
Vind je de 12 Rijkevorselse straten ?

Achter haag en berken rijst
een dorp met vaart en doelen,
paden van eenvoud,
lopend langs hoge akkers en hei,
braakland, hoekig, vol gloed en vuur
door nabije zon die gloort.
Wat een pracht, elk jaar opnieuw
en zo nog lange voort...

OktOber 2015www.rijkevorsel.be

2310
© Elien Kemland



2

InhOud

4
De beelden van duizenden mensen op de vlucht voor
het oorlogsgeweld in Syrië beroert velen onder ons.
Zo ook Wim Nuyts die prompt een inzamelactie van
Studio 100 coördineerde in Rijkevorsel. Resultaat:
een lichte vrachtwagen vol met hulpgoederen.
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Door de verhuis van Van Roey naar het industrieterrein
aan het Looi, kan de gemeente tijdelijk gebruik maken
van de oude parking van Van Roey op de hoek van de
Sint-Lenaartsesteenweg en de Emiel Van Roeystraat.
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De vroegere cementfabriek aan de vaart heeft een 
belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Sint-
Jozefparochie. Met de rubriek ‘Vroeger en nu’ blikken we 
terug op de rijke geschiedenis van het gebouw.
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Bij de start van het nieuwe schooljaar zijn er weer vele 
kinderen die zich te voet of met de fiets in het verkeer 

begeven. Met de banneractie ‘10 op 10 omdat jij me hebt 
gezien!’ wil de gemeente weggebruikers aanzetten om hun 

rijgedrag aan te passen.  

18
Voor de 150ste verjaardag van het kanaal Dessel-Schoten 

slaan de tien gemeenten die langs de vaart gelegen zijn de 
handen in elkaar voor een unieke samenwerking. In 2016 

zorgen zij samen voor een uitgebreid feestprogramma.

© heemkundige kring rijkevorsel vzw
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beste inwoners,

De warme schoolvakantie is voorbij, de kinderen uit ons dorp gaan terug naar school en voor de meeste 
ouders is het gewone leven terug begonnen. Ondertussen zit de eerste schoolmaand er weeral op. Langs 
deze weg wil ik alvast alle studenten veel succes toewensen.

September was een uitzonderlijk drukke maand. Tijdens de verschillende wijkvergaderingen werden de 
inwoners op de hoogte gesteld van alle werkzaamheden die in onze gemeente aan de gang zijn en dewelke 
in de nabije toekomst zullen uitgevoerd worden. Ook de infovergaderingen van de rioleringswerken in de 
Uitbreidingsstraat en de Gildeweg, voor de buurtbewoners kenden hun verloop.

Ook tal van evenementen werden georganiseerd: zoals de boerenmarkt met de verkoop van land- en 
tuinbouwproducten en de jeugdrommelmarkt, opendeurdag bij de brandweer, de herdenking van de 
eenenzeventigjarige bevrijding van Rijkevorsel, enz...

De dagen korten met rasse schreden en de temperaturen zakken. Dit jaar willen we ook aandacht 
schenken aan de groepsaankoop van dakisolatie. Je vindt hierover meer info verder in deze 2310.

De wegeniswerken Merret, Kruispad en Langstraat, in samenwerking met Elia, lopen stilaan op hun einde. 
De AWV-werken op de Sint-Lenaartsesteenweg kennen een goede vooruitgang. De grote rioleringswerken 
in de Hoeveweg, Stevennekens, Sint-Jozef, Hoge Heideweg, Sparrenweg en Essenweg nemen hun aanvang. 
De parking van Van Roey kunnen we tijdelijk gebruiken als openbare parking. Bijkomende fietsstallingen 
worden volgend jaar in het dorp geplaatst.

Op de laatste zondag van oktober, ook wijnmaand genoemd, verzetten we de klok van 3 uur naar 2 uur.

Graag wil ik afsluiten met een spreuk: “Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn. Maar is 
hij nat en koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel.”

VOOrWOOrd

Bob Van den Eijnden,

Schepen van Openbare Werken, 
Ruimtelijke Ordening,
Landbouw en Europese Zaken
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De beelden van duizenden mensen op de vlucht voor het oorlogsgeweld 
in Syrië beroert velen onder ons. Zo ook Wim Nuyts uit Rijkevorsel: 
hij zag een bericht op sociale media verschijnen over een actie van de 
personeelsleden van Studio 100. Via Fedasil wilden ze een inzameling 
organiseren om vluchtelingen te helpen. Met Hannelore Van Hove, één van 
de personeelsleden van Studio 100, werd prompt afgesproken dat Wim de 
inzamelactie in Rijkevorsel zou coördineren. 

Inzamelactie voor vluchtelingen

bestuur

De inzamelactie verspreidde zich als een lopend vuurtje en in een mum van tijd stroomden de 
reacties binnen. Al snel bleek dat het aangeboden materiaal niet met een gewone auto vervoerd 
kon worden. Zelfs een camionette werd al snel heel klein. Via Events Catering Bevers kon Wim 
beschikken over een lichte vrachtwagen. Met een  capaciteit van twaalf paletten zijn ze er in 
geslaagd om deze eivol te krijgen, voornamelijk kledij, maar er zat ook veel speelgoed, buggy's 
en babyspullen bij. 

Wim wil graag iedereen die meegewerkt heeft aan de actie en hulp geleverd heeft van harte 
danken. Het college van burgemeester en schepenen wil op hun beurt Wim feliciteren met dit 
knappe en succesvolle initiatief!

© Wim nuyts
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Onze senioren feesten

Naar goede gewoonte organiseert het Gemeentebestuur ook dit jaar een feestnamiddag. Gedu-
rende twee dagen in het Centrum en één dag in Sint-Jozef nodigen we graag alle senioren van 
onze gemeente uit voor een gezellige namiddag. Het is een blijk van waardering voor het vele 
werk dat zij voor onze gemeenschap deden, en tot op de dag van vandaag nog doen!

Ook dit jaar hebben we geopteerd voor worstenbrood en appelbollen. Wanneer buiten de eerste 
koude zich goed laat voelen, de bladeren stilaan van de bomen gevallen zijn, de nachten langer 
geworden zijn dan de dagen en we binnen lekker warm zitten, dan smaakt dit voor velen van ons 
goed. De namiddag wordt dan verder ingevuld met een optreden van Animolly samen met René 
Devree. Zij brengen een gevarieerd programma met aangename luisterliedjes en meezingers. 
Tijdens de pauze mag een lekker stukje gebak niet ontbreken, samen met een frisdrank of een 
frisse pint.

Bij deze nodigen we dan ook graag alle senioren uit op deze feestnamiddag: op maandag 16 en 
dinsdag 17 november in het Centrum en op donderdag 19 november in Sint-Jozef.

De deuren van de zaal worden geopend om 12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt gegaan.

✁

Centrum Sint-Jozef
n 16 november * n 19 november *     * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
n 17 november *

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

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

Telefoonnummer:  ............................................................................................................................................................................................................................

wenst deel te nemen met ........................... personen.

Inschrijvingsstroken kunnen afgegeven worden in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef of aan de receptie in 
het gemeentehuis, Molenstraat, of via e-mail communicatie@rijkevorsel.be, tot 5 november.

De leden van de seniorenbonden ontvangen de uitnodiging via hun verantwoordelijke.

Inschrijvingsstrook feestnamiddag senioren
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bestuur

Gemeenteraad

korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van
2 september 2015
De jaarrekening 2014 wordt vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement van de gemeen-
teraad wordt aangepast goedgekeurd.

De heer Diede Van Dun wordt aangeduid als 
volmachtdrager in de algemene vergadering 
van de dienstverlenende vereniging IOK en 

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

dIensthOOfd burGerzaken (b1-b3)
Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38u),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOpTE fUNCTIEBESCHRIJVING 

Als diensthoofd burgerzaken leid je de dienst burgerzaken, in 
functie van een optimale dienstverlening aan de burger. Je bent 
verantwoordelijk voor de organisatie van de administratieve 
verwerking van alle aspecten met betrekking tot bevolking, 
burgerlijke stand en vreemdelingen. De coördinatie en opvol-
ging hiervan maken een belangrijk deel uit van je takenpakket. 
Hierbij zie je toe op de correcte toepassing van de wetgeving. 
Daarnaast volg je de wijzigingen met betrekking tot de rele-
vante wetgeving op en vervul je een beleidsondersteunende en 
-voorbereidende rol.

pROfIEL

Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin, toont een grote 
betrokkenheid bij het werk en beschikt over de nodige orga-
nisatorische en communicatieve capaciteiten. Als diensthoofd 
burgerzaken ben je daarnaast een sterke leider. Ook heb je een 
globaal inzicht in de werking van een gemeentebestuur en werk 
je vlot met MS Office. Kennis van de geldende wetgeving met 
betrekking tot de functiespecifieke materies is een pluspunt.

VERDERE INfORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een bachelordiploma of een 
diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee ge-
lijkgesteld. Je moet slagen voor de preselectie en de verdere 
selectieprocedure. 

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

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en 
zeden én een kopie van je bachelordiploma of diploma van 
hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld, 
aan de personeelsdienst vóór 20 oktober 2015. Verstuur je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze 
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het 
college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen 
bij de personeelsdienst. 

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

 

Meer    
info
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als plaatsvervanger in de algemene verga-
dering van IOK Afvalbeheer tot en met 31 
december 2018.

Kennis wordt genomen van de vastgestelde 
jaarrekening 2014 van Welzijnszorg Kempen.

Goedkeuring wordt gegeven aan het ‘pro-
tocolakkoord versnelde toewijzing sociale 
huurwoning’.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring 
aan het addendum bij de pidpa HidroRio-
overeenkomst, dit m.b.t. een Investerings-
fonds.

Op verzoek van pidpa HidroRio wordt het ver-
kavelingsreglement betreffende de aanleg 
van rioleringsinfrastructuur goedgekeurd.

De gemeenteraad gaat er mee akkoord dat 
een subsidie van € 639,24 wordt uitbetaald 
aan Jolien Herthogs voor haar deelname aan 
het project Be More – I Care in Durban, Zuid-
Afrika tijdens de zomervakantie van 2015.

Akte wordt genomen van het secretaris-
besluit waarbij aan een medewerker van 
de dienst Ruimtelijke Ordening machtiging 
wordt verleend om bepaalde documenten op 
te stellen en/of handelingen te verrichten 
en waarbij de bevoegdheid tot medeonder-
tekening van bepaalde informatieve docu-
menten wordt opgedragen.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop 
voor openbaar nut van een perceel bos, ge-
legen Helhoek, ter streke ‘Hellegat’, sectie 
E nr. 143H/deel, met een opp. van 1 220 m2.

Op verzoek van de Gemeentebelang&VLD-
fractie werd volgend punt toegevoegd aan 
de agenda van deze gemeenteraad:
· fietsenprobleem op den Hoek
Er wordt geen besluit genomen over dit 
agendapunt.

Overgang van zomer- naar wintertijd

De overgang van zomer- naar win-
tertijd vindt plaats in de nacht van 
zaterdag op zondag van het laat-
ste weekend van oktober.

In de nacht van zaterdag 24 ok-
tober op zondag 25 oktober 2015 
gaat het winteruur in: 3 uur wordt 
2 uur.

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

 

Meer    
info

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 28 september en 26 okto-
ber 2015 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis.

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

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen 
een agenda en toelichting ter beschikking 
van het publiek.
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leVen en WelzIjn

De start van het nieuwe schooljaar werd in de verf gezet door opvallende 
banners met daarop de tekst ‘10 op 10 omdat jij me hebt gezien!’. Met deze 
bannercampagne wil het gemeentebestuur de weggebruikers aanzetten om 
hun rijgedrag aan te passen nu vele kinderen weer naar en van school rijden 
of stappen.

10 op 10 omdat jij me hebt gezien !

De ‘10 op 10’ verwijst naar het 10op10-project van de provincie Antwerpen. Een aantal van de 
Rijkevorselse scholen lieten zich enkele jaren geleden al overtuigen door het 10op10-project en 
zetten zich nog steeds in om de verkeersveiligheid van de kinderen te optimaliseren. Om hun 
acties zo effectief mogelijk te maken, werken de scholen samen met externen zoals o.a. het 
gemeentebestuur en de lokale politie. Door hun kennis met elkaar te delen, worden situaties 
vanuit verschillende invalshoeken belicht en kunnen duurzame oplossingen ontstaan. Om het 
draagvlak van hun acties te vergroten, richten de scholen zich op verschillende doelgroepen, 
met name schoolkinderen, hun ouders en ‘de weggebruikers’ in het algemeen.

De actie zal jaarlijks bij het begin van het schooljaar herhaald worden.
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bescherm je tegen griep
en haal een griepprik

Wist je dat elke winter één op de tien men-
sen griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte 
en haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag 
ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best
een griepprik?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een 
ziekte van longen, hart, lever of nieren? Dan 
is het risico op complicaties door griep veel 
hoger. Daarom laat je je best vaccineren 
vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans 
om geen griep te krijgen in de winter. 
Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De We-
reldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin 
af op het griepvirus dat waarschijnlijk zal 
overheersen in het najaar.

Waarom werkte het vaccin
vorig jaar minder goed?
De griepprik bood vorig jaar minder bescher-
ming dan verwacht. Het virus dat de ronde 
deed, was een variant van het virus waar-
voor het vaccin werd gemaakt. Toch veran-
dert dat niets aan de aanbeveling om elk 
jaar een griepprik te halen. Want met een 
vaccin verklein je de kans dat je griep krijgt. 
Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek 
en zijn er minder complicaties. Bovendien 
vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte, zoals diabetes, verergert.

hoeveel kost je griepvaccin?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor 
bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in 
een woonzorgcentrum dan is het zelfs  gra-
tis. Wil je weten of je tot een risicogroep 
behoort en hoeveel je griepvaccin precies 
kost? Vraag het aan je huisarts.
Meer weten over griep en griepvaccinatie? 
Surf naar www.griepvaccinatie.be.

Laat	je	fiets	graveren	!

Het loont de moeite om je fiets te laten gra-
veren of labelen met je rijksregisternummer. 
Door de unieke code die op je fiets wordt 
aangebracht, worden teruggevonden fietsen 
immers snel terugbezorgd aan de rechtma-
tige eigenaar.

In Rijkevorsel kun je je fiets gratis laten 
merken elke eerste woensdag van de maand 
van 12.30 tot 15.30 uur (met uitzondering 
van de periode juli-augustus). Je kunt er 
voor terecht in het gemeentelijk werkhuis 
aan de Vijversweg. Achteraan het werkhuis 
neem je de grote poort aan de kant van het 
recyclagepark.
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bij het begin van
het nieuwe schooljaar:
peter- en meterschap

De overgang van de kleuter- naar de lagere 
school is voor de kinderen een hele stap. De 
Wegwijzer tracht deze overstap zo comfor-
tabel mogelijk te maken voor de nieuwko-
mertjes.

Op vrijdag 28 augustus mochten de eerste 
klassertjes reeds een bezoekje brengen aan 
hun nieuwe klas en nieuwe juf of meester.
In de namiddag waren ze, samen met pa en 
ma, welkom om hun klas en de school te ver-
kennen. De ouders kregen een woordje uit-
leg van de klastitularis terwijl de kinderen al 
kleine werkjes mochten maken.

Op de eerste schooldag, dinsdag 1 septem-
ber, kregen al de kindjes van het eerste leer-

leVen en WelzIjn

jaar een peter/meter toegewezen. Dit zijn 
jongens en meisjes van het zesde leerjaar 
die zich persoonlijk ontfermen over één van 
de kindjes van het eerste. Wat is de bedoe-
ling? De kleintjes kunnen tijdens de speel-
tijden terecht bij hun peter/meter: “Ik ben 
gevallen? Ik ben mijn koek binnen vergeten? 
Waar is ook weer het toilet? Waar is mijn 
rij...?”. De zesdejaars zorgen er dan voor 
dat het probleempje wordt opgelost.

Ook ’s avonds bij het naar huis gaan, bege-
leiden de kinderen van het zesde de kind-
jes naar de juiste rij. Natuurlijk lossen deze 
‘probleempjes’ zich vanzelf op. Sommigen 
weten na twee dagen reeds hun weg, bij an-
deren duurt het ietsjes langer. In feite kun-
nen ze een gans jaar beroep doen op hun 
peter/meter als er iets scheelt. Uit ervaring 
weten we dat dit initiatief voor velen een 
geruststelling is. Zo voelen ze zich vanaf de 
eerste dag ‘thuis’ in onze school.
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Mobiele lijnwinkel
in rijkevorsel

Elke eerste maandag van de maand van 8.00 
tot 12.30 uur staat de mobiele lijnwinkel op 
de markt in het centrum van Rijkevorsel.

In deze lijnwinkel kun je terecht voor meer 
informatie over het aanbod, tarieven, reis-
wegen, ... Ook abonnementen, lijnkaarten, 
buzzypassen of elk ander vervoersbewijs 
kunnen hier aangekocht worden.

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

Verjaardagsfeestje in WzC Prinsenhof

Woensdag 7 oktober 2015
· Rijstpap en koffie 
· prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op
donderdag 22 oktober 2015.

· 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
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Deze parking blijft haar functie als parkeerzone behouden, maar dient enkel voor personen-
wagens. portieken zullen geplaatst worden om te voorkomen dat er grotere voertuigen gebruik 
maken van de parking.

De parking is openbaar en behoort niet tot de blauwe zones, waar een beperkte parkeertijd is 
voorzien. De blauwe parkeerschijf hoef je dus niet te leggen.

Naar aanleiding van de verhuis van Van Roey naar het industrieterrein aan 
het Looi, kan de gemeente tijdelijk gebruik maken van de oude parking
van Van Roey op de hoek van de Sint-Lenaartsesteenweg en de
Emiel Van Roeystraat.

parking Van Roey
wordt openbare parking

bOuWen en WOnen
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doe mee met de 
samenaankoop dakisolatie

22 % van alle woningen hebben nog steeds 
geen dakisolatie, hoewel sinds 1 januari 
2015 de nieuwe norm voor dakisolatie voor 
alle huizen die gebouwd zijn voor 2006 in 
voege is gegaan. De eerste vijf jaar krijgt 
de eigenaar een vermaning als het dak niet 
voldoende is geïsoleerd, maar vanaf 2020 
kan de woning onbewoonbaar worden ver-
klaard. Daarom organiseert IOK samen met 
28 gemeenten deze winter opnieuw een 
samenaankoop dakisolatie. Door samen iso-
latie aan te kopen, hopen we de prijs te 
drukken. Er zullen zowel isolatiematerialen 
worden aangeboden om zelf te plaatsen als 
prijzen inclusief materialen en plaatsing.

In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 30 
% van de warmte door het dak. Investeren 
in dakisolatie zorgt dus voor lagere energie-
kosten en meer comfort. Bovendien kan je 
beroep doen op premies voor een extra fi-
nancieel duwtje in de rug.

resultaten vorige editie
IOK organiseerde in de winter van 2011-2012 
reeds een samenaankoop dakisolatie en dit 
met groot succes. Uit een prijsvergelijking 
bleek dat de korting via de samenaankoop 
tot 30 % bedroeg. Dit zorgde voor een grote 
belangstelling. Bij het afsluiten van de ac-
tie, bleek dat 700 Kempense gezinnen hun 
dak isoleerden of hun dak lieten isoleren. De 
helft van die gezinnen kochten isolatiema-
teriaal aan en isoleerden hun dak zelf. De 
overige helft liet zijn dak isoleren door een 
vakman.

Verhoogde premies
voor bepaalde huurwoningen
Geleidelijk aan zal het ontbreken van dakiso-
latie zwaarder doorwegen in de beoordeling 
van de woningkwaliteit. Huurwoningen en 

–appartementen waarvan het dak niet geïso-
leerd is, lopen de kans om vanaf 2020 on-
geschikt voor verhuur te worden verklaard. 
Je wacht dus best niet te lang met isoleren 
want nu kan nog maximaal beroep gedaan 
worden op premies en fiscale voordelen. 
Voor huurwoningen bewoond door kwetsbare 
huurders zorgt de Vlaamse overheid samen 
met de netbeheerders zelfs voor een extra 
hoge premie van € 23 per m2 voor een stevig 
duwtje in de rug. De Energiesnoeiers zoeken 
uit of je recht hebt op deze premie.

heb je interesse?
Vrijblijvend inschrijven voor deelname aan 
de samenaankoop kan op www.iok.be/da-
kisolatie of bij de milieudienst.

Je kunt ook terecht op één van de infoavon-
den. Infoavonden starten om 20 uur en zijn 
gratis:
· woensdag 28 oktober in Hoogstraten, zaal 

De Welgezinde van het stadhuis, Vrijheid 
149

· woensdag 18 november in Rijkevorsel, 
raadzaal van het gemeentehuis, Molen-
straat 5
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bOuWen en WOnen

bestel je streekeigen 
plantgoed	nog	tot	31	oktober	!

In de vorige 2310 werd de actie Behaag onze 
Kempen al aangekondigd. Denk er aan dat 
bestellen nog mogelijk is tot en met 31 ok-
tober. Alle informatie en bestellen via www.
iok.be/bok of bij de milieudienst. Het be-
stelde plantgoed dient afgehaald te worden 
op zaterdag 21 november tussen 9.30 en 
11.30 uur aan de gemeentelijke werkplaats.

nacht van de duisternis
10 oktober 2015

Op 10 oktober 2015 vieren we de 20ste edi-
tie van Nacht van de Duisternis. Dan doven 
verschillende gemeenten de openbare ver-
lichting en/of de monumentenverlichting 
voor een avond en kunnen inwoners even 
proeven van de rust en gezelligheid van een 
donkere nacht.

Met deze jaarlijkse campagne zet Bond Be-
ter Leefmilieu, preventie Lichthinder en de 
Werkgroep Lichthinder (VVS) de impact van 
lichtvervuiling in de kijker.

Want er wordt te veel en verkeerd verlicht. 
We kunnen best met minder verlichting, 
zonder daarbij aan veiligheid in te boeten. 
Even vaak wordt de verlichting naar boven 
de hemel in gestraald. Met alle gevolgen van 
dien: te veel nachtelijke verlichting leidt 
tot slaapgebrek en tot gezondheidsproble-
men bij mensen. Maar ook het bioritme van 
planten en dieren lijdt eronder. Bovendien 
is een te fel verlichte nacht ook een enorme 
energieverspilling.

Doe	mee	!
Doof het licht voor één nacht of organiseer 
samen met je vrienden of vereniging een ge-
zellige avondactiviteit.

Meer info: www.nachtvandeduisternis.be

‘Met belgerinkel naar de 
Winkel 2015’: prijsuitreiking

Van 25 april tot 30 mei organiseerde onze 
gemeente de fietscampagne ‘Met Belgerin-
kel naar de Winkel’. De bedoeling van deze 
campagne is mensen te stimuleren om, ze-
ker voor korte ritjes naar de winkel, de auto 
te laten staan en de fiets uit te proberen.
 
Tijdens de campagne waren er toffe prijzen 
te winnen door het registreren of verzame-
len van belgerinkelstickers. In Rijkevorsel 
werden in totaal 3 338 geldige stickers ge-
registreerd.

Op 16 september werden de prijzen tijdens 
een receptie aan de winnaars overhandigd. 
Hartelijk dank aan de handelaars die hebben 
deelgenomen aan deze actie en een dikke 
proficiat aan alle deelnemers! Goed gefietst!
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Hoofdprijs:	de	Belgerinkelfiets
· Verlinden Annemie

Een	rieten	fietsmand
· Doms Gerd
· Marissen Maria

Een	fietstas
· Debeer Jan
· Van Der Auwera Jef
· Buys Agnes
· Doms Magda
· Van Loon Julia

VVV-cadeaubon e 20
· Olieslagers Sonja
· Martens José
· Wilmsen frans
· Mertens Christinne
· poels Roos

VVV-cadeaubon e 10
· Van Beek Elly
· Luyten patrick
· Van Riel frie
· Van den Kieboom
· Van Troy Jos

sorteerwijzer
voor injectienaalden

Waarheen met gebruikt injectiemateriaal?
Insulinespuiten, pennaalden en bloedlancet-
ten voor huishoudelijk gebruik mogen niet 
in de huisafvalzak gegooid worden en zeker 
niet in de pMD-zak. Elke naald en lancet 
moet in een goedgekeurde naaldcontainer 
gedropt worden en afgegeven worden aan de 
KGA-inzameling in de gemeente d.w.z. het 
recyclagepark. 
Hierdoor wordt betracht vervelende prikon-
gevallen bij de huisafvalverwerking te ver-
mijden. Ook de lege plastieken drankflessen 
mogen niet gebruikt worden om opgevuld te 
worden met injectiemateriaal. Deze flessen 

gevuld met naalden kunnen immers bij het 
samenpersen in de vuilniswagen exploderen 
als granaten.
De verplichte veilige naaldcontainers zijn 
te verkrijgen bij de apotheker, de medische 
groothandel en de Vlaamse Diabetes Vereni-
ging. Ze bestaan in verschillende groottes en 
prijzen.
 
Wat	met	insulineflesjes,	
insulinepatronen of voorgevulde 
wegwerppennen?
Lege insulineflesjes zijn vervaardigd uit glas 
en horen in de glascontainer. Het glas wordt 
verbrijzeld, het gedeelte dat uit metaal en 
rubber bestaat wordt er dan uitgezeefd. 
Lege voorgevulde wegwerppennen zijn ver-
vaardigd uit hard plastic en mogen bij het 
gewone huisvuil.
 
en de teststrookjes en de 
kartonnen verpakkingen? 
Teststrookjes en de bijhorende verpakkingen 
in folie of plastiek kunnen enkel terecht in 
de gewone huisvuilzak. papieren en karton-
nen verpakkingen moeten meegegeven wor-
den met de papier- en kartonophaling.

Opgelet!
De aanwezigheid van gebruikte spuiten en 
naalden in huisvuil en pMD is reeds langer 
een ‘oud zeer’.  Gezinsleden van naald-
gebruikers, maar ook personeel van recy-
clageparken, ophaal- en sorteerbedrijven, 
kwetsen zich nog regelmatig aan dergelijke 
voorwerpen, met het risico daarbij een in-
fectieziekte op te lopen.

© Melissa Wiese



bladkorven

Zoals gewoonlijk zal je in de herfst bladkor-
ven in het straatbeeld zien verschijnen. Er 
blijken echter enkele misvattingen te zijn 
over de locaties waar deze korven geplaatst 
worden.

De korven worden enkel daar geplaatst waar 
er overlast ontstaat door te veel bladval. Bo-
vendien moet het hier om bomen gaan die 
zich op openbaar domein bevinden. Het is 
dus niet toegelaten om bladeren van bomen 
op privé-domein in de korven te doen.

Natuurlijk wordt er gerekend op de mede-
werking van de inwoners, zodat de korven 
niet ongevuld blijven. Elk jaar wordt een 
inventaris gemaakt van de hoeveelheid bla-
deren die verzameld wordt, zodat de korven 
waar weinig of geen volume in zit het vol-
gende jaar niet meer geplaatst worden.

Niet	vergeten	!

Op 3 oktober voeren de medewerkers van 
IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur weer actie 
op het recyclagepark van Rijkevorsel. Als je 
op deze dag je gebruikte frituurolie en –vet 
naar het recyclagepark brengt, kun je mee-
doen met een wedstrijd. Uit alle deelnemers 
wordt een winnaar getrokken die een spik-
splinternieuwe friteuse krijgt! Bovendien is 
er voor elke deelnemer een leuke attentie.
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ecobouwers Opendeur
van 7 tot 15 november

In de weekends van 7-8 en 14-15 november 
en op woensdag 11 november kun je weer 
een hele reeks inspirerende energievriende-
lijke en duurzame woningen bezoeken. Op 
die dagen organiseert Bond Beter Leefmilieu 
voor de 18de keer Ecobouwers Opendeur.

In meer dan 200 woningen over heel België 
doen milieu- en energiebewuste bouwheren 
hun bouw- en woonervaringen uit de doe-
ken. Geen loze verkooppraatjes, maar ge-
tuigenissen uit de eerste hand.

Tijdens een rondleiding laten huizeneige-
naars je uitgebreid delen in hun ervaringen 
en krijg je de kans om vragen te stellen. Hoe 
gingen ze te werk? Welke financiële keuzes 
hebben ze gemaakt? Over welke partners 
zijn ze tevreden? Welke technieken kozen 
ze? Welke valkuilen moet je vermijden en 
welke kansen moet je grijpen?

Inschrijven voor ‘Ecobouwers Opendeur’ 
is gratis en kan vanaf 3 oktober op www. 
ecobouwers.be. Je kunt er grasduinen in een 
online catalogus met meer dan 200 wonin-
gen. De rondleidingen starten telkens om 10 
en/of 14 uur.

bOuWen en WOnen
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riolerings- en wegenwerken
in sint-jozef

De werken aan de riolering in Sint-Jozef 
(Hoeveweg/deel Stevennekens/deel, Sint-
Jozef/deel, Hoge Heideweg/deel, Uitbrei-
dingsstraat, Sparrenweg en Essenweg) zullen 
op  28 september 2015 van start gaan.

fasering
De werken worden uitgevoerd in verschil-
lende fasen:
1. Hoeveweg/deel en Stevennekens van brug 

Sluis 1 tot en met het kruispunt met Sint-
Jozef. Volgens de huidige planning zullen 
deze werken op 28 september 2015 begin-
nen en duren tot eind 2015

2. Sint-Jozef tot aan de Hoge Heideweg. Half 
oktober plant de aannemer hier te begin-
nen en de heraanleg van het betonnen 
wegdek is voorzien voor januari 2016

3. Hoge Heideweg van Sint-Jozef tot aan de 
Uitbreidingstraat

4. Uitbreidingsstraat
5. Sparrenweg
6. Essenweg

Het einde van de werken is voorzien voor het 
bouwverlof van 2016.

Het is niet zo dat elke fase wordt afgewerkt 
en dat daarna aan de volgende begonnen 
wordt. De verschillende fasen zullen elkaar 
telkens gedeeltelijk overlappen. Deze plan-
ning houdt geen rekening met mogelijk weer-
verlet of onvoorziene werken, waardoor de 
uitvoeringstermijn kan verlengd worden.

Omleiding
Wat betreft de omleidingen, zal er enkel 
tijdens fase 1 een grote omleiding worden 
ingesteld. De brug Sluis 1 biedt dan immers 
geen doorgang meer, tenzij aan voetgangers 
en fietsers. De omleiding loopt via de ge-
westweg N12 Turnhoutsebaan naar Malle en 

de N14 Hoogstraatsebaan – Oostmalsesteen-
weg naar Rijkevorsel.

Voor verdere informatie kun je de website 
raadplegen onder wegenwerken:
www.rijkevorsel.be/wegenwerken

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

 

Meer    
info
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In 2016 zorgen zij samen voor een feestprogramma in vier thema’s
· Sport en recreatie met onder andere een pleziervaartfestival met streekproducten en een 

wereldrecordpoging line dance op het jaagpad naast het kanaal.
· Erfgoed met onder andere een tentoonstelling over de aanleg en impact van het kanaal en 

Open Monumentendag met het openstellen van de sluizen.
· Cultuur met onder andere ‘Kempenaer reist’, waarbij lokale organisatoren op en rond de 

Kempenaer (traditioneel binnenschip) evenementen organiseren en een MOOV-filmfestival op 
of rond het water.

· Economie met onder andere het symposium van NV De Scheepvaart voor bedrijven over 
kleine kanalen en een opendeurdag voor bedrijven gelegen aan het kanaal.

Voor de verjaardag van het kanaal Dessel-Schoten slaan de tien gemeenten 
die langs de vaart gelegen zijn de handen in elkaar voor een unieke 
samenwerking.

Vaart verjaart

VrIje tIjd



Ook lokaal zal er heel wat gebeuren op en rond de vaart. Verenigingen en inwoners van de tien 
gemeenten kunnen activiteiten organiseren in het licht van de viering van de vaart. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om sportwedstrijden (triatlon, kajakken, estafette, loop- of fietswedstrijden), 
toeristische activiteiten (fiets- of wandelroute naar bezienswaardigheden in de omgeving), cul-
tuuractiviteiten (optredens, tentoonstelling hedendaagse kunst, bloemencorso op het water, 
...), natuuractiviteiten (gegidste wandeling naar bv. De kleiputten), erfgoedactiviteiten (aan-
vullende tentoonstelling over de lokale geschiedenis van het kanaal, lezingen, vertellingen van 
volksverhalen,...). 

In het najaar zal een website gelanceerd worden waar de bezoekers een overzicht kunnen krij-
gen van alle festiviteiten. De organisatie wil met dit project de hand uitreiken naar partners 
uit verschillende werkvelden. 

Meer informatie?
‘Vaart Verjaart!’ is een project van de gemeen-
tebesturen Dessel, Retie, Arendonk, Ravels, 
Oud-Turnhout, Turnhout, Beerse, Rijkevorsel, 
Brecht en Schoten in samenwerking met NV De 
Scheepvaart.
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03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 12
vvv.toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Verwendag bibliotheek

Op zaterdag 10 oktober vanaf 10 uur organi-
seert de bibliotheek haar jaarlijkse verwen-
dag. Tijdens deze dag willen we de biblio-
theekbezoeker eens extra in de bloemetjes 
zetten. Naast de boekenverkoop is er heel 
wat animatie voorzien. Zo worden de win-
naars van de vliegactie en de zomerleesac-
tie bekendgemaakt. Natuurlijk mag ook een 
hapje, drankje en een kleine attentie voor 
elke bezoeker niet ontbreken.

Graag tot dan!

Inschrijvingen opvang 
kinderclub via i-school

Voor opvang kinderclub en activiteiten grab-
belpas tijdens schoolvakanties kunnen ou-
ders reeds online inschrijven via het inschrij-
vingsprogramma i-school.
Vanaf 1 november 2015 breiden we dit uit 
zodat ouders ook online kunnen inschrijven 
voor de voor- en naschoolse opvang.
Ouders krijgen zo zelf de verantwoordelijk-
heid om hun kinderen in en uit te schrijven 
voor de voor- en naschoolse opvang.
Om personeel efficiënt en optimaal in te zet-
ten voor een kwaliteitsvolle opvang zijn er 
ook regels voor het in- en uitschrijven voor 
opvang en m.b.t. de reservelijst, vastgelegd.

tijdens schooldagen
· Opvang reserveren of annuleren tot ten 

laatste 12.00 uur van de dag zelf
· Indien ouders niet of laattijdig inschrijven 

en/of annuleren wordt er e 2 extra kosten 
aangerekend per opvangmoment

tijdens vakantiedagen
· Inschrijven tijdens de opgegeven inschrij-

vingsperiode (staat in de vakantiefolder/
website). Dit is steeds minimum twee 

weken voor de vakantie start. Er kunnen 
max. 98 kinderen worden opgevangen. 

· Indien het aantal opvangplaatsen volzet is 
kunnen ouders hun kind inschrijven op de 
reservelijst. Vrijgekomen opvangplaatsen 
worden door het systeem aan de eerstvol-
gende toegekend ten laatste tot de dag 
voordien om 12.00 uur. Indien ouders een 
reserveplaats niet meer nodig hebben, 
dienen ze deze ook te annuleren.

· Eens een kind van de reservelijst is door-
geschoven naar een opvangplaats geldt 
dezelfde annuleringsprocedure.

 annuleringsprocedure
· Kosteloos annuleren tot de uiterste in-

schrijvingsdatum
· Bij annulatie 1 week voor de vakantie 

en nog 2 werkdagen voor de opvangdag 
wordt er e 2 extra kosten aangerekend 
per opvangdag

· Bij annulatie later dan 2 werkdagen voor 
de opvang wordt er e 10 extra kosten aan-
gerekend

Vrijstelling extra kosten
· Voorleggen officieel document: doktersat-

test of attest werkgever
· Inzetten afwezigheidsjoker. Ieder kind 

krijgt per kalenderjaar twee afwezigheid-
sjokers.

Voor de ouders wordt er op 5 oktober een 
infosessie georganiseerd in de kinderclub in 
het centrum om het inschrijvingsprogramma 
toe te lichten.

VrIje tIjd
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deze maand
de uitgelezen
selectie van
ann Voet,
de nieuwe 
medewerker van 
de bibliotheek.

Welk boek heb je
zopas uitgelezen?
‘Vogelman‘ van Mo Hayder. Het verhaal gaat 
over vijf prostituees, ze zijn vermoord en 
gruwelijk verminkt. Naast hun hart heeft de 
moordenaar een vogeltje ingenaaid. Recher-
cheur Jack Caffery moet niet alleen de zaak 
oplossen, maar jaagt ook nog steeds op de 
man die hij verantwoordelijk acht voor de 
dood van zijn broertje. Een spannend ver-
haal met een donkere kant.

lees je soms iets anders dan 
een boek? Wat kan je aanraden?
Op vakantie lees ik de krant wel eens digi-
taal. Om toch op de hoogte te blijven van 
wat er allemaal gebeurt in de wereld. Verder 
heb ik al wel eens een luisterboek geleend. 
Dat is ook een echte aanrader voor als je 
met kinderen een lange autorit voor de boeg 
hebt. Je mag er zeker van zijn dat ze stil zijn 
op de achterbank.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
Met welk boek ik juist heb leren lezen, ben 
ik vergeten. De boeken die ik als klein meisje 
wel allemaal gelezen heb, zijn sprookjes-
boeken zoals Sneeuwwitje en Doornroosje. 
Van onze ouders kregen we het verhaal met 
een bijhorende cassette. Zo konden we de 
verhalen beluisteren en lezen.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij?
‘Haar naam was Sarah’ van Tatiana De Rosnay 
is een boek dat mij wel geraakt heeft. Het is 

een ontroerend verhaal over een vrouw die 
op het spoor komt van een meisje Sarah, een 
slachtoffer van de holocaust.
 
Welke dVd kan je aanbevelen?
‘Boyhood’ van Richard Linklater. Een film die 
opgenomen is over een periode van 12 jaar 
met dezelfde acteurs. In een ontroerend co-
ming-of age verhaal zie je de hoofdrolspeler 
Mason opgroeien van jongen tot man. Ook 
zijn zus en zijn gescheiden ouders worden 
gevolgd. Terwijl de jaren voorbij glijden, zie 
je hoe elk van hen omgaat met nieuwe fases 
in hun leven en hoe hun banden onderling 
veranderen.

Welk boek of verhaal
heeft je ooit echt geholpen?
Een boek dat mij al heel vaak uit de nood 
heeft geholpen is ‘Ons Kookboek’ van de 
kvlv. Vooral vroeger, toen ik nog alles moest 
leren wat met koken te maken had, heeft dit 
boek mij zeer veel bijgebracht. Nu nog lees 
ik eens graag een kookboek, dat geeft toch 
altijd nieuwe inspiratie.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1?
Blauwe maandag van Nicci french. Dit is 
het eerste deel in een achtdelige serie. Een 
spannende literaire thriller rond psychoana-
lytica frieda Klein.  

Wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’
Julia Nuydens mag de volgende ‘Uitgelezen!’ 
vullen.

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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Week van de
buitenschoolse kinderopvang:
12 tot 16 oktober 2015

De Buitenschoolse Opvang staat open voor 
kinderen uit het basisonderwijs voor en na 
school, op schoolvrije dagen en eventueel 
ook tijdens vakanties.
De Buitenschoolse Opvang is een ontmoe-
tingsplaats waar een ploeg enthousiaste 
medewerkers activiteiten, spel en plezier 
aanbiedt in een sfeer van vrije tijd, met bij-
zondere aandacht voor de betrokkenheid van 
kinderen, ouders en partners uit de buurt.

In de week van 12 tot en met 16 oktober is 
het weer zover: Week van de Buitenschoolse 
Kinderopvang.  Voor de 15de keer zetten de 
initiatieven hun deuren open en plaatsen op 
die manier hun werking in de kijker. 

Het Vlaams platform Buitenschoolse Opvang 
heeft gekozen voor het thema ‘GELUK(T)’. 
Een tikkeltje geluk. Geluk. Iedereen wil het 
wel. Groot geluk maar ook klein geluk. 

VrIje tIjd

Kun je het knutselen? Kun je het zelf ma-
ken? Kun je het kopen? “Sommige mensen 
zijn geboren voor het geluk”, zegt men. 
“Soms wordt het zelfs in je schoot gewor-
pen”. Nog zo’n uitdrukking. Heb je ooit al 
eens een sinaasappel gepeld waarbij de schil 
in 1 stuk bleef? Het maakt je gelukkig en het 
is je (al dan niet opzettelijk) gelukt. Of je 
zet de radio aan en toevallig hoor je net je 
lievelingsliedje.

Graag willen we het thema geluk(t) in de kij-
ker te zetten. Omdat iedereen een beetje 
geluk kan gebruiken en omdat het zoveel 
deugd doet als het ons lukt. Maar ook omdat 
het bij het leven hoort dat het soms ook eens 
niet lukt en dat het net een succes kan zijn 
om te leren hoe je met plezier kan falen. 
En omdat geluk niet bestaat zonder ongeluk. 
Waar winnaars zijn, zijn verliezers en waar 
geluk heerst, is er ook sprake van ontgoo-
cheling. Het is maar hoe je daarmee omgaat 
en hoe we kinderen hierin kunnen helpen en 
ondersteunen. 
Aan de hand van allerlei spelletjes voor groot 
en klein, knutselactiviteiten, filosofische ge-
sprekken, muziektips en leestips willen we 
dit boeiende onderwerp voorstellen. 
Daarnaast nodigen we zoals elk jaar alle kin-
deren van de Rijkevorselse scholen uit om te 
komen spelen in onze kinderclub. Zij komen 
dan met hun klas de Kinderclub verkennen.
Zo kunnen de kinderen die nog niet zo ver-
trouwd zijn met onze werking de kinder-
club op een speelse manier ontdekken. En 
de kinderen die de kinderclub al goed ken-
nen, kunnen aan hun vriendjes laten zien in 
welke speelhoeken zij graag spelen.

En we gaan ze natuurlijk ook laten meege-
nieten van het thema van deze 
week ‘GELUK(T)’!

kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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dolle herfstpret bij de
Grabbelpas en de kinderclub

Voor de Grabbelpas hebben we weer een 
aantal geweldig plezante activiteiten bij el-
kaar gesprokkeld. Ook de begeleiding van de 
Kinderclub heeft de koppen bij elkaar gesto-
ken en voorziet een ‘kunstig’ aanbod in de 
herfstvakantie. Hieronder lichten we reeds 
een tipje van de sluier. Meer informatie kun 
je vinden in onze folder. De folders worden 
bedeeld via de Rijkevorselse scholen in de 
week van 28 september.

Grabbelpas
· Zaterdag 31 oktober: Halloweenlantaarns 

knutselen in de molen + Lichttocht 
· Dinsdag 3 november: Toverland
· Woensdag 4 november: Bezoek aan die-

renkliniek ’t Binnenhof
· Donderdag 5 november: Pimp je fluo-

hesje
· Vrijdag 6 november: Handen uit de mou-

wen en bouwen

kinderclub
· Maandag 2 november: Beeldende kunst
· Dinsdag 3 november: Theater en muzische 

kunsten
· Woensdag 4 november: Kookkunsten
· Donderdag 5 november: Kunsten allerlei
· Vrijdag 6 november: Bewegende kunsten

Inschrijven voor deze 
activiteiten tijdens de 
herfstvakantie	is	een	must!
Voor de activiteiten van de Kinderclub en de 
Grabbelpas  kun je inschrijven vanaf maan-
dag 12 oktober 2015 om 19.00 uur tot en met 
vrijdag 16 oktober 2015.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 98 
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-

gen worden. Na de uiterste inschrijvings-
datum van 16 oktober 2015 zullen er hoe 
dan ook geen inschrijvingen meer worden 
aangenomen voor de herfstvakantie. Deze 
maatregel hanteren we om een kwaliteits-
volle opvang aan jullie kinderen 
te garanderen. 

jeugdfuif 2310

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de 
jeugdraad van Rijkevorsel samen met de Rij-
kevorselse jeugdverenigingen een Jeugdfuif 
voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar oud. 
Naast dansen op de beats van jonge Rijke-
vorselse dj’s kunnen jullie je ook uitleven in 
onze spelletjeshoek, relaxen in onze loun-
gehoek of superzot doen in onze fotobooth. 
Kortom: je zou gek zijn als je niet komt!

Afspraak op zaterdag 10 oktober 2015 van 
20.00 uur tot 23.10 uur in de parochiezaal 
van Sint-Jozef. Inkom is gratis, alcoholvrije 
dranken worden verkocht aan e 1.

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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dag van de jeugdbeweging:
23 oktober 2015

Op vrijdag 23 oktober 2015 is het weer zo 
ver: dan vindt de Dag van de Jeugdbeweging 
weer plaats! Op deze dag vieren we het enga-
gement van duizenden jongeren die zich jaar 
na jaar weer inzetten om meer dan 240 000 
kinderen en jongeren te vermaken met spel 
en plezier.
Na het succes van de vorige jaren slaan de 
jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevor-
sel, Hoogstraten en Brecht de handen op-
nieuw in elkaar om voor de vierde keer een 
gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen 
en jongeren die naar school gaan in Hoogs-
traten. Afspraak tussen 7.00 uur en 8.15 uur 
in het Rozenkranspark achter de 
pax in Hoogstraten.

algemene vergadering
cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk advies-
orgaan dat het cultuurbeleid bespreekt en 
hierover advies geeft aan het college van 
burgemeester en schepenen. Het college 
vraagt vaak advies aan de cultuurraad, maar 
de cultuurraad is ook vrij om zelf een advies 
te formuleren.

De cultuurraad bestaat uit een algemene 
vergadering en een dagelijks bestuur. De al-
gemene vergadering komt minstens eenmaal 
per jaar samen en het dagelijks bestuur bijna 
maandelijks. Het dagelijks bestuur bereidt 
de algemene vergadering voor.
De vergadering van de cultuurraad is een 
openbaar gebeuren. Iedereen is welkom. 

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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Echter, de toevallige bezoeker heeft geen 
stemrecht noch spreekrecht.

De eerstvolgende algemene vergadering van 
de cultuurraad vindt plaats op woensdag 28 
oktober 2015 om 20 uur in de 
raadzaal in het gemeentehuis.

lichttocht doorheen 
rijkevorsel

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel orga-
niseert in samenwerking met Toerisme Rijke-
vorsel een lichttocht doorheen Rijkevorsel. 
Aansluitend op de workshop ‘Halloweenlan-
taarns maken’ voor de kinderen, rond 19.00 
uur, wordt er in groep vertrokken. We pas-
seren langs wijken, trage wegen, donkere 
steegjes, … De vraag aan alle deelnemers 
is om zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels 
e.d. te voorzien die ons verlichten tijdens 
onze avondwandeling. Wij zorgen voor een 
spectaculaire act! Halfweg onze wandeling 
en nadien kan iedereen genieten van een 
lekker drankje of een tasje pompoensoep.

Iedereen op post dus voor deze herfstwan-
deling. Breng je mama, papa, oma, opa, 
tante, nonkel, nichtjes, neefjes... mee 
naar deze spannende wandeling. Gelieve 
een ‘lichtje’, stevige schoenen, voldoende 
warme en eventueel regenbestendige kledij 
te voorzien.
· Waar: vertrek aan de molen, Looiweg
· Uren: 19.00 uur - 21.00 uur
· prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de 

lichttocht dien je niet op voorhand in te 
schrijven

· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lan-
taarn, ...

de cinema komt naar je toe:
Pride

Elk jaar organiseert de cultuurdienst en de 
bibliotheek i.s.m. een Rijkevorselse vereni-
ging filmvoorstellingen in de Kapel van het 
Klooster, Molenstraat 5. Inschrijven is ver-
plicht en kan via cultuurdienst@rijkevorsel.
be of 03 340 00 52. De film start telkens om 
20 uur en de inkomprijs bedraagt e 1.
Voor en na de film wordt een ‘klein café’ 
georganiseerd in de aanpalende lokalen.

De volgende filmvertoning van dit jaar wordt 
georganiseerd door Oxfam Wereldwinkel Rij-
kevorsel en vindt plaats op woensdag 7 okto-
ber. Zij kozen voor de film ‘Pride’.

De film is gebaseerd op een ware gebeur-
tenis. Een groep holebi’s zamelde geld in 
voor de getroffen gezinnen tijdens de Britse 
mijnstaking in 1984, wat zou uitmonden in 
de Lesbians and Gays Support the Miners-
campagne. De National Union of Minewor-
kers was niet geneigd om openlijk samen te 
werken met deze groep mensen wegens de 
publieke opinie ten opzichte van homo’s en 
lesbiennes in Groot-Brittannië in de jaren 
1980. De activisten besloten hun donaties 
rechtstreeks te schenken aan een mijnwer-
kersdorp in Wales. Dit resulteerde in een 
unieke samenwerking tussen twee totaal 
verschillende gemeenschappen.

cultuurdienst@rijkevorsel.be
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skate- en sportpark sonsheide

Wijziging openingsuren winterperiode
van oktober t.e.m. maart: 9 uur tot 19 uur
Vanaf 1 oktober wijzigen opnieuw de openingsuren van het skate- en sportpark Sonsheide. 
Het gemeentebestuur vraagt met aandrang aan de gebruikers om deze uren te respecteren.

Daarnaast wil het gemeentebestuur nogmaals de aandacht vestigen op een aantal punten, 
dit zowel naar de jongeren als de ouders toe. Van de gebruikers wordt het nodige respect 
gevraagd voor de omgeving. Dit wil zeggen het afval deponeren in de daarvoor voorziene af-
valbakken, de aanwezige infrastructuur gebruiken op de juiste manier, respect hebben voor 
de natuur en de bestaande omheining, ook die van de buurtbewoners. M.a.w. niet wildplas-
sen, niet op de aardewal lopen, ...
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· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info

sportraad: 4de sportquiz
rijkevorsel

Op vrijdag 13 november 2015 richt de sport-
raad Rijkevorsel voor de vierde maal een al-
gemene sportquiz in! Wie wordt dit jaar de 
Sportstein van Veussel?

De quiz is gericht naar ploegen van 6 tot 8 
personen met een brede interesse of kennis 
van de sport. Het inschrijvingsgeld bedraagt 
e 20,00 per ploeg en dien je bij voorkeur 
vooraf over te schrijven op het rekening-
nummer BE91 0682 0099 8676 om zeker te 
zijn van deelname. Gelieve sportquiz 2015 
en de naam van je ploeg te vermelden bij de 
overschrijving!

Opleidingen en vormingen
in de regio

sportbestuurlijke opleidingen
Wegwijs in verzekeringen en de sportclub
· Wanneer: dinsdag 20 oktober 2015 van 

19.30 tot 22.30 uur
· Waar: GC De Wouwer, Kloosterstraat 4 - 

2380 Ravels
· Lesgever: Eddy Van den Bosch, lesgever 

Dynamo project
· Kostprijs: e 12,50 bestuurder sportclub 

aangesloten bij een erkende sportfedera-
tie, e 30 bestuurder sportclub aangeslo-
ten bij een niet-erkende sportfederatie

sporttechnische opleidingen
aspirant-Initiator badminton: het aanleren 
van basistechnieken bij duiveltjes
· Wanneer: zaterdag 10 en 24 oktober 2015 

van 13 tot 19 uur en 31 oktober 2015 van 
13 tot 17 uur

· Waar: Sportcentrum De Valk, Kruispad 6 - 
2310 Rijkevorsel 

· Lesgever: Ed Van den Eijnde
· Kostprijs: e 45

hoger redder
· Ingangsproef: 24 oktober 2015 om 8.15 

uur – Gemeentelijk zwembad Arendonk
· Wanneer: start maandag 26 oktober 2015
· Waar: Gemeentelijk zwembad Arendonk, 

Van Eycklaan 7 – 2370 Arendonk
· Lesgever: pieter Van hoof en Annemie 

Snoeck, docenten VTS
· Kostprijs: e 300

Inschrijven en inlichtingen:
Diane Loosen, tel. 03 240 62 73 of
vormingen@apbsport.provant.be
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Vroeger en nu

De vroegere cementfabriek aan de vaart heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van de Sint-Jozefparochie. Met de rubriek ‘Vroeger en nu’ blikken we terug op de rijke 
geschiedenis van het gebouw.

De cementfabriek van de Sint-Jozefparochie 
werd gebouwd in 1889 door de maatschappij 
North’s portland Cement and Brickworks’. 
Deze maatschappij, gevestigd net over de 
grens in Beerse, bouwde bij haar fabriek een 
120-tal werkmanswoningen, o.a. ook in Sint-
Jozef Rijkevorsel. De gefabriceerde cement 
werd ver buiten de grenzen gewaardeerd en 
gebruikt, o.a. voor de stuwdam op de Rio 
Negro in Argentinië, het stadhuis van Durban 
in Zuid-Afrika en de afsluiting van de Nijl in 
Assuan (Egypte).

In 1926 werd de Engelse maatschappij North 
opgeslorpt door de C.B.R., die een ultramo-
derne kuiperij bouwde om de productie van 
de houten vaten, waarin de cement destijds 
verpakt werd, op te drijven. Ondanks een 
verhoogd werknemersaantal van enkele hon-
derden personen, luidde deze beslissing ech-
ter het einde in van de cementfabriek. Er 
kwamen immers goedkopere papieren zak-
ken op de markt, waardoor de verpakking 
in houten vaten voorbijgestreefd was. Vanaf 
de Tweede Wereldoorlog werd nog gestart 
met het malen van wit zand, maar tijdens 
de winter van ’49-’50 werd meegedeeld dat 
de fabriek naar Lixhe bij Visé verhuisde.

Nadien werden de gebouwen nog aange-
wend voor de fabricatie van legercamions, 
ijskasten en als groente- en fruitfabriek. 
Momenteel wordt de voormalige cementfa-
briek gebruikt als woning en zijn er enkele 
firma’s gevestigd. Het opschrift ‘CBR 1930’ 
aan de voorgevel herinnert nog aan de rijke 
geschiedenis van het gebouw.

© heemkundige kring rijkevorsel vzw

Met dank aan de Heemkundige Kring vzw.



Geflitst...

9 september – Wijkvergadering Centrum-noord

26	juni	-	Laureaten	fietshelmenactie	GLS	De	Wegwijzer

23 augustus – kruiwagencross

spek- en eierenfeesten

13 september – sprookjesconcert & 

-toneel kon. fanfare Vermaak na arbeid 

en jeugdtheater Globe

28 augustus - Proloog bart lauryssen

22 augustus – 90 jaar kfC sint-jozef

27 augustus – viering 105-jarige 

jeanne Geerts in WzC den brem

28 augustus – attractiedag kiekeboe
29

© WzC den brem

© ronny van den ackervecken

© bart huysmans

© Ward Peeters

© annelies emmers
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jouw foto op de voorpagina
van de 2310 ?

Het informatieblad zit sinds dit voorjaar in 
een nieuw jasje. Deze vernieuwing willen 
we graag samen met de inwoners realiseren. 
Hiervoor zijn we op zoek naar enthousiaste, 
vrijwillige fotografen die gepassioneerd zijn 
door fotografie, beschikken over eigen foto-
grafisch materiaal en af en toe tijd willen 
vrijmaken om Rijkevorsel in al haar pracht 
in beeld te brengen.

Hou je van fotografie en wil je je steentje 
bijdragen in de realisatie van dit blad? Neem 
dan contact op met de dienst communica-
tie. Misschien verschijnt jouw foto wel op de 
voorpagina van de 2310!

De foto op de voorpagina van deze editie, 
is van de hand van Elien Kemland. Zij be-
zorgde ons deze zomer enkele knappe foto’s 
van de zonsondergang op de Langevoort. 
Eéntje daarvan hebben we gereserveerd om 
het voorblad van de 2310 te sieren. Bedankt 
Elien!

Oproep aan verenigingen
en organisaties
Verenigingen of organisaties die graag een 
foto van hun activiteit willen laten publice-
ren, kunnen deze verzenden naar commu-
nicatie@rijkevorsel.be. Van alle ingestuurde 
foto’s wordt een selectie gemaakt die in de 
rubriek ‘geflitst’ zal verschijnen.

Opgelet: bezorg ons foto’s met een zo groot 
mogelijk formaat en een resolutie (kwali-
teit) van minimum 300 dpi (dots per inch)!

2310 ook digitaal beschikbaar

Alle edities van de 2310 zijn digitaal beschik-
baar op de gemeentelijke website. Via de 
webpagina www.rijkevorsel.be/2310 kun je 
de publicaties downloaden. Via het ‘digitaal 
archief’ kun je bovendien alle infobladen 
sinds januari 2009 herbekijken.

© elien kemland

communicatie@rijkevorsel.be
03 340 00 12 - 03 340 00 16

 

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

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:  .................................................................................................

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

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

✁
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1 oktober 2015
Om 21.00 uur
fischer-z
Concert - Uitverkocht

Op 1 oktober zal fischer-Z, één van de 
meest dynamische rockbands uit de 
vroege jaren ’80, het podium van De 
Singer bevolken. John Watts en co zul-
len het publiek ongetwijfeld in vervoe-
ring weten te brengen met hun overbe-
kende klassiekers ‘So Long’, 'Marliese' 
en ‘The Worker’.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 oktober 2015
Om 20.30 uur
rodrigo amado Motion trio + CO2
Concert

Rodrigo Amado haalt de mosterd bij de 
trio’s van tenorgiganten als Sonny Rol-
lins en Sam Rivers. Maar Amado is nog 
net een beetje radicaler dan zijn voor-
gangers. Het optreden van het portu-
gese trio is het allereerste in België! 
De 78-jarige Antwerpse schilder en te-
norsaxofonist Cel Overberghe is een pi-
onier van de Belgische free jazz. Samen 
met zijn zoon en gitarist Tom vormt hij 
het duo CO2.
e 14
 · voorverkoop: e 14
 · voorverkoop studenten: e 7
 · inkomprijs: e 16
 · inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 tot 4 oktober 2015
harmoniefeesten broederband 

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie
 Broederband Rijkevorsel
 www.khbroederband.be

3 oktober 2015
Van 9.00 tot 12.00 uur
breng je gebruikte frituurolie en -vet 
naar het recyclagepark
Inzamelactie

Op 3 oktober voeren de medewerkers 
van IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur 
weer actie op het recyclagepark van 
Rijkevorsel. Als je op deze dag je ge-
bruikte frituurolie of -vet naar het re-
cyclagepark brengt, doe je mee aan 
een wedstrijd. Uit alle deelnemers 
wordt een winnaar getrokken die een 
spiksplinternieuwe friteuse krijgt. Bo-
vendien is er voor elke deelnemer een 
leuke attentie.
Gratis

 Recyclagepark De Meiren
 Ambachtsweg 14 - 2310 Rijkevorsel

 IOK afvalbeheer
 www.iok.be

4 oktober 2015
Om 15.00 uur
trobarjan
Concert

TrobarJan is Jan Koenders. Als onafhan-
kelijk gitarist-componist en zanger be-
weegt hij al meer dan 30 jaar door het 
Vlaamse muzieklandschap. De muziek 
van TrobarJan is uniek en herkenbaar, 
met verbindingen naar folk, singer-
songwriting en klassiek. In De Singer 
stelt Trobarjan zijn nieuwe cd 'Silent 
Witness' voor.
e 10
 · voorverkoop: e 10
 · inkomprijs: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw - www.desinger.be

5 oktober 2015
Om 19.00 uur
Infosessie online inschrijven
via I-school
Infovergadering

Weet je niet hoe je je kinderen online 
kan inschrijven voor Grabbelpas, Kin-
derclub en speelpleinwerking Kieke-
boe? Kom dan zeker naar onze gratis 
infosessie op maandag 26 januari vanaf 
19.00 uur in de parketzaal van de Kin-
derclub (1ste verdieping).
Gratis

 Kinderclub Centrum
 Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.jeugdrijkevorsel.be
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6 oktober 2015
Van 19.30 tot 20.30 uur
Infomoment voor nieuwe kleuters 

Op ons infomoment wil GVKS Het Mo-
leke de nodige informatie geven om-
trent inschrijving en schoolwerking.
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke - Rijkevorsel
 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 www.het-moleke.be

7 oktober 2015
Om 20.00 uur
De	Cinema	komt	naar	je	toe!	-	Pride
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’ geor-
ganiseerd in de aanpalende lokalen. 
Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen.
e 1

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
 Bibliotheek Rijkevorsel,
 Mooov en
 Oxfam Wereldwinkel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

Om 21.00 uur
tom robinson & band
Concert

Met Tom Robinson komt een icoon uit 
de Britse rock naar Rijkevorsel. Hij 
scoorde in de jaren '70 en '80 hits met 
'2-4-6-8 Motorway', 'Glad To Be Gay' en 
'Listen To The Radio'. In 1979 prijkte de 
Tom Robinson Band op de affiche van 
Torhout-Werchter, naast o.a. Talking 
Heads en Dire Straits. Een uniek club-
concert!
e 20
 · voorverkoop: e 20
 · voorverkoop studenten: e 11
 · inkomprijs: e 22
 · inkomprijs studenten: e 13

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

9 oktober 2015
Om 21.40 uur
amatorski - try-out
Concert

In 2010 behaalde Amatorski een zilveren 
plek tijdens Humo's Rock Rally, waarna 
ze een hit scoorden met de breekbare 
single 'Come Home'. Twee albums la-
ter laat de muziek van Amatorski zich 
kenmerken door geraffineerd minima-
lisme, waarbij de klanken eveneens in-
tens en overweldigend kunnen zijn. In 
een exclusieve try-out komt Amatorski 
hun nieuwe nummers voorstellen in De 
Singer.
e 10

 · voorverkoop: e 10
 · voorverkoop studenten: e 5
 · inkomprijs: e 12
 · inkomprijs studenten: € 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

10 oktober 2015
Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag bibliotheek 2015
Opendeurdag

Tijdens onze jaarlijkse Verwendag wil-
len we de bibliotheekbezoeker eens ex-
tra in de bloemetjes zetten. Naast de 
boekenverkoop is er heel wat lekkers 
en animatie voorzien. Zo worden o.a. 
de winnaars van de vliegactie en de 
zomerleesactie bekendgemaakt. Graag 
tot dan!
Gratis

 Bibliotheek centrum
 Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel

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

Van 20.00 tot 23.10 uur
jeugdfuif 2310 
fuif

Op zaterdag 10 oktober 2015 organi-
seert de jeugdraad van Rijkevorsel 
(i.s.m. de Rijkevorselse jeugdvereni-
gingen) een Jeugdfuif voor alle jon-
geren tussen 10 en 16 jaar oud. Naast 
dansen op de beats van jonge Rijkevor-
selse dj’s kunnen jullie je ook uitleven 
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in onze spelletjeshoek, relaxen in onze 
loungehoek of super zot doen in onze 
fotobooth! Kortom: je zou gek zijn als 
je niet komt!
Gratis

 pZ Sint-Jozef
 pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Jeugdraad Rijkevorsel
 www.jeugdrijkevorsel.be

11 oktober 2015
Van 13.30 tot 16.30 uur
tweedehandsbeurs
Beurs

Tweedehandsbeurs kinderkleding en 
speelgoed (geen uitzet, schoenen, on-
dergoed).
Gratis

 Zaal 't Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond
 0496 34 40 09
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

13 oktober 2015
13 oktober 2015
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond het kompas
Infomoment

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 9 novem-
ber 2015, maandag 4 januari 2016 of 
maandag 1 februari 2016. Infoavond 
gaat door in de polyvalente zaal van de 
school. Gelieve vooraf jouw aanwezig-
heid door te geven a.u.b.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 03 312 37 33
 directie@het-kompas.be
 www.het-kompas.be

14 oktober 2015
Om 21.00 uur
flip kowlier (solo) - try-out
Concert

Op een dag gaat flip Kowlier met zijn 
zoon naar een circus kijken. Hij raakt er 
vertederd door de charme en de tristesse 
en schrijft er een album over. Zie daar 
het ontstaan van ‘Cirque. De avonturen 
van W.M. Warlop’, het vijfde soloalbum 
van de spraakwater van dienst bij ’t Hof 
van Commerce. flip Kowlier brengt zijn 
jongste telg integraal, afgewisseld met 
enkele van zijn bekendste klassiekers.
€ 14
 · voorverkoop: € 14
 · voorverkoop studenten: € 8
 · inkomprijs: € 16
 · inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

15 oktober 2015
Van 19.00 tot 22.00 uur
spionage tijdens de Groote Oorlog -
alex Vanneste
Lezing

Spionage tijdens WOI lijkt in niets op de 
werking van moderne inlichtingendien-
sten. Bij gebrek aan technische snufjes 
gebeurde alles op artisanale wijze en 
door gewone maar vaak uiterst vinding-
rijke burgers. Na een sobere 'oorlogs-
maaltijd' gaat Alex Vanneste in deze 
lezing kort in op de Britse, franse, Bel-
gische, Nederlandse en Duitse inlichtin-
gendiensten tijdens de eerste Wereld-
oorlog. 
€ 10
 · eenvoudige oorlogsmaaltijd
 inbegrepen in de prijs van € 10

 Oude pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 03 314 39 01
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

17 oktober 2015
Van 10.00 tot 16.00 uur
Wereldwinkeldag bij
Oxfam Wereldwinkel rijkevorsel
Opendeurdag

Wereldwinkeldag met als thema de 
problematiek in de cacaoteelt. Klanten 
die deze dag in de Wereldwinkel de in-
gevulde bon inleveren en een aankoop 
doen (ongeacht de waarde) ontvangen 
in ruil gratis een reep fairtrade choco-
lade. Er is info beschikbaar en er zijn 
proevertjes.
Gratis

 Oxfam Wereldwinkel
 Oostmalsesteenweg  4
 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 www.oxfamwereldwinkels.be/
 rijkevorsel

17 en 18 oktober 2015
zaterdag 17 om 18.00 uur
zondag 18 van 9.00 tot 20.00 uur
Vogelshow
Tentoontstelling
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Jaarlijkse vogelshow, georganiseerd 
door ‘De Havik’. Iedereen van harte 
welkom!

 pZ Sint-Jozef
 pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 De Havik
 0473 53 91 88

17 oktober 2015
Om 20.30 uur
trio Generations & Oliver lake
Concert

De Amerikaanse altsaxofonist Oliver 
Lake is vooral bekend als mede-oprich-
ter van het World Saxophone Quartet. 
Dit saxofoonkwartet deed zijn naam 
alle eer aan en was wereldwijd meer 
dan twintig jaar het belangrijkste en-
semble in zijn genre. In De Singer is 
Oliver Lake te gast met het jazz-ensem-
ble Trio Generations.
€ 14
 · voorverkoop: € 14
 · voorverkoop studenten: € 7
 · inkomprijs: € 16
 · inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

19 oktober 2015
Om 20.00 uur
de leesclub leest:
'spaar de spotvogel' en 'Ga heen,
zet een wachter' - harper lee
Lezing

In Nederland en Vlaanderen is er de 
nieuwe vertaling 'Spaar de spotvogel'. 
Die verschijnt in september bij De 
Bezige Bij. In de VS wordt één van de 
meest canonieke Amerikaanse romans 
een hele zomer lang gevierd onder im-
puls van uitgeverij Harper Collins.
Gratis

 parketzaal Bibliotheek centrum
 Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel
 xavier.rombouts@telenet.be

20 oktober 2015
het Moleke
van 9.00 tot 10.00 uur
het kleine Moleke
van 10.30 tot 11.30 uur
speeluurtje voor nieuwe kleuters
in het Moleke en
het kleine Moleke 
Opendeurdag

Is uw kleuter op 9 november 2,5 jaar 
dan kan je samen met jouw kleuter vrij-
blijvend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes) in Het Moleke en in Het 
Kleine Moleke (wijkschool)
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 www.het-moleke.be

25 oktober 2015
Van 12.00 tot 17.00 uur
Inhuldiging bord met namen 
schenkers heemkundig Museum
Museum

Inhuldiging nieuw bord met daarop de 
namen van de mensen die in de voor-
bije 35 jaar zaken geschonken hebben 
aan het Gemeentelijk Heemkundig Mu-
seum van Rijkevorsel
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be

28 oktober 2015
Om 20.00 uur
algemene vergadering cultuurraad
Vergadering

De vergadering van de cultuurraad is 
een openbaar gebeuren. Iedereen is 
welkom, maar de toevallige bezoeker 
heeft geen stemrecht noch spreek-
recht.
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurraad Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuurraad

29 oktober 2015
Om 20.30 uur
han solo - 'kloenke' try-out
Stand-up comedy
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© tom bertels

In zijn nieuwe show 'Kloenke' deelt Han 
solo stevige klappen uit... maar moet 
hij zelf ook slagen incasseren. Maar toch 
blijft Han Solo terugvechten. Humor met 
inhoud, diepgang, dubbele bodems en li-
ters zalf. Voorprogramma: Ralf Jennes.
€ 12
 · voorverkoop: € 12
 · voorverkoop studenten: € 7
 · inkomprijs: € 14
 · inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

30 oktober 2015
Om 20.30 uur
Wout Gooris trio
Concert

pianist Wout Gooris, winnaar van Jong 
Jazztalent Gent 2015, doet voor zijn 
trio een beroep op contrabassist Nathan 
Wouters en drummer Stijn Cools. Op 
het debuutalbum Current verzoent dit 
trio pianojazz met minimalisme. Het 
resultaat is een dromerige sound met 
een filmische toets en een elektroni-
sche insteek.
€ 10
 · voorverkoop: € 10
 · voorverkoop studenten: € 3
 · inkomprijs: € 12
 · inkomprijs studenten: € 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

31 oktober 2015
Van 19.00 tot 21.00 uur
lichttocht door rijkevorsel
Wandeltocht

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel 
organiseert in samenwerking met VVV-
toerisme Rijkevorsel een Lichttocht 
doorheen Rijkevorsel. Om 19.00 uur 
wordt er in groep vertrokken. We pas-
seren langs wijken, trage wegen, don-
kere steegjes, ...
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel en
 Toerisme Rijkevorsel
 www.jeugdrijkevorsel.be

31 oktober 2015
Om 21.00 uur
anneke de bruijn &
Pieter van bogaert - thank You nina
Concert

‘Thank You Nina’ is geen tribute aan 
Nina Simone. Het is het levensverhaal 
van pieter Van Bogaert en Anneke De 
Bruijn, vervlochten met het verhaal van 
Nina. Tussen de songs door worden ver-
halen verteld. pieter en Anneke kleden 
de songs uit en gebruiken slechts stem 
en piano.
€ 12
 · voorverkoop: € 12
 · voorverkoop studenten: € 6
 · inkomprijs: € 14
 · inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

10 november 2015
deuren open om 19.30 uur
start quiz om 20.00 uur
Muziekquiz de singer
Quiz

Na enkele jaren windstilte blaast de 
Singer de muziekquiz nieuw leven in! 
Net zoals de vorige jaren komen alle 
muziekgenres aan bod tijdens de quiz, 
gaande van rock, pop, dance over jazz 
tot zelfs onvervalste schlagermuziek.
€ 20
 · € 20 per ploeg van maximum
 4 personen

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13 november 2015
Om 19.30 uur
4de sportquiz sportraad rijkevorsel
Quiz

De sportraad Rijkevorsel richt voor de 
vierde maal een algemene sportquiz in! 
De quiz is gericht naar ploegen van 6 tot 
8 personen met een brede interesse of 
kennis van de sport. Niet alleen je ken-
nis maar ook je sportieve vaardigheden 
worden op de proef gesteld. Voor meer 
info kun je steeds terecht op de sport-
dienst Rijkevorsel.
€ 20
 · € 20 per ploeg van 6 tot 8 pers.
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 pZ Sint-Jozef
 pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Sportraad Rijkevorsel
 sportdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/sportquiz

21 november 2015
18.30 uur
kookeneten 2015
Culinair

Zin in een verrassende culinaire avond 
met alles erop en eraan? Reserveer snel 
uw plaats aan tafel! Een aantal enthou-
siaste thuiskoks zullen klaar staan om 
hun gegadigden een heerlijke culinaire 
avond te bezorgen. De deelnemers 
aperitieven en genieten van voor- en 
hoofdgerecht ergens ten huize bij één 
van onze thuiskoks in Rijkevorsel. Het 
dessertenbuffet staat na afloop klaar 
in De Singer. De inschrijvingen starten 
vanaf 1 oktober.
e 35

 De Singer vzw
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

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

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

WerkMan-traCtOrbestuurder (e1-e3)
Met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38u),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOpTE fUNCTIEBESCHRIJVING 

Als werkman-tractorbestuurder maak je deel uit van de afde-
ling groenbeheer. Je bestuurt voornamelijk de compacte trac-
tor (met maaidek en klepelmaaier). Het maaien van grasber-
men, het maaien van taluds van grachten en waterlopen en 
het uitvoeren van de winterdienst behoren tot je takenpakket. 
Daarnaast kunnen ook andere taken zoals bijvoorbeeld het on-
derhoud van groenperken of snoeiwerken aan jou toegewezen 
worden.

pROfIEL

Je stelt jezelf flexibel en gemotiveerd op. Als veelzijdig werk-
man voer je de verschillende taken nauwkeurig uit. Je functi-
oneert bovendien goed in team, maar kan ook zelfstandig wer-
ken. Daarnaast beschik je over de nodige beroepsvaardigheden 
als chauffeur en heb je voldoende kennis van de gebruikte ver-
voermiddelen en toebehoren.

VERDERE INfORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs CE. Je moet sla-
gen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 

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

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden 
én een kopie van je rijbewijs CE, aan de personeelsdienst 
vóór 20 oktober 2015. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt 
je kandidatuur ook per e-mail indienen bij de 
personeelsdienst. 

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

 

Meer    
info

Aankondigingen van
activiteiten in november 
dien je uiterlijk op
1 oktober 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 

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

 aster berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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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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