruimschoots 
om een vlotte toegang te verzekeren voor 
personenwagens, vrachtwagens en tracto-
ren. Voor de toegang tot een individuele 
woning kan in vele gevallen een smallere 
toegang van drie of vier meter volstaan. Het 
spreekt vanzelf dat je dan ook best een toe-
lating voor een smallere oprit aanvraagt.

Om uitzonderlijke redenen, die de aanvra-
ger moet motiveren met dwingende tech-
nische argumenten, kan afgeweken worden 
van de maximale breedte van zes meter. Het 
college bepaalt dan ook of de gevraagde af-
wijking al dan niet wordt verleend.

uitvoering van de werken
De verhardingen die worden toegestaan zul-
len altijd volgens de technische bepalingen, 
opgelegd door het bestuur, moeten worden 
aangelegd. Dit houdt in dat verhardingen 
altijd in dezelfde opbreekbare materialen 
moeten worden aangelegd. Het betreft hier 
grijze (soms zwarte) klinkers van  22 x 11 x 8 
cm, zijdelings opgesloten tussen boordste-
nen (100 x 10 x 20 cm). Ook de fundering 
wordt volgens vastgelegde richtlijnen uit-
gevoerd. Alle materialen moeten benor-ge-
keurd zijn.

We moeten er ook op wijzen dat er mogelijk 
nutsleidingen liggen op de plaats waar je de 
werken wenst uit te voeren. Hiervoor kun je 
liggingsplannen opvragen via www.klip.be. 
Het hoeft echter geen betoog dat er zeer 
omzichtig moet omgesprongen worden bij 
alle graafwerken.

Controle op de naleving
van de toelating
Er zijn in de gemeente heel wat opritten 
die niet aangelegd zijn zoals het hoort. Er 

Bouwen en wonen

is vaak te veel verhard en/of de gebruikte 
materialen stemmen niet overeen met de 
bepalingen uit de toelating opgelegd door 
het gemeentebestuur.

Om controles te doen beschikt de gemeente 
onder andere over digitale afbeeldingen die 
tot zelfs een tiental jaren teruggaan. Ook 
aan de hand hiervan kunnen overtredingen 
nog worden vastgesteld.

wat bij een overtreding?
Als je oprit niet reglementair is aangelegd, 
zal je een aangetekend schrijven ontvangen 
met daarin een verwijzing naar de gedane 
vaststellingen. Een uitvoeringstermijn voor 
de opbraak en herstel van de oprit is dan 
vastgesteld op 30 dagen. Wanneer je binnen 
deze termijn de nodige aanpassingen niet 
hebt uitgevoerd, zal de gemeente je een 
tweede aangetekende brief sturen.

Indien na nogmaals 30 dagen de aanpassings-
werken niet zijn uitgevoerd, zal de gemeente 
zelf ambtshalve maatregelen treffen op kos-
ten van de eigenaar; dit wil zeggen dat de 
gemeente dan zelf de oprit zal opbreken en 
de kosten hiervan zal aanrekenen aan de ei-
genaar.

heraanleg kerkhof centrum

In mei en juni werd een heel gedeelte van 
het kerkhof in het centrum heraangelegd. 
De oude wegenis werd vervangen door be-
ton. Op het gedeelte dat vorig jaar werd 
ontgraven, werd een grasweide aangelegd.

Dit wil echter niet zeggen dat alle werken 
afgerond zijn. Er zullen nog nieuwe vuilnis-
bakken en fietsrekken geplaatst worden. 
Ook het dienstgebouw zal een hele meta-
morfose ondergaan. En dan volgen er nog 
verdere aanplantingen die het kerkhof zul-
len verfraaien.
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Kerk vol biodiversiteit

De gemeente Rijkevorsel heeft, in samen-
spraak met het Agentschap Natuur en Bos 
(ANB) en Natuurpunt Markvallei, de kerk van 
Rijkevorsel na de renovatiewerken aantrek-
kelijker gemaakt voor vleermuizen en gier-
zwaluwen.

Binnen in de kerkzolder heeft het gemeen-
tepersoneel drie nestkasten gehangen voor 
vleermuizen, ook de luiken van de kerkto-
ren werden aangepast zodat er minder tocht 
ontstaat op de zolder, maar de vleermuizen 
toch in en uit de toren kunnen vliegen.

De vleermuizen maken momenteel al ge-
bruik van de kerkzolder. Dat bewijzen de 
uitwerpselen op de zolder. De plaatsing van 
deze nestkasten moet de vleermuizen nog 
beter in staat stellen om een grote broed-
populatie op te bouwen. Aan de buitenkant 
van de toren zijn twee jaar geleden al acht 
nestkasten voor gierzwaluwen geplaatst.
De actie werd met volle overtuiging onder-
steund door de milieuraad en draagt bij 
tot een grotere biodiversiteit in en rond de 
kerktoren.

Sinds vorige zomer krijgt de kerk ook regel-
matig bezoek van de Hoogstraatse slecht-
valken. Daar heeft een koppel slechtvalken 
drie jongen grootgebracht. Zowel de jongen 
van afgelopen jaar als het ouderpaar kun je 
regelmatig rustend zien zitten op de kerk-
toren.



Inschrijven kan via de website www.eandis.
be/energiefit of bij de milieu-
dienst in het gemeentehuis.

sluikstorten: gas-boetes

Het op straat achterlaten van afval buiten 
de ophaalmomenten of op een niet-toege-
laten manier, is een vorm van sluikstorten.
Het deponeren van afval in containers die 
daar niet voor bestemd zijn, bijvoorbeeld 
restafval in kledingcontainers of porselein 
in glasbollen, is een vorm van sluikstorten.
Afval achterlaten aan de poort van het re-
cyclagepark of slecht gesorteerd afval aan-
bieden op het recyclagepark is een vorm van 
sluikstorten.

Dit is strafbaar en kan beboet worden met 
een GAS-boete die kan oplopen tot e 350.
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Eandis	Bouwfit-dagen

Energiefit	(ver)bouwen?
leer het van een architect!
Heb je bouw- of verbouwplannen? Laat je 
dan goed informeren. Zo vermijd je verras-
singen, doorprik je verkooppraatjes en maak 
je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een 
lagere energiefactuur en een beter woon-
comfort.

Eandis en architectenvereniging NAV ont-
wikkelden een tweedaagse cursus waarop 
je alle kennis meekrijgt die je nodig hebt 
om duurzaam en energiezuinig te bouwen 
of te verbouwen. Voorkennis is niet nodig. 
Technische aspecten worden meegegeven in 
mensentaal door een ervaren architect. Hij 
geeft je onafhankelijke informatie over de 
voor- en nadelen van materialen en technie-
ken. Hij illustreert alles met zowel goede als 
slechte praktijkvoorbeelden over typische 
bouwproblemen, zoals bouwknopen of kou-
debruggen.

Zowat alle aspecten van bouwen of verbou-
wen komen aan bod. Op het programma 
staan onder meer isoleren, ventileren, ver-
warming, sanitair en nutsvoorzieningen. 
Maar ook duurzame technieken, energiepre-
mies en wetgeving staan op de agenda. De 
cursus eindigt met concrete oefeningen over 
de meest optimale keuzes en bouwconfigu-
raties.

schrijf je vandaag nog in! 
Deelnemen aan de Bouwfit-dagen is volledig 
gratis. Je krijgt ook een cursuspakket en tij-
dens de middag zijn er broodjes. Wacht niet 
te lang, want het aantal plaatsen is beperkt.
De Bouwfit-dagen in Rijkevorsel en Merksplas 
vinden plaats op 12 september in Merksplas 
en 19 september in Rijkevorsel in de kapel 
van het klooster, telkens van 10 tot 16 uur.

Bouwen en wonen

milieudienst@rijkevorsel.be
03 340 00 23

 

Meer    
info
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Zorg dat je het afval op de juiste tijdstippen 
en volgens de correcte sorteerregels aan-
biedt, ook op het recyclagepark. Natuurlijk 
kan iedereen zich weleens vergissen. Onze 
parkwachters geven je graag de nodige in-
formatie over het correct aanbieden van het 
afval.

Hoe beter je sorteert, hoe beter de produc-
ten kunnen gerecycleerd worden.  
Op de website van IOK (www.iok.be – mijn 
afval – sorteren) kun je een handige sorteer-
gids raadplegen. Ook op de website van de 
gemeente (www.rijkevorsel.be/afval) en in 
de ophaalkalender is er heel wat informatie 
terug te vinden.

Heb je nog vragen over de sorteerregels, 
bel dan naar de afvalinfolijn 014 56 27 75 of 
stuur een e-mail naar afvalbeheer@iok.be.

Masterplan
openbare verlichting

Zoals je mogelijk via de media vernomen 
hebt, zijn reeds heel wat gemeentes bezig 
met het uitwerken of uitvoeren van plannen 
om de openbare verlichting beter te behe-
ren, dit door het doven of dimmen van een 
deel van de straatverlichting. Ook Rijkevor-
sel wil hierin niet achterblijven. Voor de 
openbare verlichting zal ook het gemeente-
bestuur keuzes maken op basis van rationeel 
energiegebruik, sociale veiligheid, lichthin-
der, onderhoud of technische en esthetische 
overwegingen.

Om deze reden is de gemeente al geruime 
tijd in de weer met het opmaken van een 
inventaris van de openbare verlichting in 
het kader van een masterplan. De bedoe-
ling hiervan is aan te duiden welke verlich-
ting continu mag branden, welke gedimd en 
welke gedoofd wordt tussen 23.00 uur en 
6.00 uur.

Omdat ook in de buurgemeentes gelijkaar-
dige plannen worden opgemaakt, kunnen 
de resultaten op elkaar afgestemd worden. 
Eandis speelt hierin een begeleidende rol.

In een volgende 2310 zullen we je meer in-
formatie kunnen geven over de gemaakte 
keuzes.
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heraanleg sint-
lenaartsesteenweg (n131)

Vanaf 10 augustus start het Agentschap We-
gen en Verkeer met de heraanleg van de Sint-
Lenaartsesteenweg en de Bevrijddingsstraat 
(N131) tussen Rijkevorsel en Sint-Lenaarts. 
De rijbaan en het fietspad richting Rijkevor-
sel bestaan momenteel nog uit oude beton-
platen. Dat zorgt niet alleen voor een gebrek 
aan rijcomfort, maar ook voor heel wat over-
last voor de buurt. Het Agentschap Wegen 
en Verkeer wil deze problemen aanpakken. 
Achteraf moet het veiliger en comfortabeler 
rijden zijn voor de weggebruikers, maar ook 
aangenamer wonen in de buurt. De werken 
starten 10 augustus en zullen wellicht drie 
maanden duren.

Nieuw	wegdek	en	fietspad
Omdat de huidige rijbaan nog uit oude be-
tonplaten bestaat, zal de aannemer de weg 
volledig uitbreken, de fundering hernieuwen 
en een wegdek in asfalt aanleggen. Het stuk 
dat wordt aangepakt, situeert zich tussen 
de rotonde van Eester en de Houtstraat en 

het kruispunt met de zijstraten Heerbaan en 
Oude Baan. Ook het fietspad richting Rijke-
vorsel wordt heraangelegd. De vernieuwing 
van het fietspad loopt iets verder door, tot 
aan het kruispunt met de zijstraten Merret 
en Torendries.

hinder en omleidingen
Om de duur van de werken zo kort moge-
lijk te houden, wordt de Sint-Lenaartse-
steenweg (N131) volledig afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Dit laat toe om de in-
grijpende werken in drie maanden af te ron- 
den.

omleiding doorgaand verkeer
Doorgaand auto- en vrachtverkeer moet tij-
dens de werken omrijden via Hoogstraten, 
langs de Hoogstraatsebaan (N115) en de 
Hoogstraatsesteenweg (N14).

hinder lokaal verkeer
Fietsers hoeven niet om te rijden. Zowel 
fietsers als voetgangers kunnen gebruik ma-
ken van het fietspad richting Sint-Lenaarts, 
dat tijdens de werken als een dubbelrich-
tingsfietspad wordt ingericht. Woningen en 
handelszaken in de werfzone blijven tijdens 
de werken zo goed mogelijk bereikbaar.

Voor- en na de werkuren (van 6.30 tot 16.00 
uur) zijn de woningen bereikbaar via de 
werfzone. De op- en afritten zullen niet 
bereikbaar zijn, omdat het niveauverschil 
met het uitgebroken wegdek te groot zal 
zijn.

aangepaste dienstverlening
de lijn
De bushaltes die zich in de werfzone bevin-
den worden heraangelegd. Tijdens de wer-
ken worden de haltes niet bediend. De Lijn 
voorziet tijdelijke vervanghaltes. Zodra de 
informatie beschikbaar is, kun je die terug-
vinden op de website van De Lijn: www.de-
lijn.be.

Bouwen en wonen

Kaart
werfzones
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Bereikbaarheidsadviseur 
beantwoordt je vragen
Wegen en Verkeer Antwerpen heeft voor dit 
project een bereikbaarheidsadviseur aange-
steld. Bewoners en ondernemers uit de om-
geving van de werf kunnen bij zijn contact-
center terecht met concrete vragen over 
de bereikbaarheid van hun zaak of woning 
tijdens de werken. Dat kan via e-mail op 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 
of op het gsm-nummer 0477 477 476.

Blijf op de hoogte via de 
nieuwsbrief van awV
Surf naar de website www.wegenenverkeer.
be/heraanleg-N131 voor meer informatie. 

Via de site kun je je inschrijven voor een 
digitale nieuwsbrief en blijf je op de hoogte 
van de voortgang van de werken aan de N131 
in Rijkevorsel/Brecht. Telkens als er nieuws 
te melden valt over de werf (bijvoorbeeld 
bij een fasewissel of extra hinder) ontvan-
gen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen 
ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

· 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

Kaart
omleidingen
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Bij de inspanningen die geleverd worden op de atletiekpiste, de Finse piste of tijdens de fit-o-
meteroefeningen wordt vaak gezweet en is er dus ook grote behoefte aan de opname van vocht.

Vanuit dit standpunt besloot het gemeentebestuur om op het gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
een drinkfontein te voorzien, zodat de sporters hier hun dorst kunnen lessen. De drinkfontein 
zal normaal gezien geplaatst worden tegen het begin van de zomervakantie.

De laatste jaren heeft het gemeentebestuur serieuze inspanningen geleverd 
om het gemeentelijk sportveld Bavelstraat te voorzien van kwaliteitsvolle
en uitdagende sportfaciliteiten.

Drinkfontein op het gemeentelijk 
sportveld Bavelstraat

VriJe tiJd



deze maand
de uitgelezen
selectie van
lisette Van 
gorp, lid 
dagelijks bestuur 
cultuurraad, 
bestuurslid Femma, 
vertelster bij 
duivelse Molens, 
zingt in het sint-
willibrorduskoor 
en is lid van het 
davidsfonds.

welk boek heb je
zopas uitgelezen?
Een thriller van Pam Lewis: Perfecte fami-
lie.  De geheimen, de leugens en het verbor-
gen verdriet van een ogenschijnlijk perfecte 
familie. Spannend en met een onverwacht 
einde.

welk boek is jouw absolute nr. 1?
‘Mandra Gorres’ , van Aster Berkhof. Je kunt 
er de Kwikstraat van de parochie Sint-Jozef 
in herkennen, toen een bevolking rondom de 
cementfabriek en een steenfabriek, voordat 
de parochie een kerk en een schooltje kreeg. 
Misschien omdat ons moe van de Kwikstraat 
was, kwam de omgeving mij zo ‘eigen’ over. 
Aster Berkhof heeft het later ook beaamd. Ik 
heb trouwens al zijn boeken. Allemaal ‘Uit-
gelezen!’ 

welk boek of verhaal
heeft je ooit echt geholpen?
Het verhaal van ‘De brandende scheper’ van 
Hendrik Conscience bracht mij in aanraking 
met Duivelse Molens waar dat verhaal keer 
op keer als een rode draad door onze vertel-
lingen loopt.

weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
Ik leerde lezen in het eerste leerjaar in de 
lagere school in Sint-Jozef Rijkevorsel. Ik 
ken het nog van buiten. Op de 1ste blad-
zijde; “Dat is Roosje. Dat is de pop. Dat is 
de pop van Roosje. De pop van Roosje heet 
Marleen. Marleen zit op de mat. De mat ligt 
op de vloer. Kijk, wie is dat? Dat is Roosje.” 
Het hele boekje ging over Roosje.
Toen ik 12 was heb ik een eerste prijs gewon-

nen van het Davidsfonds met een opstel. Ik 
kreeg een boek (Wat nu, Els) uit de handen 
van burgemeester Schrijvers op de spiksplin-
ternieuwe kiosk.
 
noem drie van je favoriete 
schrijvers
Aster Berkhof. Leo Pleysier lees ik ook 
graag. Niet in Leo’s beginstadium maar wel 
zijn latere boeken. Ook zijn boeken heb 
ik allemaal. Ik vind dat we wel een beetje 
chauvinistisch mogen zijn met onze twee 
beroemde schrijvers in één dorp. Ook Dan 
Brown, Pieter Aspe, Link en Lindel behoren 
tot mijn favorieten. Boeken over de twee 
wereldoorlogen interesseren mij eveneens. 
Ik hou van een waaier van diverse genres.

welk boek is volgens jou
een echte klassieker?
Ik denk ‘Oorlog en vrede’, maar ik heb het 
nooit uitgelezen. Ik neem me voor, nu ik ou-
der ben, om het nog eens te proberen. Het 
is één van de weinige boeken dat ik maar 
‘halfsegat’ gelezen heb.

heb je ooit – dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek – een 
bijzonder iemand leren kennen?
Ja, Aster Berkhof, bij de opening van de Bib 
in Sint-Jozef in 2004, achteraf in het bezoe-
kerscentrum aan de molen.

wie nomineer jij voor de 
volgende ‘uitgelezen’?
Dave Roelen, een jongeman die ik tijdens 
een bibliotheekbezoekje aansprak. Ik ben 
benieuwd naar de visie van een jongere ge-
neratie op dit alles.

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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rijkevorselse sportclubs
zijn goed bezig

De sportclubs zijn goed bezig in Vlaanderen 
en dus ook zeker in Rijkevorsel. Dankzij ge-
motiveerde mensen, een goede begeleiding 
en een sterk bestuur floreren onze clubs 
meer dan ooit.
Met de boodschap ‘Sportclubs zijn goed be-
zig’ willen wij, het gemeentebestuur Rijke-
vorsel en Bloso, onze waardering voor de 
clubwerking in al haar facetten permanent 
in de kijker plaatsen. Letterlijk, in ‘Goed 
Bezig’-kaders. Er reizen momenteel 160 fo-
tokaders door heel Vlaanderen van sportclub 
naar sportclub.

De sportclubs poseren zelf in de ‘Goed Be-
zig’-fotokaders en sturen hun leuke foto’s 
door naar Bloso. Zij zetten de foto’s online 
zodat iedereen kan zien hoe goed de clubs 
wel bezig zijn. Bovendien kunnen de clubs 
een waardebon van e 250 winnen.

Heb je interesse om iedereen te laten zien 
hoe goed jullie bezig zijn? Neem dan contact 
op met de sportdienst in de periode augus-
tus-september. Tijdens deze twee maanden 
zal een “Goed bezig”-kader circuleren in 
Rijkevorsel tussen de verschillende sport-
verenigingen.

Op de foto moet duidelijk te zien zijn dat 
jullie goed bezig zijn rond één van volgende 
invalshoeken:
· Samen goed bezig
· Vrijwillig goed bezig
· Goed begeleid bezig
· Supporters zijn goed bezig

Meer info: www.sportclubszijngoedbezig.be

afhalen sleutels
gemeentelijke lokalen

Verenigingen, organisaties, groepen of indi-
viduen kunnen gemeentelijke lokalen huren 
voor tal van activiteiten. Om toegang te 
krijgen tot deze lokalen, dient de huurder 
de juiste sleutels af te halen bij de diensten 
jeugd en sport in het Klooster of in de Aster 
Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef.

De sleutels kun je afhalen in de week voor-
afgaand aan je activiteit. Bij de diensten 
jeugd en sport kun je terecht tijdens de vol-
gende openingsuren:
· maandag: 9.00 – 12.30 u, 13.00 – 19.30 u
· dinsdag: 9.00 – 12.00 u
· woensdag: 9.00 – 12.00 u, 13.00 – 16.00 u
· donderdag: 9.00 – 12.00 u
· vrijdag: 9.00 – 12.00 u

In de Aster Berkhofbibliotheek kun je de 
sleutels afhalen tijdens volgende openings-
uren:
· maandag: 10.00 – 12.00 u, 17.30 – 19.30 u
 (uitgezonderd tijdens de zomervakantie)
· woensdag: 10.00 – 12.30 u, 13.30 – 17.00 u
· vrijdag: 10.00 – 12.00 u

Zorg dat je tijdig je sleutel(s) komt afhalen, 
want buiten de openingsuren worden geen 
sleutels meer meegegeven.

Na gebruik van het lokaal breng je de sleutel 
binnen de drie werkdagen terug binnen bij 
de betrokken diensten.

VriJe tiJd

verhuur@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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triple P: gratis oudertraining

Je kind wil ’s nachts niet slapen? Je zoontje 
ruimt nooit op? Je kinderen maken veel ru-
zie? Kortom, opvoeden is niet leuk meer en 
je hebt soms het gevoel dat je er alleen voor 
staat… ?

Ouders willen allemaal hetzelfde: het beste 
voor hun kinderen en (opnieuw) plezier be-
leven aan opvoeden. In de Triple P ouder-
training kunnen ouders hun ervaringen delen 
met andere ouders, informatie over positief 
opvoeden krijgen en samen vaardigheden in-
oefenen.

Het groepsprogramma is gratis en bestaat uit 
zes groepssessies die doorgaan in de parket-
zaal boven de bibliotheek (Molenstraat 22) 
en twee telefonische gesprekken. De groep 
bestaat uit maximaal twaalf personen. Je 
kunt alleen of als koppel deelnemen.

Volgende thema’s zullen aan bod komen tij-
dens de oudertrainingen: 
· Wat is positief opvoeden?
· Waarom reageert je kind zus of zo?
· Hoe kun je gewenst gedrag beïnvloeden 

en aanmoedigen?
· Hoe kun je grenzen stellen en je kind zelf-

beheersing aanleren?
· Hoe kun je omgaan met stressvolle situa-

ties?

Meer info en inschrijven:
Marleen Van Opstal en Annelies Theunissen
Triplep@lentekind.be                                                
0492 73 14 16

opendeurdag in de 
Kinderclub: 27 augustus 2015

Iedereen is van harte uitgenodigd in de kin-
derclub in het centrum om een kijkje te 
komen nemen tijdens de opendeurdag op 
donderdag 27 augustus 2015 vanaf 17.00 
tot 19.00 uur. Onze begeleid(st)ers nemen 
je mee op verkenningstocht in ons speelpa-
radijs! Daarnaast worden ook de foto’s die 
werden genomen tijdens de speelpleinwer-
king Kiekeboe, tentoon gesteld.
 
Ben jij ook benieuwd naar de Kinderclubwe-
reld? Spring dan zeker even bin-
nen!

kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

 

Meer    
info
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twintig jaar Kiekeboe:
gebruik van gearchiveerde 
foto’s

’t Is feest bij Kiekeboe want de speelplein-
werking bestaat dit jaar twintig jaar en 
onze Kiekeboe Plus- en onze tienerwerking 
al vijftien jaar. Om dit te vieren staan er tij-
dens de zomervakantie tal van verrassingen 
te wachten! Ook worden er foto’s tentoon-
gesteld van vroeger en nu. Indien jij (of je 
kind) op één van de foto’s kan staan, maar 
je zeker niet wilt dat deze worden tentoon-
gesteld, gelieve dit door te geven aan de 
jeugddienst.

Meer informatie over deze feesteditie van 
Kiekeboe vernemen jullie in ‘den 2310’ van 
september. Meer info bij de jeugddienst.

tieneractiviteiten
zomer 2015

Ook deze zomervakantie hoeven de Rijke-
vorselse tieners zich niet te vervelen. Het 
gemeentebestuur heeft weer tal van super-
toffe activiteiten voor hen voorzien. Hieron-
der vind je alvast een overzicht van de acti-
viteiten terug. 

VriJe tiJd

· Donderdag 2 juli:
 SummerKix Watersporten - e 20
· Dinsdag 7 t.e.m. donderdag 9 juli:
 Tienerdriedaagse Port Zélande -
 e 75 voor 3 dagen
· Vrijdag 10 juli:
 De Efteling - e 18
· Woensdag 15 juli:
 Waterskiën/wakeboarden - e 25
· Woensdag 29 juli:
 Karten en lasershooten - e 30
· Vrijdag 31 juli:
 Dagje Noordzee - e 10
· Dinsdag 4 en woensdag 5 augustus:
 dj-workshop - e 10 voor 2 dagen
· Vrijdag 7 augustus:
 Waterspeelpark Splesj - e 10
· Vrijdag 14 augustus:
 Diergaarde Blijdorp - e 12
· Woensdag 19 augustus:
 VRT achter de schermen + trickfotografie - 

e 20
· Dinsdag 25 augustus:
 Survival + zwemmen in de Lilse Bergen - 

e 15
· Woensdag 26 augustus:
 Tienerfestival T-Day - e 5

attractiedag:
28 augustus 2015

Op vrijdag 28 augustus organiseert speel-
pleinwerking Kiekeboe in samenwerking met 
de Gezinsbond een grootse Attractiedag in 
sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speel-
dag met onder andere verschillende uitda-
gende springkastelen, een ballenbad, een 
hindernissenparcours, een schminkstand, 
initiatielessen en nog veel meer.

In de namiddag verwachten we circusartiest 
Clown Cardini die ons meeneemt naar de 
grappige wereld van het circus. Het belooft 
een grappige, magische show te worden met 
heel veel interactie met het publiek. De bo-
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terhammendoos mag die dag thuisblijven 
want alle kinderen worden getrakteerd op 
lekkere frietjes met een curryworst.

De Attractiedag start om 9.30 uur aan sport-
centrum De Valk. We vragen om de kinderen 
rechtstreeks naar daar te brengen. Kinderen 
die vooraf nog opvang nodig hebben, kunnen 
hiervoor terecht in de Kinderclub. Rond de 
klok van 16.30 uur, als alle kindjes hun bal-
lon voor de ballonwedstrijd loslaten, wordt 
deze spektakeldag definitief afgesloten. Kin-
deren die nog na-opvang nodig hebben, kun-
nen dan nog terecht in de Kinderclub. 

Inschrijven kan via speelpleinwerking Kieke-
boe of via de Gezinsbond (May Hendrickx, 
Veldstraat 61, 03 314 77 51). 

Fotozoektocht
rijkevorselse speelpleintjes

Wegens het succes van vorig jaar zal er ook 
dit jaar een fotozoektocht rond de Rijkevor-
selse speelpleintjes worden georganiseerd. 
Onze Rijkevorselse speelhelden, Aapje Rijk 
en Kikje Vors, nemen jullie weer mee op 
avontuur om jullie nog meer speeltips te ge-
ven. Daarnaast kun je ook kennismaken met 
het nieuwe speelpleintje aan de Poelberg.

Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoek-
tocht tussen 1 juli en 15 september op bij de 
jeugddienst, de bib of het onthaal van het 
gemeentehuis. Wil je ook kans maken op één 
van onze fantastische prijzen? Breng dan 
voor 1 oktober jouw ingevulde boekje bin-
nen aan het onthaal van het gemeentehuis.
Wij wensen alle Rijkevorselse kinderen al-
vast een zomer vol speelplezier!

Graffitispuitmoment:
donderdag 9 juli 2015

Ook tijdens de zomervakantie kunnen de 
Rijkevorselse graffitikunstenaars zich weer 
uitleven. Op donderdag 9 juli tussen 13.30 
en 16.00 uur zijn ze allemaal welkom in de 
garage van de Kinderclub om hun kunstwerk-
jes op onze MDF-platen te spuiten.
Wil jij ook graag meedoen? Stuur dan als de 
bliksem een mailtje naar de jeugddienst. 
Kom je graag eens een kijkje ne-
men? Iedereen is welkom!

Inschrijvingen:
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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VriJe tiJd

 tijdelijk speelplein 
dijkbeemd

In afwachting van de aanleg van een defi-
nitief speelterrein zal het gemeentebestuur 
deze zomer reeds een tijdelijk speelplein 
voorzien om te voldoen aan de speelbehoefte 
van de kinderen uit de buurt Dijkbeemd. De 
kinderen zullen hun fietsvaardigheden kun-
nen inoefenen op een crossparcours. Wie 
weet treden ze in de voetsporen van onze 
Rijkevorselse wielerhelden Gert Dockx en 
Thijs en Toon Aerts! Voor de kleinere kin-
deren zal er een schommel en een veerwip 
geplaatst worden. (Groot)ouders zullen kun-
nen genieten van de fratsen van hun (klein)
kinderen op een rustbank. Wij wensen alle 
kinderen alvast een speelse zomervakantie 
toe!

speelstraten in rijkevorsel

Tijdens de zomervakantie van 2015 worden 
er drie Rijkevorselse straten omgetoverd 
tot speelstraten. Van 20 tot 24 juli wordt 
er gespeeld in de Vonderstraat, van 27 tot 
31 juli is het aan de Otterdaelstraat en op 
8 augustus kunnen de kinderen uit de Wou-
wer volop genieten van hun verkeersvrije 
straat! We wensen de speelstraten van 2015 
alvast veel speelplezier toe! Meer info bij de 
jeugddienst.

de schatten van Vlieg

Tijdens de maanden juli en augustus is Vlieg 
op bezoek in de bib. De schat van Vlieg zit 
ook dit jaar weer verstopt achter slot en 
grendel. Daarom een oproep aan alle kinde-
ren van de lagere scholen van Rijkevorsel: 
kom naar de bib en zoek de schat.

Voor elke leeftijd ligt er een aangepaste vra-
genbundel klaar met weetjes- en opzoekvra-
gen. Als je alle vragen juist oplost, vind je 
de code om de schatkist te openen en na-
tuurlijk mag je dan een stukje van de schat 
meenemen.

Vanaf 1 juli tot 28 augustus kun je op zoek 
gaan naar de schat in de bibliotheek in de 
Molenstraat of in de Aster Berkhofbiblio-
theek, Kerkdreef 61, Sint-Jozef.
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De kleuters van Rijkevorsel mogen een te-
kenplaat komen ophalen in de bibliotheek. 
Als ze hun tekeningen mooi ingekleurd bin-
nenbrengen in één van beide bibliotheken 
worden ze beloond met een kleine attentie.
Je bent de hele zomer lang van harte wel-
kom in de bib!

zomervakantie-leesactie

Vanaf 1 juli start de vakantie-leesactie in de 
bibliotheek. Deze actie loopt zowel voor de 
jeugd als voor de volwassenen.
Bij elk leesboek of strip krijg je een invul-
blaadje mee. Vul je naam en adres in en 
steek je blaadjes in de doos als je de boeken 
terugbrengt naar de bib.

Tot 11 september kun je de ingevulde formu-
liertjes inleveren. Uit alle inzenders worden 
enkele gelukkigen geloot. Zij winnen een 
boekenbon van de Standaard Boekhandel. 

Voor groot en klein: Lezen is de boodschap!

tentoonstelling met bekende
personen uit rijkevorsel

Dit najaar organiseert het gemeentebestuur 
een tentoonstelling waarin enkele bekende/
beruchte Rijkevorselnaren extra in de kijker 
gezet zullen worden.De mogelijkheden zijn 
eindeloos: figuren uit de sportwereld, uit 
het cultuurgebeuren of echte dorpsfiguren. 
Wie verdient volgens jou zeker een plaats in 
onze eregalerij?

Je kunt jouw favoriete bekende Rijkevorsel-
naars nomineren tot en met 15 juli via cul-
tuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52.

· 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

gezocht: talenten in rijkevorsel

Rijkevorsel zit vol met talent. Daar is ook het gemeentebestuur 
zich van bewust. Om al deze lokale talenten zoveel mogelijk po-
diumkansen te bieden, wordt er volop gewerkt aan een inventa-
ris. Deze inventaris kan geraadpleegd worden bij gemeentelijke 
activiteiten of bij activiteiten van Rijkevorselse verenigingen.

Speel jij in een bandje? Dans je als de beste? Kun je vuur spu-
wen... ? Eender welk talent is welkom in onze inventaris! Wil jij 
hier ook graag in worden opgenomen? Stuur dan als de bliksem 
een mailtje met je naam, je talent en eventueel een verwijzing 
naar jouw website.

Inschrijvingen:
cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52

 

Meer    
info
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#2310

Op woensdag 13 juli 1955 barstte er een volksfeest los in Rijkevorsel.
Onze dorpsgenoot Jos Hinsen reed zichzelf die dag de geschiedenis in door 
een etappe te winnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Nederlander
Jos Hinsen, geboren en getogen in Rijkevorsel, betekende de overwinning
de grootste triomf uit zijn wielercarrière.

60 jaar geleden... wint Jos Hinsen
een rit in de Ronde van Frankrijk

De zevende etappe van de Tour van 1955 bracht de renners van het Zwitsers Zürich naar Thonon-
Les-Bain. Jos Hinsen wist samen met acht andere renners te ontsnappen uit het peloton, waarna 
ze een voorsprong uitbouwden van maar liefst zeventien minuten. Vooral Wim Van Est nam het 
grootste deel van het werk op zich, wat hem na de rit de gele trui opleverde. In de straten van 
Thonon-Les-Bains werd er gesprint voor de overwining. Jos Hinsen beschikte over de snelste 
benen en kroonde zich tot winnaar van de etappe. Journalisten en radioreporters vroegen zich 
in alle talen af wie die onbekende Hinsen nu was. Onze dorpsheld reageerde kort en krachtig: 
“ik zen den Hinsen van Vorsel”. En die dag kon het kleinste kind Rijkevorsel op de kaart van 
België aanduiden. 

Van zodra het nieuws bekend was in Rijkevorsel, verschenen overal vlaggen aan de huizen. 
’s Avonds verdrongen er zich honderden kijkers voor de enkele tv-toestellen die toen in onze 
gemeente stonden. Men wilde zien hoe Jos Hinsen zijn medevluchters aftroefde in de spurt. 
De vrouwelijke supporters van Jos wilden dan weer zien hoe hij reageerde bij het in ontvangst 
nemen van de overwinningskussen. Tot in de vroege uurtjes werden de cafés bezocht en werd 
er gedronken en gedanst alsof iedereen een rit gewonnen had. 

Met dank aan de Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw.



© Bart Huysmansgeflitst...

30 mei – recreatieve duatlon FC de Kliefhamers

13 juni – onthaaldag nieuwe inwoners

6 juni - Freddy sunder Bigband concert 
‘sinatra & co’

11 juni - dag van het personeel gemeentebestuur rijkevorsel

7 juni – schoolfeest

gls de wegwijzer

30 mei – schoolfeest

’t Moleke goes fashion

28 mei – try-out warre Borgmans, 

Jokke schreurs en ‘Big dave’ reniers 

in de singer

28 mei – spelnamiddag

Chiro rijkevorsel
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Valentino de Beuckelaer
Voor Valentino is de keuze ook meteen duidelijk. Met de S-jeugd, een 

aantal jongeren uit Sint-Jozef, komen ze regelmatig bijeen en organiseren 
ze diverse activiteiten. Zo hebben ze onlangs een film gedraaid. Hiervoor 

hebben ze een rondleiding gekregen in het Aster Berkhofmuseum. “We 
kwamen vanalles te weten over het leven van Aster Berkhof, dat hij hier in 

Sint-Jozef is opgegroeid en over alle boeken die hij geschreven heeft. Zo 
iemand mag natuurlijk niet ontbreken in de tentoonstelling!”

nancy Kerstens en nancy scheyltjens
Nancy Scheyltjens woont nog maar een zevental jaar in Rijkevorsel en kan niet 
meteen iemand bedenken. Nancy Kerstens schuift wel meteen een persoon 
naar voren:  “In de vorige 2310 stond een artikel over taekwondoclub De Tijgers 
en hoe Patrick Van Dooren die vereniging mee uit de grond heeft gestampt. 
Awel, ik ken hem nog van de Chiro van vroeger en ik vind het knap wat hij met 
die jongeren allemaal verwezenlijkt. Ook zijn optredens als kleinkunstenaar en 
komiek kan ik zeker smaken. Hij heeft ooit meegedaan aan een wedstrijd op 
Radio 2 (De Humorklas, nvdr.) en toen heeft hij het ook ver geschopt.”

Marc geerts
“Het belangrijkste criterium is voor mij niet of iemand gekend is, maar 

wel of ze beschikken over een eigen persoonlijkheid. Dan denk ik aan 
echte dorpsfiguren zoals Max Van Den Broeck, Jaak Sprangers en de 

altijd enthousiaste Pol Verdonck. Komen ook in aanmerking: Ed Maes van 
Desperated Company, Frans Hillen van KWB Sint-Jozef, Jef Bogaerts van de 

Heemkundige Kring, Rit Verhaert van Het Kompas en Rud Vervoort van De 
Wegwijzer. Kunstenaar Luk Van Soom moet er zeker bij en schilder Jef Geens 

geeft natuurlijk ook een echte meerwaarde.”

terrasgangers Meir
“Beruchte of bekende Rijkevorselnaars? Amai, da’s niet gemakkelijk. 
Misschien de Mark hier van ’t café aan de Meir? Of Door Wijnen, die heeft ook 
al heel wat jaren op zijn teller.” Uiteindelijk houden ze het bij Cel Lawijt 
van de Pioenstraat. Waarom ze die Cel Lawijt noemen? “Omdat ge die al van 
héééél ver hoort komen (gelach)”.

Volk van Veussel
Zoals je reeds in dit blad hebt kunnen lezen, organiseert het gemeentebestuur dit najaar een 
tentoonstelling waarin bekende/beruchte Rijkevorselnaars in de kijker worden gezet.
Tot 15 juli kun je aan de cultuurdienst laten weten wie volgens jou een plaatsje
in de eregalerij verdient. Wij gingen alvast eens horen wie het ‘Volk van Veussel’ zou kiezen.
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In de eerste editie van de nieuwe 2310 wer-
den reeds een aantal foto’s gepubliceerd 
waarop inwoners van Rijkevorsel uitpakten 
met de cijfers 2310. Met de zomerperiode in 
het verschiet doen we een oproep aan jullie 
om nog meer van deze foto’s door te sturen. 
Treffen jullie tijdens de zomer toevallig er-

gens de cijfercombinatie 2310 aan? Of heb je 
een idee om een origineel kiekje te maken 
van de cijfers 2310? Neem er een foto van 
(bij voorkeur in hoge kwaliteit) en bezorg ze 
ons via communicatie@rijkevorsel.be. Wie 
weet prijken jouw foto’s wel in de volgende 
editie van 2310!

Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

www.rijkevorsel.be/meldingen

Melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

Formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Adres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

E-mailadres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Meldingsformulier

✁

onderwerp
n Verkeer
n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
n Wegen
n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn
n Straatmeubilair
n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil
n Groen
n Lokalenverhuur
n Andere:  .................................................................................................

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

oproep: 2310 om te zien!
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13 juni tot 13 sep. 2015
om 19.00 uur
Fietszoektocht
Zoektocht
Zomerfietszoektocht voor jong en oud 
(afstand: 20 km). Inschrijving bij café 
Rue Mour op maandag, donderdag; vrij-
dag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 
uur. Dinsdag en woensdag gesloten (bij 
goed weer geopend vanaf 12.00 uur). 
Waardebonnen en geldprijzen te win-
nen.
e 5
eén consumptie inbegrepen
Koninklijke Harmonie
Broederband Rijkevorsel
Café Rue Mour
Dorp 37 - 2310 Rijkevorsel

 0498 59 79 57

2 juli 2015
Van 14.00 tot 17.00 uur
inclusiedag
Concert
Cultuurraad Rijkevorsel organiseert 
met steun van Cera en in samenwer-
king met Rijkevorsel Swingt en KVG 
een inclusiedag voor personen met een 
beperking. In het dorpscentrum van 
Rijkevorsel zullen op 2 juli van 14 tot 
17 uur gratis optredens plaatsvinden. 
Uiteraard is er ook voldoende drank- en 
eetgelegenheid. Iedereen is meer dan 
welkom, voor personen met een beper-
king wordt een extraatje voorzien.
gratis
Cultuurraad Rijkevorsel
Parking Doelenpad
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 cultuurdienst@rijkevorsel.be

Van 19.30 tot 24.00 uur
rijkevorsel swingt
Festival

Rijkevorsel Swingt organiseert jaar-
lijks openluchtoptredens tijdens de 

maand juli en dit telkens op een don-
derdagavond. Iedere avond hebben we 
een voorprogramma en een hoofdpro-
gramma. Op 2 juli trappen No Apologies 
(alternatieve rock/coverband) en de 
Bonanzas (popklassiekers uit de jaren 
60) Rijkevorsel Swingt op gang.
gratis
Rijkevorsel Swingt
Parking Doelenpad
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 oomenherman@gmail.com

3 tot 5 juli 2015
wauwel on the rocks
Festival

Jh De Wauwel organiseert het festival 
‘Wauwel On The Rocks’ aan de Kiosk 
van Rijkevorsel. Op vrijdag starten we 
met Rocky Friday waar bands van het 
stevigere genre optreden. Zaterdag 
passeren vanaf 13.00 uur lokale bands 
(Vuil Talloor, Patrick Van Dooren...) de 
revue, met als afsluiter Valley of the 
Sun uit de USA! Zondag sluiten we af 
met een Lazy Sunday met brunch, zo-
merterras (sangria en zware bieren) en 
kinderanimatie!
e 8
combi: e 8 v.v.k. - e 10 kassa
3 juli: e 3 v.v.k. - e 4 kassa
4 juli: e 6 v.v.k. - e 8 kassa
5 juli: gratis
Jh De Wauwel
Kiosk gemeentehuis
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 www.facebook.com/jhdewauwel

5 juli 2015
Van 10.00 tot 11.00 uur en
van 15.00 tot 16.00 uur 
halve torenfeesten
Monument
We beklimmen, in groep, onder leiding 
van een gids de kerktoren tot aan de 
klokken/galmgaten. Je verneemt tij-

dens deze tocht allerlei weetje en ver-
halen. Je krijgt achteraf een metsers-
hapje en een drankje en gratis toegang 
tot het pop-up museum. Aantal bezoe-
kers is beperkt.

e 5
tickets te koop aan de infobalie van 
de dienst toerisme (gemeentehuis - 
Molenstraat 5).
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
Sint-Willibrorduskerk
Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 hkrijkevorsel@outlook.be

8 juli 2015
Om 20.00 uur
de loteling
Film

Elk jaar organiseert de cultuurdienst 
van Rijkevorsel i.s.m. de bibliotheek 
en een Rijkevorselse vereniging film-
voorstellingen. Voor en na de filmver-
toningen wordt een ‘klein café’ georga-
niseerd in de aanpalende lokalen. Op 8 
juli wordt ‘De Loteling’ geprojecteerd, 
een Belgische dramafilm uit 1974 in 
regie van Roland Verhavert, met in de 
hoofdrol Jan Decleir. Het scenario is ge-
baseerd op de gelijknamige roman uit 
1850 van Hendrik Conscience.
e 1
inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen.
Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m. 
Mooov en Vlaamse Kring Rijkevorsel
Klooster
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuur”
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9 juli 2015
Van 13.30 tot 16.00 uur
Graffitispuitmoment
Workshop

Ook tijdens de zomervakantie kunnen 
de Rijkevorselse graffitikunstenaars 
zich weer uitleven! In de garage van de 
Kinderclub krijgen ze immers opnieuw 
de mogelijkheid om hun kunstwerkjes 
op onze MDF-platen te spuiten! Wil jij 
ook graag meedoen? Stuur dan als de 
bliksem een mailtje naar de jeugd-
dienst! Kom je graag eens een kijkje 
nemen? Iedereen is welkom!
gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
Garage kinderclub centrum
Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.jeugdrijkevorsel.be

Van 19.30 tot 24.00 uur
rijkevorsel swingt
Festival
De SmarTones (zanggroep uit Rijkevorsel, 
ook bekend van tv) + Iris (rock/cover-
band uit Nederland met onze voormalige 
dorpsgenoot Marc Rosiers als drummer).
gratis
Rijkevorsel Swingt
Parking Doelenpad
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 oomenherman@gmail.com

16 juli 2015
Van 19.30 tot 24.00 uur
rijkevorsel swingt
Festival
Red Hot Peppers (uit Antwerpen) + 
Koyle (rock/coverband uit Lummen, 
winnaars van the clash of the cover-
bands in Nederland).
gratis
Rijkevorsel Swingt
Parking Doelenpad

Doelenpad - 2310 Rijkevorsel
 oomenherman@gmail.com

19 en 21 juli 2015
Van 7.00 tot 20.00 uur
lrV pony- en ruitertornooi
sint-willibrordus rijkevorsel
Sportactiviteit

Groot pony- en ruiterspektakel waar je 
dressuur, jumping en 8-tal kan bewon-
deren. Randanimatie is aanwezig om 
het de bezoekers zo aangenaam moge-
lijk te maken! 
e 3
gratis toegang voor gezinnen van
rijkevorsel op vertoon paspoort. 
LRV Rijkevorsel
Merksplas Kolonie
Kapelstraat 1 - 2330 Merksplas

 nickadriaensen@telenet.be
 facebook.com/TornooiRijkevorsel

23 juli 2015
Van 19.30 tot 24.00 uur
rijkevorsel swingt
Festival
Mr. Bigshot (vierdelige poprockband uit 
Gierle) + Albo Dukes (driekoppige band 
met een voorkeur voor klassieke rock 
uit de jaren 70 en 80).
gratis
Rijkevorsel Swingt
Parking Doelenpad
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 oomenherman@gmail.com

25 juli 2015
Om 18.00 uur
grote Prijs Peter Brosens
Sportactiviteit
Iedere deelnemer aan de wielerwed-
strijd krijgt een gratis geschenk, ge-
schonken door Peter Brosens. Enkel voor 
bewoners van Rijkevorsel en Sint-Jozef.
Rijkevorsel Leeft

© Bart huysmans

Sint-Jozef Rijkevorsel
Sint-Jozef - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorsel-leeft.be

25 tot 27 juli 2015
za 25 van 17.00 tot 3.00 uur
zo 26 + ma 27 van 14.00 tot 3.00 uur
trappistenstand Brass Band Condor
Kermis
Brass Band Condor organiseert tijdens 
de kermisdagen te Sint-Jozef Rijkevorsel 
haar 33ste Trappistenstand. Tijdens deze 
dagen schenken wij trappist van ’t vat, 
tripel, wijn, koffie, thee en frisdranken. 
De opbrengst gaat naar de opleiding van 
muzikanten en aankoop van instrumen-
ten. Allemaal van harte welkom.
gratis
Brass Band Condor
Kermis Sint-Jozef - 2310 Rijkevorsel

 brassbandcondor@telenet.be

26 juli 2015
Van 8.00 tot 10.30 uur
noorderkempenrit
Sportactiviteit

Fietstocht voor wielertoeristen over de 
landelijke wegen van de Noorderkem-
pen en Noord-Brabant (NL). Afstand: 75 
km
e 2,50
e 2,50 voor niet-leden VwB
e 1,50 voor leden VwB
Rijkevorselse Wielertoeristen
Café Sport
Stevennekens 218 - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorselsewielertoeristen.be
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30 juli 2015
Van 19.30 tot 24.00 uur
rijkevorsel swingt
Festival
The Peoples (rock/coverband be-
staande uit vijf muzikanten) + Blue 
Thrill (coverband met een zeer uitge-
breide en gevarieerde playlist).
gratis
Rijkevorsel Swingt
Parking Doelenpad
Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 oomenherman@gmail.com

1 augustus 2015
Om 17.00 uur
10de recreatieve triatlon de Bres
Sportactiviteit

10de Recreatieve triatlon De Bres, goed 
voor een landelijk parcours met 400 m 
zwemmen, 20 km fietsen en 4 km lopen. 
Stayer wedstrijd. Zowel recreanten als 
licentiehouders zijn welkom.
e 20
Judoclub De Bres
Sint-Jozef Rijkevorsel
P. Lambrechtsstraat  5 - 2310 Rijkevorsel

 www.triatlondebres.be

8 en 9 augustus 2015
Om 8.00 uur
Motocross
Sportactiviteit
VLM-Motocrosstweedaagse met bij-
komende reeksen voor brommerkes, 
quads en enduro’s.
vzw Kenaka
Bolksedijk 45 - 2310 Rijkevorsel

 erwinbuys87@hotmail.com

13 augustus 2015
Om 19.00 uur
openluchtconcert
Concert

Wij bieden gratis een openluchtconcert 
aan, uitgevoerd door drie Rijkevorselse 
muziekmaatschappijen (K.H. Broeder-
band, K. Brassband Condor, K.F. Ver-
maak na Arbeid). Zij brengen je vrolijke 
en bekende meezingers in een speciaal 
aangepast programma. Drank en eetge-
legenheid aanwezig.
gratis
Rijkevorsel Leeft
Kiosk gemeentehuis
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorsel-leeft.be

15 augustus 2015
Om 12.30 uur
Paaptornooi
spek- en eierenfeesten
Sportactiviteit

Je vormt een ploeg met vier personen 
en speelt tegen een andere ploeg. Doel: 
proberen met de paapschijven zo dicht 
mogelijk naar de paap te gooien. Je 
speelt vier keer tegen een andere ploeg.
e 15
e 15 per ploeg van vier.
e 25 waarborg voor de paapschijven. 
dit wordt na het spel terug betaald.
Gebuurte Kleine Gammel
Feesttent kruispunt Bergsken
Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel

 moniquepeter.g@gmail.com

Om 21.00 uur
spek- en eierenfuif
Fuif met de beste DJ’s 2 of a kind !
e 4
Gebuurte Kleine Gammel
Feesttent kruispunt Bergsken
Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel

 moniquepeter.g@gmail.com

19 augustus 2015
Om 20.00 uur
openluchtcinema Brabançonne
Film

De cultuurdienst van Rijkevorsel organi-
seert jaarlijks een openluchtcinema. Dit 
jaar gebeurt dit in samenwerking met 
de Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid en 
wordt de film ‘Brabançonne’ vertoond.
gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel en
Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
Speelplaats GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuur

21 augustus 2015
Om 19.00 uur
Jokken - rikken
spek- en eierenfeesten
Spel
Kaartwedstrijd tijdens de Spek- en
Eierenfeesten.
e 3
Gebuurte Kleine Gammel
Feesttent kruispunt Bergsken
Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel

 moniquepeter.g@gmail.com

23 augustus 2015
Om 14.00 uur
Kruiwagencross
spek- en eierenfeesten
Sportactiviteit

De kruiwagencross is steeds een groot 
spektakel. Per ploeg (twee personen) 
moet men verschillende proeven afleg-
gen met de kruiwagen, waarbij men een 
opgelegde route volgt. Vooraf inschrij-
ven is verplicht. Iedereen welkom!
Gebuurte Kleine Gammel
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Feesttent kruispunt Bergsken
Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel

 moniquepeter.g@gmail.com

27 augustus 2015
Van 17.00 tot 19.00 uur
opendeurdag in de Kinderclub
Opendeurdag

De Kinderclub nodigt jullie allemaal van 
harte uit om een kijkje te komen nemen 
tijdens de opendeurdag! Vanaf 17 tot 19 
uur nemen onze begeleid(st)ers je mee 
op verkenningstocht in ons speelpara-
dijs. Daarnaast worden ook de foto’s die 
werden genomen tijdens speelpleinwer-
king Kiekeboe, tentoongesteld!
gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
Kinderclub centrum
Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kinderclub

28 augustus 2015
Van 9.30 tot 16.30 uur
attractiedag 
Speeldag

De attractiedag gaat opnieuw door in 
De Valk. Deze toffe speeldag bevat on-
der ander springkastelen, een hinder-
nissenparcours, een ballenbad en in de 
namiddag komt clown Cardini een spet-
terende circusshow geven. Boterham-
men zijn niet nodig want de kinderen 
worden getrakteerd op frietjes met 
een curryworst. De kinderen die niet 
in voor- of naopvang zitten, moeten 
rechtstreeks naar De Valk komen.
e 10

inschrijven via de gezinsbond
of via de jeugddienst
Gemeentebestuur Rijkevorsel
en Gezinsbond
De Valk - Kruispad  2 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kiekeboe

Om 18.30 uur
Proloog Bart lauryssen
Sportactiviteit

© Bart huysmans

Tijdrit voor toeristen zonder vergun-
ning. Start om 18.30 uur. Inschrijving 
in café William’s Place vanaf 17.00 uur.
Rijkevorsel Leeft
Rijkevorsel t.h.v. café William’s Place
Hoek 30 - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorsel-leeft.be

29 augustus 2015
Om 13.00 uur en om 15.00 uur
grote prijs levhel en
grote prijs toco tholin
Sportactiviteit
Grote prijs Levhel is een open koers 
voor toeristen zonder vergunning. Start 
is om 13 uur in het dorp voor tien ronden 
van 6,3 km. Inschrijven vanaf 11 uur in 
sportcentrum De Valk. Grote prijs Toco 
Tholin is een koers voor de nieuwelin-
gen. Start om 15 uur in het dorp voor elf 
ronden van 6,3 km en je kunt inschrijven 
vanaf 14.45 uur in De Valk.
Rijkevorsel Leeft
Dorpsplein Rijkevorsel
Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 www.rijkevorsel-leeft.be

29 tot 31 augustus 2015
zaterdag 29 van 16.00 tot 20.00 uur
zondag 30 van 11.00 tot 20.00 uur
maandag 31 van 12.00 tot 20.00 uur
Jumbomosselenrestaurant
rijkevorsel kermis
Eten en drinken

Tijdens Rijkevorsel kermis kan je in zaal 
‘t Centrum terecht voor een smakelijke 
portie jumbomosselen. Daarnaast ser-
veren wij ook vidé, croque-monsieur, 
koude schotel, pannenkoeken en ijsjes 
aan democratische prijzen. Deze ge-
rechten kunnen ook worden afgehaald: 
vergeet niet een tas mee te brengen! 
Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 0472 55 65 76
 www.vnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
         fanfarevnarijkevorsel

30 augustus 2015
Om 8.00 uur
de schakel
Fietstocht
De Schakel is een fietsevenement dat elk 
jaar op de laatste zondag van augustus 
georganiseerd wordt. Het is een ‘aaneen-
schakeling’ van fietstrajecten in de Ant-
werpse Kempen. In Sint-Jozef Rijkevorsel 
is er een start- en stopplaats bij de ce-
mentzakkenhut aan het gemeenschaps-
centrum. Vertrekken kan van 8 tot 14 uur.
e 4
e 4 volwassenen - e 2 kind. tot 12 j.
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 www.kwbsintjozef.be

Aankondigingen van
activiteiten in juli en 
augustus dien je uiterlijk op 
27 juli 2015 in te voeren in
www.uitdatabank.be

Het schepencollege heeft het 
recht inzendingen te weigeren, 
in te korten en te wijzigen.
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te ontdekken in rijkevorsel 

gesloten in juli en augustus, enkel op zondag 30 augustus (de schakel) geopend 
van 13.00 tot 16.30 uur en op afspraak
aster Berkhofmuseum
Tentoonstelling
gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
aster Berkhofmuseum
Kerkdreef 61 - 2310 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
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
gemeentelijk heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

de hele zomervakantie lang
de schatten van Vlieg in de bibliotheek
Spel
gratis
Gemeentebestuur Rijkevorsel
hoofdbibliotheek centrum - aster Berkhofbibliotheek sint-Jozef
Molenstraat 5 - Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 03 340 00 51
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/bibliotheek

iedere tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur
de stenen Bergmolen in actie
Opendeurdag
gratis
Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
Molenterrein
Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 www.stenenbergmolen.be
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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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