
Nachtbrakers, vroege werkers en liefhebbers
van hemelse taferelen werden op maandag
28 september 2015 getrakteerd op een volledige 
maansverduistering met prachtige kleuren. 
Langzaamaan verdween de maan in de schaduw 
van de aarde en verkleurde de maan
van parelwit naar donkerrood. 
Wie het fenomeen van de ‘bloedmaan’ gemist 
heeft, zal even geduld moeten oefenen:
de volgende totale maansverduistering
valt op 20 december 2029.

November 2015www.rijkevorsel.be
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© Johan Kaethoven
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INhoud

4
Tijdens de Week van het Bos gaf het gemeentebestuur 
het startschot tot de aanplanting van een geboortebos. 
Hiervoor wordt het braakliggend terrein aan de Poelberg 
omgevormd tot een mooi stukje natuur.

10
Met het oog op een mogelijke stroomschaarste in de 
winter van 2015-2016 heeft de federale overheid opnieuw 
een afschakelplan opgesteld, waarbij verschillende 
distributiecabines afgeschakeld kunnen worden in het geval 
van stroomtekort.

24
Tijdens de periode van 12 tot 16 oktober 2015 was het 
de week van de Buitenschoolse Kinderopvang. Ook in de 
Kinderclub van Rijkevorsel was deze week weer een groot 
succes!

8
In september deed De Wegwijzer mee aan enkele 

herdenkingsmomenten naar aanleiding van de bevrijding 
van Rijkevorsel tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Hoogtepunt was het bezoek van oud-strijder Wilf Jackson, 
die betrokken was bij de bevrijding van Rijkevorsel.

14
Aangezien vele bloemen op de begraafplaatsen eind 

november verwelkt zijn, worden deze vanaf maandag 
30 november verwijderd van de gedenkstenen. Indien je 

de bloemstukken zelf wenst weg te doen, dient dit te 
gebeuren voor deze datum.

© Johan Kaethoven
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beste inwoners,

Na een prachtige zomer en een lange ‘Indian summer’ hopen we in november ook nog enkele zonnige dagen te 
kunnen meepikken. Toch merken we nu dat de herfst wel echt begonnen is; wind en regen zorgen ervoor dat we 
dikke jassen gaan zoeken en dat bladeren van de bomen vallen.

Onze vrijwilligers op het recyclagepark hebben iedereen nogmaals gemotiveerd om met composteren te beginnen. 
Dit is belangrijk nu in onze tuinen groenten en planten afsterven; struiken worden gesnoeid en alles voor de winter 
wordt klaargelegd.

Zoals tijdens onze wijkvergaderingen is meegedeeld, starten er in de gemeente een aantal belangrijke 
wegenwerken. Natuurlijk is er dan overlast maar iedereen begrijpt dat we nadien weer kunnen zeggen dat 
Rijkevorsel toch opnieuw mooier voor de dag komt en dat onze kinderen veiliger naar school kunnen. Mogen we 
daarom jullie medewerking vragen door aandacht te hebben voor omleidingen en collega-weggebruikers die ook 
onwennig kunnen zijn bij nieuwe verkeerssituaties.

November is ook de maand dat onze steun wordt gevraagd voor onze minder welvarende medemens. Vrijwilligers 
doen in Rijkevorsel prachtig werk om van 11.11.11 een succes te maken. Op zeer veel plaatsen in de wereld is onze 
hulp echt nog wel nodig. Nog steeds bereiken ons beelden en berichten van medemensen die honger hebben. Ook 
kinderarbeid blijft bestaan. Het huidige jaarthema is ‘sociale bescherming voor iedereen’ en dit kunnen we vinden 
op sociale bescherming.be.
November is ook de feestmaand voor onze ouderen. Op 16, 17 en 19 november nodigen we alle senioren uit 
voor onze jaarlijkse feestnamiddag waarop we met een hapje en een drankje kunnen genieten van een gezellig 
samenzijn. Ook de herdenking van de wapenstilstand krijgt zijn plaats.

Onze gemeentelijke onderhoudsdiensten hebben ook weer hun uiterste best gedaan om onze kerkhoven er piekfijn 
bij te leggen. Het hele jaar werkt men hieraan. Proficiat.
Tot slot nog even dit. Het is vroeg donker en vele ongelukken gebeuren door het aanwezig zijn van mist en de 
slechte zichtbaarheid. Hierbij een oproep aan iedereen: zorg dat je gezien wordt en draag fluovestjes. Neem een 
voorbeeld aan je kinderen! We kunnen nooit te veel aandacht aan veiligheid schenken.

Beste medeburgers, alvast voor iedereen een leuke herfst toegewenst met zeker hierbij een aantal deugddoende 
wandelingen door de natuur.

voorwoord

Jos Boeckx,

Schepen van Financiën,
Begroting, Kinderopvang en 
Ontwikkelingssamenwerking



4

Tijdens de Week van het Bos gaf het gemeentebestuur het startschot tot de 
aanplanting van een geboortebos. Hiervoor wordt het braakliggend terrein 
aan de Poelberg omgevormd tot een mooi stukje natuur.

Start aanplanting geboortebos

bestuur

Voor het eerste jaar organiseert het gemeentebestuur twee aanplantingen: één voor de kinde-
ren die geboren zijn in 2013 en later ook voor de kindjes die geboren zijn in 2014. Naast het 
planten van enkele geboortebomen werden ook borden geplaatst waarop de naam en geboor-
tedatum van de kinderen werd gegraveerd. 

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

© Johan Kaethoven
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viering jubilarissen

Alle Rijkevorselnaren die dit jaar 50, 60 en 
65 jaar getrouwd zijn, werden uitgenodigd 
door het gemeentebestuur voor een feeste-
lijke receptie op zaterdag 26 september.

3 briljanten, 7 diamanten en 23 gouden 
echtparen, samen met hun kinderen, gingen 
in op deze uitnodiging.

Na het welkomstwoord ontvingen de koppels 
bloemen en een fles Veusseltje samen met 
de felicitaties en de oorkonde van ons ko-
ningshuis.

Het werd een gezellig samenzijn en voor de 
meesten was deze namiddag een blij weer-
zien met leeftijdsgenoten waarbij herinne-
ringen en anekdotes werden opgehaald.

11 novemberviering

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

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

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

ment

Gemeenteraad

Korte samenvatting
van de gemeenteraadszitting 
van 28 september 2015
De aanpassing van de meerjarenplanning 
2014-2019 wordt vastgesteld alsook de eer-
ste budgetwijziging van 2015.

Kennis wordt genomen van de jaarrekening 
van het OCMW, zoals werd vastgesteld door 
de raad van maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad neemt kennis van de wij-
zigingen in de regelgeving inzake de milieu-
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bestuur

heffing voor de verwerking van huishoudelijk 
afval. Besloten wordt om bij OVAM een aan-
vraag in te dienen tot het bekomen van een 
machtiging als heffingsplechtige vanaf 1 juli 
2015 voor het in de gemeente opgehaalde 
huisvuil en grof vuil en dit voor de verwer-
king in de eigen of externe installaties.

IOK Afvalbeheer wordt gemandateerd voor 
de verdere administratieve afhandeling van 
dit dossier.

De politieverordening inzake overlast, pri-
vatief gebruik en veiligheid en gemak van 
doorgang op de openbare weg en openbare 
gezondheid en veiligheid, wordt aangepast.

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

boeKhouder (b1-b3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in deeltijds dienstverband (19/38 u.),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BeKNOPTe FuNCTIeBeSCHRIJVING 

Als boekhouder ondersteun je de financieel beheerder bij de 
voorbereiding en uitvoering van het financieel beleid van zowel 
de gemeente als het OCMW. Je zorgt voor een goed algemeen 
beheer van de boekhouding en de correcte invoering van cijfer-
gegevens in de boekhouding. Daarnaast bied je ondersteuning 
bij de opmaak van de financiële planningsdocumenten en bij de 
verwerking en opvolging van financiële dossiers.  

PROFIeL

Je bent een resultaatgerichte en stressbestendige doorzetter 
die verschillende taken steeds nauwkeurig afrondt. Daarnaast 
voel je je goed in een team en stel je jezelf flexibel op. Als 
boekhouder ga je bovendien discreet om met vertrouwelijke 
informatie. Je beschikt over een globaal inzicht in de werking 
van een gemeentebestuur en over goede kennis van algemene 
boekhouding en MS Office.

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 
gelijkgesteld. Je moet slagen voor de preselectie en de 
verdere selectieprocedure. 

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

HeB Je INTeReSSe VOOR DeZe uITDAGeNDe JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te
kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatie-
brief 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 personeels-
dienst vóór 24 november 2015. Verstuur je schriftelijke kandi-
datuur aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangst-
bewijs 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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sluitingsdagen gemeentelijke diensten

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op maandag 2 
november (Allerzielen) en woensdag 11 november 2015
(Wapenstilstand).

Goedkeuring wordt verleend aan de samen-
werkingsovereenkomst ‘K-14-102: Wegenis- 
en rioleringswerken in de Looiweg, het Looi 
en het Smeel te Rijkevorsel’ tussen Pidpa/
Hidrorio en de gemeente Rijkevorsel.

Akkoord wordt gegaan met het ondergronds 
brengen van delen van de luchtnetten van de 
straat Sint-Jozef in functie van de heraanleg 
van de stoepen van deze straat. Goedkeuring 
wordt verleend aan de offertes van Iveka ten 
bedrage van e 41 679,01, incl. BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 15/32 en de raming voor de opdracht 
‘Raamcontract voor aanstelling ontwer-
per wegen’, opgesteld door de technische 
dienst. De lastvoorwaarden worden vastge-
steld zoals voorzien in het bestek en zoals 
opgenomen in de algemene uitvoeringsre-
gels van de overheidsopdrachten. De raming 
bedraagt e 102 850, incl. BTW. De opdracht 
zal worden gegund bij wijze van onderhan-
delingsprocedure zonder bekendmaking. 

De personeelsformatie en de gemeentelijke 
rechtspositieregeling worden in aangepaste 
versie goedgekeurd. 

Goedkeuring wordt gegeven aan het retribu-
tiereglement gebruik kleedkamers en voet-
balveld gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
voor voetbalwedstrijden.

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 26 oktober en 30 novem-
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.

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.

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

 

Meer    
info
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leveN eN welzIJN

In de week van 19 tot 26 september deed De Wegwijzer mee aan enkele 
herdenkingsmomenten die verband hielden met de bevrijding van
Rijkevorsel tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Herdenkingsweek rond WOII

Op zondag 20 september zijn enkele leerkrachten en kinderen van onze school naar de plech-
tigheid aan het bevrijdingsmonument in Sint-Jozef geweest. Joni, Senne en Tonaok waren er 
ook bij. Dit hadden ze erover te vertellen: “Zondag 20 september was er in Sint-Jozef een 
herdenking van de bevrijding van Rijkevorsel. We zagen daar veel oorlogsvoertuigen. er vlogen 
zelfs enkel vliegtuigen over, waaronder een dubbeldekker. We mochten er ook het peterschap 
van het bevrijdingsmonument ondertekenen. Verder legden we ieder een paar rozen voor het 
monument neer. Oorlog is natuurlijk niet leuk maar toch vonden we deze bijeenkomst allemaal 
een erg leuk moment.”

Maandag 21 september kregen we hoog bezoek: Wilf Jackson, oud-stijder en betrokken bij 
de bevrijding van Rijkevorsel, mochten we in onze school verwelkomen. In het zesde leerjaar 
mochten de kinderen vragen aan hem stellen. Jill: “Wilf vertelde veel over de oorlog, ik hoop 
dat wij nooit zo moeten leven. Door de oorlog was hij veel vrienden verloren. Hij droeg op zijn 
vest ook enkele medailles en een rood lintje met ‘bridges’ erop. Het was echt een interessant 
gesprek.” Luna wist ons het volgende te vertellen: “Het was toch wel een hele eer om Wilf 
Jackson op bezoek te hebben. Ik had hem geen 91 jaar geschat. Hij legde ons uit hoe het er 
allemaal tijdens de oorlog aan toe ging. De winters waren heel zwaar, zei hij. Hij wenste ons 
om dit nooit te hoeven meemaken.”

Wilf Jackson is reeds enkele jaren een graag geziene gastspreker op onze school. We hopen hem 
volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen.

wilf Jackson
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Alcoholverslaving
hoeft niet het einde te zijn

wat is AA? waarvoor staan deze 
twee geheimzinnige letters?
AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Zij 
staat open voor elke vrouw en man die niet 
ten onder wil gaan aan de lichamelijke en 
mentale afhankelijkheid van alcohol. Alco-
holisme is een verslaving, doch tegelijker-
tijd een ziekte die verholpen kan worden.

Anonieme alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme.

De enige vereiste voor lidmaatschap is een 
verlangen op te houden met drinken. er zijn 
geen geldelijke verplichtingen voor het AA-
lidmaatschap. Wij voorzien in onze eigen 
behoeften door eigen bijdragen. Ons hoofd-
doel is nuchter blijven en andere alcoholis-
ten helpen nuchterheid te bereiken.

Bedenk dat er in Vlaanderen alleen al 9 000 
AA-leden zijn die wekelijks de keuze hebben 
tussen 400 vergaderingen, ook in jouw om-
geving. Laat je dus niet weerhouden beroep 
te doen op AA met de gedachte dat je de 
enige zou zijn die met een alcoholprobleem 
te kampen heeft.

Meer info:
03 239 14 15
(hulpverlening 24/24 uur – 7/7 dagen)
info@aavlaanderen.org
www.aavlaanderen.org

bureau voor
juridische bijstand

Het Bureau voor Juridische Bijstand te Turn-
hout laat weten dat de spreekuren sinds 1 
oktober 2015 gewijzigd werden.
Het bureau is nu nog enkel te bereiken op 
maandag en vrijdag van 11.30 uur tot 13.00 
uur. Dit is o.a. belangrijk voor het aanvragen 
van een pro-Deoadvocaat.

Meer info:
Bureau voor Juridische Bijstand
Kasteelplein 1 – 2300 Turnhout
014 42 44 65

verjaardagsfeestje in wzC Prinsenhof

woensdag 4 november 2015
· Chocoladegebak en koffie 
· Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

oCmw-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 19 november 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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Intussen werden tal van maatregelen genomen om de elektriciteitsbevoorrading komende win-
ter maximaal te verzekeren: de strategische reserve werd verdubbeld in vergelijking met vorige 
winter, aangekondigde sluitingen van elektriciteitscentrales werden afgeblazen en de piekim-
portcapaciteit werd geoptimaliseerd. De situatie ziet er dus heel anders uit dan vorige winter. 
Het risico op elektriciteitsschaarste en bevoorradingsproblemen is veel beperkter.

wat houdt het afschakelplan in?
Wanneer zich ondanks de optimistischere vooruitzichten toch een schaarste zou voordoen, kan 
men maar beter voorbereid zijn. elke crisissituatie – van welke aard ook – vraagt om een wel-
doordacht en onmiddellijk toepasbaar crisisplan. Het afschakelplan werd dan ook niet onder 
de mat geveegd, maar integendeel geoptimaliseerd om de wettelijke en technische vereisten 
van het afschakelplan zo veel mogelijk te verzoenen met de maatschappelijke en economische 
belangen.

veIlIGheId eN sAmeNlevING

Door de onbeschikbaarheid van Tihange 2 en Doel 3 en 4 bestond 
tijdens de winter 2014-2015 een risico op elektriciteitsschaarste en 
bevoorradingsproblemen. Indien nodig konden de Ministers van Economie
en van Energie beslissen om gedeelten van het elektriciteitsnet af te 
schakelen om een totale ineenstorting van het net te voorkomen.
De zachte winter, het heropstarten van Doel 4 in december en het uitstellen 
van de onderhoudswerkzaamheden aan de andere elektriciteitscentrales 
hebben ervoor gezorgd dat het zover niet is hoeven komen.

Stroomschaarste:
afschakelplan Rijkevorsel 2015-2016
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Het afschakelplan, als onderdeel van het crisisplan, zal echter maar in allerlaatste instantie 
ingezet worden wanneer alle andere maatregelen onvoldoende blijken om het evenwicht tussen 
de vraag naar en het aanbod van elektriciteit op het net te herstellen. Het nieuwe afschakelplan 
is geldig vanaf 1 november 2015 in geval van een elektriciteitsschaarste.

Als het tijdens de wintermaanden tot een elektriciteitstekort zou komen, dan zullen afge-
bakende zones op een gecontroleerde manier zonder elektriciteit worden gezet. Het afscha-
kelplan duidt in totaal 8 zones in België aan. elke zone bestaat uit verschillende steden en 
gemeenten, verspreid over het hele land. Bij een tekort worden om beurt andere zones van het 
elektriciteitsnet gehaald. Dat gebeurt steeds tussen 17.00 en 20.00 uur, dus in principe drie en 
zeker niet langer dan vier uur. Bovendien worden die afschakelingen op voorhand aangekondigd. 
Zo krijgt iedereen de kans om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.  

Afschakelplan in rijkevorsel
Op het grondgebied van de gemeente Rijkevorsel bevinden zich 122 distributiecabines. Hiervan 
zijn twee distributiecabines opgenomen in het afschakelplan. De cabines die in Rijkevorsel 
afgeschakeld kunnen worden, zijn opgenomen in schijf 1. echter zijn er ook een aantal Rijke-
vorselse straten nabij Hoogstraten die gedeeltelijk zonder elektriciteit kunnen vallen, indien 
schijf 5 – waartoe Hoogstraten behoort – aan de beurt is. Bij stroomtekort in België wordt van 
de 8 zones eerst schijf 8 uitgeschakeld, vervolgens schijf 7 en zo verder tot schijf 1. Hierbij het 
volledige overzicht van straten in Rijkevorsel die opgenomen zijn in het afschakelplan.
· schijf 1: brandgravenweg, oostmalsesteenweg, Populierenweg, senator Coolsdreef
· schijf 5: Achtelsestraat, hees, leemputten
 
De twee distributienetbeheerders elia en Infrax benadrukken dat de energiestromen via het dis-
tributienet constant evolueren. Dit betekent concreet dat de stroom bij de netgebruikers niet 
elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om 
voor elke adres of straat exact en met 100 % zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een 
afschakeling wel of geen stroom zal zijn. De stratenlijst is bijgevolg indicatief, maar is voor de 
gemeenten een belangrijke informatie om hun bijzonder nood- en interventieplan op te maken.

eerst minder verbruiken, dan pas afschakelen
Wanneer blijkt dat de elektriciteitsreserve niet voldoet, onderneemt de federale overheid ac-
tie om het verbruik van elektriciteit te beperken. Aan de bevolking wordt gevraagd om minder 
elektriciteit te verbruiken. Samen minder verbruiken kan immers een stroomuitval voorkomen. 
Wanneer sensibiliseren en verbieden niet helpt, wordt het afschakelen van elektriciteit in be-
paalde gebieden een allerlaatste maatregel.

elektriciteit nodig omwille van gezondheidsredenen?
Heb je elektriciteit nodig om gezondheidsre-
denen, dan neem je contact op met de dienst 
noodplanning. Zij zoeken samen met jou naar 
een oplossing. Ook voor andere vragen, helpen 
zij je graag verder.

Dienst noodplanning
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 33
noodplanning@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/noodplanning

 

Meer    
info
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Nationale actiedag
tegen inbraken

Veilig wonen. Het zou vanzelfsprekend moe-
ten zijn, maar elke dag vinden in België 
meer dan 200 inbraken plaats. een inbraak 
is een drama. Heel je huis overhoop, je dure 
smartphone, je gloednieuwe tablet en de fa-
miliejuwelen, weg!
Hier moeten we een vuist tegen maken. 
en dat kan alleen als we samenwerken. Ga 
daarom mee aan de slag om ook jouw ge-
meente en politiezone veiliger te maken en 
dieven een halt toe te roepen. Laat ons sa-
men streven naar zo weinig mogelijk inbra-
ken en 1 dag per jaar zelfs helemaal geen!

op 13 november 2015:
1 dag niet!
In het kader van deze nationale actiedag 
tegen woninginbraken verzoekt de politie 
om op donderdag 13 november jouw bui-
tenlicht gedurende de ganse nacht te laten 
branden. Het staat je vrij nog andere ini-
tiatieven te ontwikkelen (wandeling, fiets-
tocht, ...). Raadpleeg voor tips de website 
www.1dagniet.be. 

De politie zal die dag, avond en nacht pre-
ventief extra patrouilles inzetten en er zul-
len controles op de openbare weg plaatsvin-
den.
In alle geval: merk je iets verdacht, voertuig 
of persoon, aarzel niet 101 of 112 te bellen. 
Samen maken we onze buurt veiliger!

Laat	je	zien	op	de	fiets

Ik wil je zien. Laat me je zien. Ook op de 
fiets, in het donker. Misschien vind jij dat 
wel helemaal niet nodig omdat je genoeg 
kunt zien in het donker. De meeste stra-
ten zijn toch goed verlicht? Inderdaad zijn 
de meeste straten in de steden en dorpen 
goed verlicht, maar daarbuiten is het vaak 
nog behoorlijk donker. Maar het is niet eens 
het belangrijkste dat jij genoeg kunt zien, 
belangrijker is dat jij wordt gezien in het 
verkeer. Door je licht aan te doen en er voor 
te zorgen dat je fiets voldoende reflectoren 
heeft, kun je een ongeluk voorkomen. Ook 
kun je reflectie op je kleding gebruiken. Ik 
wil je zien. Laat me je zien! Daar kun je mee 
thuis komen.

Fiets in orde? 
Bekijk op de tekening wat er allemaal op je 
fiets moet zitten om in orde te zijn.

veIlIGheId eN sAmeNlevING
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· witte reflector vooraan
· gele of oranje pedaalreflectoren
· een rode reflector achteraan
· twee remmen (dus een achterrem en een 

voorrem)
· een fietsbel
· twee gele of oranje reflectoren per wiel 

(ofwel een reflecterende witte strook 
langs beide kanten van de banden ofwel 
beiden samen)

· een fietslicht vooraan (facultatief)
· een fietslicht achteraan (facultatief)

hoe zit dat nu
met die verlichting?
Op de fiets moet je je lichten aanzetten zo-
dra het donker begint te worden. Je moet 
ook overdag je lichten aanzetten als je niet 
meer duidelijk kunt zien tot op ongeveer 200 
m (dit is de lengte van ongeveer 30 gepar-
keerde wagens). Dit betekent dat je lichten 
bijvoorbeeld ook bij mist aan moeten. Het 
voorlicht is wit of geel. Het achterlicht is 
rood. De lichten mogen knipperen, maar dit 
is niet verplicht. de lichten moeten beves-
tigd	worden	op	je	fiets	of	op	je	lichaam. Op 
je lichaam moeten de lichten goed zichtbaar 
blijven.

verkeershinder

Jaarlijkse veldritten sint-Jozef
Op 7 november organiseert de Wielerclub 
Sint-Jozef vijf veldritten in de omgeving van 
het voetbalveld en de chirolokalen in Sint-
Jozef Rijkevorsel.

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

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

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

 

Meer    
info

wijkpost rijkevorsel gesloten op 27 oktober

De burelen van het wijkcommissariaat Rijkevorsel zullen op 27 
oktober 2015 uitzonderlijk de hele dag gesloten zijn. Voor drin-
gende zaken kun je tijdens de kantooruren terecht op het hoofd-
commissariaat te Hoogstraten (Vrijheid 13-17).

Meer info:
Politie Noorderkempen
03 340 88 00
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Indien je zelf de bloempotten wenst weg te doen, moet dat vóór die datum gebeuren. Anders 
zal de technische dienst deze verwijderen. er mogen geen bloempotten worden ingegraven. 
Het ingraven van bloempotten kan er immers toe leiden dat er onvoldoende doorgang overblijft 
voor andere bezoekers.

vanaf dit najaar kan je bij het PwA ook terecht
voor het poetsen van grafzerken
Net zoals voor de andere activiteiten dient de betaling met PWA-cheques te gebeuren. eén 
werkuur is één cheque. Je hebt de keuze tussen naamloze cheques of cheques op naam.
· naamloze PWA-cheque (= zonder fiscaal voordeel): e 5,95
· PWA-cheque op naam (= mét 30 % fiscaal voordeel): e 7,20 (nettoprijs komt op ongeveer 

e 5,00)
Personen die een verhoogde tegemoetkoming genieten, kunnen cheques op naam bestellen van 
e 5,95. In dit geval komt de prijs uit op een e 4,20.

De gemeentelijke technische dienst verwittigt dat vanaf maandag
30 november 2015 de bloemen van de gedenkstenen op de begraafplaatsen 
zullen verwijderd worden.

Bloemen op begraafplaatsen

bouweN eN woNeN
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welke andere activiteiten
biedt het PwA nog aan?

voor privépersonen:
· tuinonderhoud
· kleine klusjes/herstellingswerken
· opvang van kinderen, zieken, bejaarden
· hulp bij het vervullen van administratieve 

formaliteiten
· het verzorgen van huisdieren

voor lokale besturen,
scholen, vzw’s en verenigingen:
· hulp bij tijdelijke of uitzonderlijke taken 

die door recente maatschappelijke evo-
luties ontstaan zijn of sterk toegenomen 
zijn en die niet door het gewone perso-
neel of in het gewone arbeidscircuit kun-
nen worden verricht

· taken die door hun aard, hun omvang of 
door hun occasionele karakter gewoonlijk 
door vrijwilligers worden verricht en die 
niet tot het dagelijks beheer behoren

voor bedrijven uit de
land- en tuinbouwsector:
· alle activiteiten behorend tot de sector 

uitgezonderd de champignonteelt en het 
aanplanten en onderhoud van 
parken en tuinen

samenaankoop dakisolatie
en energie infotoer

In de vorige 2310 kon je al lezen dat de ge-
meente opnieuw een samenaankoop dakiso-
latie organiseert. Op woensdag 18 november 
2015 kom je hierover alles te weten tijdens 
een infoavond in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De start is om 20 uur. Naast in-
formatie over het verloop van de samenaan-
koop krijg je ook heel wat informatie over 
verschillende isolatiematerialen, een goede 
plaatsing en allerlei andere tips waarop je 
moet letten wanneer je dakisolatie plaatst 
of laat plaatsen. Inschrijven voor de sa-
menaankoop is nog steeds mogelijk en kan 
via www.iok.be/dakisolatie of bij de milieu-
dienst op het gemeentehuis.

Meer info en inschrijvingen:
PWA-dienst Rijkevorsel
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 58
greet.de.gruyter@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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De infoavond rond dakisolatie kadert ook in 
de energie infotoer van IOK. In een reeks van 
29 infoavonden worden heel wat onderwer-
pen behandeld verspreid over de Kempen. 
Zo zijn er infoavonden rond LeD-verlichting, 
verwarming, elektriciteit en warmte uit de 
zon, eisen voor nieuwbouw, enz. Neem ge-
rust een kijkje op www.iok.be/ei om te kij-
ken welke thema’s in de buurgemeenten aan 
bod komen. Je bent van harte welkom om 
een infoavond in een andere gemeente bij 
te wonen.

ontleen een gratis 
energiemeter

energie wordt elke dag schaarser. Dit zorgt 
ervoor dat de energieprijzen steeds meer de 
pan uitswingen. Daarnaast heeft het gebruik 
van energie gevolgen voor het milieu. Hele-
maal geen energie gebruiken, is natuurlijk 
niet mogelijk.

er zijn wel verschillende manieren om ener-
gieverbruik te verminderen, zonder comfort 
in te leveren. Je verbruik kennen is de eer-
ste stap om je energiegebruik te verminde-
ren. en om te weten, moet je meten, met de 
energiemeter.

Welk aandeel hebben huishoudapparaten in 
het totale energieverbruik van je woning? 
Hoeveel verbruikt de wasmachine, de droog-
kast, de diepvriezer of de vaatwasser en is 
dat meer of minder dan normaal? Hoeveel 
elektriciteit verbruikt mijn pc nog als hij 
uitstaat?

De energiemeter geeft het antwoord op 
deze vragen. Je kunt via de gemeente gratis 
een energiemeter ontlenen voor twee we-
ken. Hiervoor kun je langskomen op de mili-
eudienst. Je krijgt een korte uitleg (en een 
handleiding) over hoe het werkt en dan kun 
je thuis aan de slag!

ventileren kan je leren !

Als je je woning ventileert, wordt de lucht 
voortdurend ververst. Maar waarom is het zo 
belangrijk om je woning te ventileren? In je 
woning stapelen zich vocht en giftige stoffen 
op. Dat kan zorgen voor schimmel, conden-
satie op de ramen, onaangename geurtjes, 
... Maar het kan ook problemen geven voor 
je gezondheid. Als je je woning goed venti-
leert, blijft je woning gezond en jij ook. Op 
deze manier bespaar je op dokterskosten én 
op kosten in je woning.

Verlucht door je raam of buitendeur open 
te zetten gedurende een korte periode. Doe 
dat zeker na activiteiten waarbij vocht of 
schadelijke stoffen vrijkomen: na een dou-
che, na het slapen, na het koken, na het ge-
bruik van kaarsen, wanneer er veel personen 
aanwezig zijn in een ruimte, ...
Je kunt het best ventileren met een venti-
latiesysteem. Dat zorgt ervoor dat er verse 
lucht via droge ruimtes (woonkamer, slaap-
kamer, bureau, ...) wordt binnengebracht 
om dan via tussenruimtes (gang, trappen-
hal, ...) naar de natte ruimtes te stromen 
(keuken, toilet, badkamer, ...) via roos-
ters of spleten onder de deur. De vochtige, 
vervuilde lucht wordt daarbij uit de natte 
kamers afgevoerd. Heb je geen ventilatie-
systeem? Probeer dan zo goed mogelijk te 
verluchten en bekijk of je in de toekomst 
een ventilatiesysteem kunt installeren.
Benieuwd hoe je goed kunt ventileren en 
verluchten? Surf dan naar www.ventileren-
kanjeleren.be.
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brandhoutverkopen
bosgroep Noorderkempen

De Bosgroep Noorderkempen organiseert dit 
najaar twee brandhoutverkopen. De eer-
ste houtverkoop vindt plaats op dinsdag 3 
november in Merksplas, in GC De Marc/kt 
(Markt 1, Merksplas). Vanaf 19.15 uur zul-
len hier brandhoutloten uit Merksplas, Rijke-
vorsel, Hoogstraten, Oud-Turnhout en Lille 
verkocht worden. De houtcatalogus zal be-
schikbaar zijn op www.bosgroepen.be en de 
milieudienst van de betreffende gemeenten 
vanaf begin oktober.

Opgelet: kandidaat-kopers moeten zich van 
tevoren inschrijven. Dit kan telefonisch via 
014 85 90 19 of per e-mail noorderkempen@
bosgroep.be. Inschrijven kan tot en met 
maandag 2 november.

een tweede brandhoutverkoop organiseert 
de Bosgroep samen met de gemeente Ra-
vels. Die houtverkoop vindt plaats in zaal ’t 
Molenslop (Straatakkers 3, Ravels) op dins-
dag 1 december. Tijdens deze verkoop wor-
den loten verkocht uit Ravels, Arendonk en 
Turnhout. Inschrijven voor deze loten is niet 
verplicht. De verkoop start om 19.00 uur. De 
catalogus zal vanaf begin november beschik-
baar zijn via de milieudienst van de betrok-
ken gemeenten of via www.bosgroepen.be.

Meer info:
Bosgroep Noorderkempen vzw
Lichtaartsebaan 45 – 2460 Kasterlee
014 85 90 19 - noorderkempen@bosgroep.be

Awv: werken aan de
sint-lenaartsesteenweg lopen 
enkele weken vertraging op

Het Agentschap voor Wegen en Verkeer 
(AWV) laat weten dat omwille van het 
slechte weer in september de werken aan 
de N131 ongeveer twee weken vertraging 
hebben opgelopen. Daardoor schuift ook de 
planning van de aannemer achteruit. Als de 
weersomstandigheden niet verder roet in 
het eten gooien, zullen de werken eind no-
vember klaar zijn.

In de volgende weken zullen er lokaal nog 
enkele herstellingen gebeuren aan de reeds 
aangelegde funderingslaag. er zal dan tijde-
lijk hinder zijn voor de inwoners omdat deze 
lokale zones moeten uitharden en er dus nog 
niet over gereden mag worden. Daarna zal 
de aannemer de laatste funderingslaag aan-
brengen en vervolgens kunnen dan de asfalt-
lagen geplaatst worden. Ook de opritten van 
woningen en handelszaken wor-
den dan afgewerkt. 

www.awv.be
www.rijkevorsel.be

 

Meer    
info



dienst een lijst met hoofdwegen opgemaakt, 
die zeker bij sneeuwval of ijzel geruimd en 
gestrooid moeten worden. er werd bij het 
samenstellen van de lijst voor gezorgd dat 
elke inwoner zich slechts over korte afstand 
moet verplaatsen om een vrijgemaakte 
hoofdweg te bereiken.

Wegen waar weinig verkeer komt, werden 
niet opgenomen in deze lijst omdat hier het 
strooien weinig uithaalt. er is immers een 
zekere verkeersintensiteit nodig om het 
zout effectief zijn werk te laten doen. Pas 
als de hoofdwegen voldoende gestrooid zijn, 
kan er bij langdurige wintertoestanden nog 
overgegaan worden tot het strooien van de 
overige wegen. Ook een lijst van te strooien 
voet- en fietspaden werd opgesteld. Op de 
website www.rijkevorsel.be/winterdienst 
vind je de stratenlijst en een plan terug.
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winterdienst 2015-2016

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

waar wordt er gestrooid?
De gewestwegen worden gestrooid door het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Ook staan zij 
in voor de fietspaden langsheen deze wegen.

Om praktische redenen is het voor de ge-
meente niet doenbaar om alle gemeentewe-
gen te strooien. Daarom heeft de technische 

bouweN eN woNeN
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Vorige winter werd er op verschillende lo-
caties niet gestrooid, omdat er net een be-
tonnen wegdek werd aangelegd. Deze plaat-
sen zullen nu terug opgenomen worden in 
de strooiroute. Het gaat hier om delen van 
het Looi, de eikendreef, Sint-Jozef en het 
kruispunt van de Helhoekweg met de Lozen-
hofstraat.

wat met wegenwerken?
Op verschillende wegen zijn momenteel we-
genwerken aan de gang. Dit heeft uiteraard 
een invloed op het traject dat de strooiwa-
gens zullen afleggen. Zo kan het dat straten 
die in het strooiplan zijn opgenomen, niet 
of slechts gedeeltelijk gestrooid worden tij-
dens de werken. Hierdoor kunnen bepaalde 
straten ook eerder of later gestrooid worden 
in vergelijking met vorig jaar.

Wanneer de werken klaar zijn, zal de nor-
male strooiroute worden hervat. Op de loca-
ties waar een nieuw betonnen wegdek werd 
aangelegd, zal er dit jaar niet gestrooid 
worden. Op de website vind je hiervan een 
overzicht terug. 

welke taken dienen de 
inwoners uit te voeren?
We willen er nog even op wijzen dat niet 
enkel de gemeente moet instaan voor de 
veiligheid van de weggebruikers. In de win-
terperiode zijn ook de inwoners verplicht om 
de hinder tot een absoluut minimum te be-
perken. Zo is het belangrijk dat de eigenaars 
of huurders ter hoogte van hun perceel een 
strook van 1,20 meter van het voetpad ijs- 
en sneeuwvrij maken.

Over deze en andere plichten vind je meer 
terug op www.rijkevorsel.be/winterdienst.

Tot slot willen we benadrukken dat wegge-
bruikers te allen tijde hun rijstijl dienen aan 
te passen aan de weersomstandigheden en 
de toestand van het wegdek.

riolerings- en wegenwerken
sint-Jozef

In de vorige editie van 2310 werden de ver-
schillende fasen opgesomd van de werken in 
Sint-Jozef. Inmiddels is deze fasering ach-
terhaald.

De intentie van de aannemer is om tegen het 
einde van het jaar het stuk van de brug tot 
aan de Kerkdreef helemaal klaar te hebben. 
De ploeg die de riolering aanlegt zal echter 
blijven doorwerken, zodat ook verder op het 
traject de werken al zullen aanvangen.
Voor meer informatie verwijzen we je graag 
naar www.rijkevorsel.be/wegenwerken 
waar je de laatste stand van zaken kunt te-
rugvinden.

© Johan Kaethoven
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Om aan de noden van de bewoners, bezoe-
kers, lokale handelaars en/of vrije beroepen 
van Stevennekens en de straat Sint-Jozef 
tegemoet te komen, werd er een tijdelijke 
parking ingericht op het terrein van het 
steenfabriek SAS. Deze parking is uitsluitend 
bestemd voor voertuigen onder de 3,5 ton. 
Deze parking is te bereiken langs de kant van 
Stevennekens. er is ook een mogelijkheid om 
via de parking door te rijden tot aan de vroe-
gere conciërgewoning van het SAS om aldaar 
de wagen te parkeren. Op dit gedeelte is 
er echter tijdelijk parkeren ingesteld en 
dient u de parkeerschijf te leggen. Zolang 
de werken in de Hoeveweg, Stevennekens, 
Sint-Jozef en de Hoge Heideweg niet zijn af-
gewerkt, zal de parking beschikbaar blijven.

herschildering 
fietssuggestiestrook	centrum

Wegens de slechte weersomstandigheden 
op 2 september werd het schilderen van 
de fietssuggestiestroken in het dorp door 
het Agentschap Wegen en Verkeer verscho-
ven naar een later tijdstip. Zodra er vanuit 
AWV meer informatie beschikbaar is over 
een nieuwe datum, wordt dit onmiddellijk 
gecommuniceerd via de gemeentelijke web-
site.

uitvoering masterplan
openbare verlichting

In de 2310 van september 2015 werd al aan-
gekondigd dat op verschillende plaatsen de 
openbare verlichting gedoofd zal worden 
tussen 23.00 en 6.00 uur.

eandis is op 9 oktober gestart met het uit-
voeren van de benodigde werkzaamheden. 
Het werk bestaat erin dat eandis alle cabines 
dient aan te passen aan het nieuwe brandre-
gime. elke cabine stuurt de verlichting van 
een aantal straten of delen van straten. Zo 
zal cabine per cabine, deelgebied per deel-
gebied, het plan gerealiseerd worden.

Tijdens de uitvoering van de werken zullen 
er testen worden uitgevoerd. Dit kan ertoe 
leiden dat de verlichting tijdelijk overdag 
zal branden.
Verdere informatie kan je terugvinden op 
www.rijkevorsel.be/straatverlichting.

bouweN eN woNeN

© Johan Kaethoven



21

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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Meer	fietsleunhekken	voor
meer	fietsers	en	minder	CO2

Het gemeentebestuur engageert zich om in 
het kader van het project Kempen 2020 de 
CO2-uitstoot te verminderen met 20 % ten 
opzichte van 2011. In 2011 droeg het verkeer 
bij tot 15 % van de totale gemeentelijke CO2-
uitstoot. Deze uitstoot wordt voornamelijk 
veroorzaakt door het gebruik van personen-
wagens. Het is daarom niet meer dan logisch 
dat het bestuur de nodige inspanningen doet 
om het gebruik van personenwagens te ont-
raden. 

Zo zullen er voor fietsers meer en betere 
voorzieningen komen om fietsen op een vei-
lige manier te stallen. Speciale fietsleunhek-
ken worden op verschillende locaties in het 
centrum geplaatst. Ook aan de begraafplaat-
sen en aan het klooster naast het gemeen-
tehuis zullen deze nieuwe fietsleunhekken 
worden gezet. De fietsspiralen, die nu nog in 
het Dorp staan, verhuizen naar beide zijden 
van de kerk.

er wordt getracht om nog voor de jaarwisse-
ling de nieuwe fietsleunhekken te plaatsen.

milieuprijs 2015

De milieuraad van Rijkevorsel reikt in 2015 
een milieuprijs uit. Met dit initiatief wil men 
het bewustzijn van de bevolking op het vlak 
van milieu, natuur en duurzaamheid aan-
moedigen. Het opzet van deze prijs is vooral 
het stimuleren van nieuwe concepten, pro-
jecten, ideeën, ... inzake het streekproject 
Kempen 2020.

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

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

van milieu of duurzaamheid te hebben 
geleverd

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

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

wie komt in aanmerking?
· een individuele kandidaat woonachtig in 

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

drijf gevestigd in Rijkevorsel
Het milieu-, natuur- of duurzaamheidspro-
ject moet uitgevoerd zijn op het grondge-
bied van Rijkevorsel.

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

De milieuraad voorziet een geldprijs van 
e 250 voor de winnaar.

Denk je in aanmerking te komen voor deze 
prijs of denk je iemand te kennen die hier-
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voor in aanmerking komt? Kandidaturen 
moeten schriftelijk worden ingediend bij de 
secretaris van de milieuraad, p/a Milieuraad 
Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 
of via e-mail: milieudienst@rijkevorsel.be.

De kandidaturen moeten gemotiveerd zijn 
met een korte beschrijving van het project 
en eventueel enkele foto’s. Deze moeten ui-
terlijk op 1 november 2015 ingediend wor-
den. Veel succes!

onze waterlopen kunnen
wat extra helden gebruiken

Zwerfvuil, overmatige plantengroei, een te 
hoog waterpeil, ... Voor onze waterlopen 
betekent dat al gauw overstromingsgevaar. 
Behoed waterlopen voor gevaar en houd 
mee een oogje in het zeil. en zo geef je ook 
al het leven in en rond het water alle kan-
sen. Zie je dus iets ongewoons? Geef dit door 
via het meldpunt waterlopen.

wat kun je zoal melden?
· Overmatige of ongewenste plantengroei
· Boom of ander obstakel in de beek
· Zwerfvuil, verstopte vuilrooster
· Afkalvende oever, oeververzakking
· Wateroverlast, hoog waterpeil
· Zeldzame dieren of planten
· Pesticidengebruik in of naast de waterloop
· Inbreuken op afstandsregels

Twijfel niet en meld het via het meldpunt 
waterlopen van de provincie Antwerpen op 
www.meldpuntwaterlopen.be.

· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22
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In het kader van het thema ‘GeLuK(T)’ hebben de kinderen de ganse week keigelukkig samen 
gespeeld met onder andere de geluksmemory, het geluksparcours, de magiespelletjes, de ge-
lukspoppetjes en wensbloemen knutselen.

er heerste een sfeer van GeLuK in onze Kinderclub. Aan de hand van leuke, gelukte activiteiten 
hebben we aan kinderen laten zien dat het leuk is om net dat tikkeltje geluk te hebben. Maar 
dat het ook bij het leven hoort dat het soms eens niet lukt. Maar dat het belangrijk is hoe je er-
mee omgaat. Deze activiteiten zorgde voor een supertoffe sfeer. en dit kun je zien op de foto’s.

De week van 12 tot 16 oktober was de week van de Buitenschoolse 
Kinderopvang. Ook in de Kinderclub van Rijkevorsel was deze week
een groot succes!

Week van de
Buitenschoolse Kinderopvang

vrIJe tIJd
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deze maand
de uitgelezen
selectie van
Nicole van dijck,
medewerkster in 
de bibliotheek.

welk boek heb je
zopas uitgelezen?
‘Ik zal er altijd voor je zijn’, een autobio-
grafisch verhaal van een zus over haar le-
ven met een mentaal gehandicapte oudere 
broer. een klein dun boekje maar heel mooi 
en vrolijk geschreven door Anne Icart.

hoe vaak bezoek je
de bibliotheek?
Ik werk in de bib, dus ik kom er bijna elke 
dag, altijd met veel plezier.

weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
Boekjes over Jan en An. Ik las ook veel boe-
ken van Tiny. Ik heb nog altijd een hele reeks 
die ik  dikwijls zelf heb voorgelezen aan mijn 
kinderen.

In welk boek had je graag 
geleefd en waarom?
een titel van een boek kan ik daar niet 
meteen aan linken maar ik zou het wel fijn 
vinden om eens terug te kunnen gaan in de 
tijd. Dat gevoel overvalt mij vooral als ik een 
oude stad of een historisch gebouw bezoek. 
Het moet toch geweldig zijn om eens een 
dag mee te draaien in het atelier van Rubens 
of ridder te zijn in de middeleeuwen of een 
dienstmeisje te zijn op Downton Abbey.

welk boek is
jouw absolute nummer 1?
Woesten, de debuutroman van Kris van 
Steenberge. Het boek speelt zich af tijdens 
de eerste Wereldoorlog. Het is het verhaal 

van een tweeling, twee jongens waarvan 
één vreselijk verminkt door het leven moet… 
een mooi en vlot geschreven verhaal met 
een prachtig einde. echt een aanrader!

welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij?
een chicklitroman lees ik als ik echt aan niks 
wil denken. Aanraders zijn Jill Mansell en 
Nicky Pellegrino.
 
met welk personage
zou je graag bevriend zijn?
Tikkenei uit Blinker van Marc De Bel.

Noem drie van je
favoriete schrijvers?
Camilla Läckberg, Charlotte Link en Jan Ter-
louw.

welk boek is volgens jou
een echte klassieker?
Wit is altijd schoon van Leo Pleysier en Oor-
logswinter van Jan Terlouw (jeugdboek).

wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’
Astrid Meijer van de Oxfam-winkel, een 
trouwe bibliotheekbezoekster.

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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Ontdek	je	leesprofiel

een bibliotheek vol boeken, 
waar begin je dan met zoeken?
Tijdens onze verwendag en de weken erna 
kun je op onze website terecht om je voor-
keursprofiel te bepalen. Ben je een adrena-
linezoeker, autodidact, evenwichtszoeker, 
huismus, literair, romanticus of trekvogel?

vul de vragenlijst in
en kom het gauw te weten
Het invullen van de vragenlijst neemt on-
geveer 10 minuutjes van je tijd in beslag. 
Aan het einde krijg je meteen je resultaat 
te zien.

Je	leesprofiel	gevonden?
Proficiat!
Op onze website vind je per leesprofiel een 
link naar de boeken in onze bibliotheek die 
perfect bij je passen. Heb je graag wat ex-
tra tips of kun je wat hulp gebruiken bij het 
zoeken? Vraag dan zeker even onze
raad, we helpen je graag
verder.

Grote boekenverkoop

Kon je er niet bij zijn op onze Verwendag? 
Heb je zin om achteraf nog eens te komen 
neuzen? Kom dan zeker langs op onze boe-
kenverkoop. Te bezoeken in de hoofdbiblio-
theek en in de Aster Berkhofbibliotheek tot 
en met 7 november.

winnaars zomerleesactie

Deze zomer organiseerden we opnieuw een 
‘zomerleesactie’ in de bibliotheek. Voor elk 
gelezen boek, kreeg je een kaartje, waar-
mee je kon deelnemen aan onze actie. een 
onschuldige hand trok volgende namen, die 
op onze verwendag hun prijs in ontvangst 
kwamen nemen:
Jeugd: Veerle Joris, Jannes Goetschalckx, 
Thijs Oris, Ferre Sijsmans, Kaat Dockx, 
Lore Van Gils, Sander Kerstens, Jasmien Van 
Boxel, Rune Aerts en Marie Govaerts.

Volwassenen: Agnes Kerstens, els Mari-
nus, Ward Seuntjens, Joyce Verresen, elza 
Oprins, Gerda Decarte, Maria Van Gansen, 
Jan Nuyts, Lydie Adriaensen en Lucie Zaman.

winnaars vliegactie
Naast een deelname aan de zomerleesactie, 
konden kinderen van het 1ste t.e.m. het 6de 
leerjaar ook deelnemen aan de vliegactie. 
Hierbij zochten ze in boeken over klank en 
muziek, het thema van dit jaar, naar de ant-
woorden op onze vragenlijst. Wanneer ze 
alle vragen juist invulden, konden ze met 
de gevonden code een schatkist vol cadeau-
tjes openen. Bovenop een cadeautje uit de 
schatkist, maakten alle deelnemers kans op 
een extra prijs. een onschuldige hand trok 
volgende namen:
Lobke Ooms, Jonas Van Dijck, Jinthe Roelen, 
Jolien Aerts, Lisse Snoeys, Djessy Boers en 
Anika Luttecke.

winnaars tekeningen
Niet enkel de kinderen uit de lagere school 
maakten kans op een extra prijs, ook de kin-
deren uit de kleuterklas konden hun kans 
wagen. Alle leerlingen kregen in de klas een 
mooie tekening om in te kleuren. Bij inleve-
ring in de bibliotheek kregen ze in de plaats 
een oorkonde en een zakje met allerlei lek-
kers en leuks.

vrIJe tIJd

www.rijkevorsel.be/starttoread
03 340 00 52
bibliotheek@rijkevorsel.be
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De winnaars zijn: Ariën Lauryssen, Torre Ver-
donck, elisa Heye, Jaan De Cordt, Lisa Doms, 
Katrijn Van Dijck en Lien Meysmans.

zichtbaar bewegen:
fluovestjes	voor	volwassenen

De klok is ondertussen verzet. De dagen wor-
den korter, de nachten langer. M.a.w. het 
wordt vroeg donker. Toch willen we blijven 
bewegen en sporten. De sportraad van Rijke-
vorsel zorgt er voor dat je goed ‘zichtbaar’ 
kunt ‘bewegen’.

De sportraad heeft immers oranje fluovest-
jes laten maken die sportieve volwassenen, 
individueel, in groep of met hun ploeg kun-

nen dragen. Vooraan staan de logo’s van de 
sportraad en de gemeente Rijkevorsel en 
achteraan de slogan ‘Zichtbaar bewegen’.
De keuze voor deze slogan is dubbel. ener-
zijds kunnen mensen op een veiligere en 
dus beter zichtbare manier sporten door het 
dragen van een fluovestje zodat ze opvallen 
in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien 
dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig 
aan sport wordt gedaan.

Je kunt een fluovestje bekomen tegen de 
democratische prijs van e 2 per stuk bij de 
vrijetijdsdiensten van de gemeente in het 
Klooster.

sport-Na-school: de sNs-pas

Ben jij zo’n sportieveling uit het secundair 
onderwijs die graag allerlei sporten doet? 
Dan is de SNS-pas op jouw lijf geschreven!
Met deze pas kies je immers zelf wat, waar, 
wanneer en hoeveel je wil sporten.

Vooraf inschrijven is niet nodig! Je kijkt op 
het uurrooster wat er die dag te doen is en 
gaat er op af. Je hebt keuze uit een indruk-
wekkend aanbod van toffe activiteiten zoals 
hip-hop, zwemmen, aërobic, fitness, spin-
ning, tennis, muurklimmen, squash, paard-
rijden... te veel om op te noemen.

Alle activiteiten gaan door in verschillende 
sportclubs, sportaccommodaties of scholen 
in de buurt. De Rijkevorselse tieners kunnen 
terecht bij Judoclub De Bres, TC De Valk, 
Sport4Fun, BC Rijkerack, KFC Zwarte Leeuw 
en AC Rijkevorsel.

Je kunt het aanbod en meer info terugvinden 
op www.sportnaschool.be 
Voor één semester betaal je e 30, voor het 
hele schooljaar betaal je slechts e 45. Bo-
vendien kun je een deel van je inschrijvings-
geld terugkrijgen via je ziekteverzekering. 
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terugblik
scholenveldloop 2015

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

Graag danken wij ook nogmaals Bibchip voor 
de tijdsregistratie, Fruitbedrijf Bruneel-
Cox voor de sponsoring van de appels, KFC 
Zwarte Leeuw voor het gebruik van hun ter-
reinen, AC Rijkevorsel voor de ondersteuning 
via voorlopers en de sportraad Rijkevorsel 
voor hun medewerking!

Wil je de uitslag bekijken, ga dan naar www.
uitslagen.be.

 
sportgala 2015:
oproep kandidaturen

Op vrijdag 19 februari 2016, richt de sport-
raad i.s.m. het gemeentebestuur het ‘Sport-

vrIJe tIJd

gala 2015 Rijkevorsel: huldiging van sport-
laureaten, kampioenen en uitzonderlijke 
sportprestaties’ in. Langs deze weg willen 
we iedereen oproepen om een sporter of 
sportvereniging kandidaat te stellen voor de 
sportlaureaten 2015.

volgende laureaten
worden er gehuldigd:
· Sportman van Rijkevorsel 2015
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2015
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2015
· Sportvereniging van Rijkevorsel 2015
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2015

voorwaarden waaraan de 
kandidaten moeten voldoen:
· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevor-

sel
· een pracht van een sportieve prestatie ge-

leverd hebben in 2015
· een belangrijke bijdrage leveren aan het 

sportgebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht wor-
den op de sportdienst tot 10 januari 2016. 
De nodige formulieren vind je terug op de 
website of kun je bekomen op de sport-
dienst.

verlichting gemeentelijk 
sportveld bavelstraat

Het gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
wordt tijdens de weekdagen verlicht van 15 
tot 21.15 uur. Tijdens de weekends is dit van 
15 tot 20 uur.

Voor de lopers worden nog eens de afstan-
den van de atletiekpiste en de Finse piste 
meegegeven. Voor de atletiekpiste komt 
dit op 344 m voor de binnenbaan en 368 m 
voor de buitenbaan. De Finse piste is 410 m 
lang.
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4de sportquiz sportraad 
rijkevorsel verplaatst
naar 4 december 2015 !

De sportquiz van de sportraad wordt ver-
schoven van 13 november 2015 naar vrijdag 
4 december 2015. Hopelijk kunnen de reeds 
geïnteresseerde quizploegen ook aanwezig 
zijn op 4 december. Het positieve is dat je 
met je quizploeg nog een kleine maand ex-
tra tijd hebt om je voor te bereiden.

Het stramien blijft hetzelfde en we zijn ook 
nog steeds opzoek naar de SportStein van 
Veussel!

De quiz is gericht naar ploegen van zes tot 
acht personen met een brede interesse of 
kennis van de sport. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt e 20,00 per ploeg en dien je bij 
voorkeur vooraf over te schrijven op het re-
keningnummer Be91 0682 0099 8676 om ze-
ker te zijn van deelname. Gelieve sportquiz 
2015 en de naam van je ploeg te vermelden 
bij de overschrijving!

Folder ‘speelpleintjes
in rijkevorsel’

Omwille van het grote succes van de Fo-
tozoektocht Rijkevorselse speelpleintjes 
brengt het gemeentebestuur van Rijkevor-
sel ook dit najaar een vernieuwde folder uit 
met alle informatie over onze Rijkevorselse 
speelpleintjes. Waar bevinden de speel-
pleintjes zich? Welke speeltuigen vind je 
er terug? Voor welke leeftijdsgroep zijn de 
speelpleintjes bedoeld?

Deze folder kun je verkrijgen aan het ont-
haal van het gemeentehuis of bij de jeugd-
dienst of downloaden via de ge-
meentelijke website.

Vragen en defecten
aan speeltoestellen:
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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Groot feest
tijdens de Jeugdfuif !

Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseerde 
de Rijkevorselse jeugdraad een gratis Jeugd-
fuif voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar 
die in Rijkevorsel of omstreken woont. Naast 
dansen op de muziek van DJ Ordin, konden 
de jongeren zich ook uitleven in onze spelle-
tjeshoek, chillen in onze loungehoek of gek 
doen in onze fotobooth. Kortom, het was een 
super leuke avond! Op naar volgend jaar!

vormingsavond druggebruik:
‘Als kleine kinderen
groot worden’

Heb je kinderen tussen 10 en 15 jaar oud die 
nog geen tabak, alcohol of drugs gebruiken 
of er net mee beginnen experimenteren? Dan 
is deze gratis vormingsavond iets voor jou.

Hoe kun je jouw kind verstandig leren om-
gaan met alcohol? Hoe kun je voorkomen dat 
je kind tabak of drugs gaat gebruiken? Ook 
al ervaar je dat niet altijd zo, als ouder heb 
je heel wat in je mars om tieners te helpen 
gezonde keuzes te maken. erover praten en 
grenzen stellen is de basis.
Aan de hand van filmpjes en voorbeelden 
bieden we je tips en tricks om met je kind in 
gesprek te gaan, op de manier die het beste 
bij jou past.

Praktisch:
· Dinsdag 10 november 2015 van 20.00 uur 

tot 22.00 uur
· Administratief centrum – stadhuis Hoog-

straten - Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
· Deelname is gratis, inschrijven vooraf is 

verplicht (plaatsen zijn beperkt)

Meer info en inschrijven:
Dienst Samenleving Hoogstraten
03 340 19 59
samenleving@hoogstraten.be

© sonja van roy

© sonja van roy
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25 november - de cinema 
komt naar je toe: Philomena

Op 25 november organiseren het gemeen-
tebestuur, MOOOV en OXFAM Wereldwinkel 
Rijkevorsel de filmvertoning van Philomena. 
De film vertelt het waargebeurde verhaal 
van Philomena Lee die als tiener haar bui-
tenechtelijke zoontje ter adoptie moest af-
staan op aandringen van de Iers-Katholieke 
gemeenschap waar ze woonde. Wanneer ze 
vijftig jaar later tracht haar kind terug te 
vinden en daarbij op veel verzet stuit van-
uit de kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp 
van BBC-journalist Martin Sixsmith die in 
het verhaal een mooie comeback ziet voor 
zijn onlangs geruïneerde carrière. Als ech-
ter tijdens hun zoektocht de puzzelstukjes 

op zijn plaats beginnen te vallen, ontstaat 
een ontroerende vriendschap tussen beiden, 
gebouwd op het verlangen om de waarheid 
boven tafel te krijgen over het onrecht wat 
Philomena is aangedaan. De film won o.a. 
de BAFTA–award voor Beste Scenario in 2014.

Voor en na de filmvertoningen wordt een 
‘klein café’ georganiseerd in de aanpalende 
lokalen. Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen. De inkomprijs 
bedraagt e 1 en de film start om 20 uur.

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info
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#2310

Jolien Herthogs (23) uit Rijkevorsel is net afgestudeerd met een master 
strategische communicatie en een lerarenopleiding op zak. Sinds 1 september 
werkt ze in het Stedelijk Lyceum Waterbaan in Deurne als leerkracht 
gedrags- en cultuurwetenschappen. Daarnaast speelt ze korfbal op hoog 
niveau bij regerend landskampioen Boeckenberg. Op zich al redenen genoeg 
voor een interview, maar waar wij vooral benieuwd naar waren, is het 
vrijwilligerswerk dat Jolien deze zomer verrichte in Zuid-Afrika. Ze trok zes 
weken lang naar Durban om via de organisatie Be More aan een project te 
werken dat zich richt op straatjongeren.

stel de organisatie, waarvoor je vrijwilligerswerk
hebt gedaan, eens voor?
Net voor mijn laatste vakantie als student wilde ik iets speciaal doen. Het kriebelde al heel lang 
om eens een verre reis te maken en me eens onder te dompelen in een hele nieuwe cultuur. 
Omdat ik toch ook wel mijn steentje wil bijdragen aan een betere wereld was het doen van 
een vrijwilligersproject in het buitenland een logisch gevolg. Zo kwam ik terecht bij Be More, 
een organisatie uit Nederland die samenwerkt met een groot aantal projecten in Afrika en Azië. 
Dit zijn lokale ontwikkelingsorganisaties, opgericht en gerund door bevlogen mensen, die zich 
inzetten voor anderen die het minder goed getroffen hebben.

Lees verder op pagina 34.

Volk van Veussel: Jolien in Zuid-Afrika



Geflitst...

Nmbs-campagne met rijkevorselnaars mèneke en willy verdonck

20 september: Polar bearswandeling

10 oktober: Jeugdfuif 2310 

11 oktober: aanplanting geboortebos 

24 september: krijttekeningen IJd

n.a.v. wereldjongerendagen 2016

20 september:
Plantjesweekend

Kom op tegen Kanker

Gedenkpenning 75 jaar belgische 

onafhankelijkheid uit 1905.

opgegraven door danny ooms

in rijkevorsel.© heemkundige Kring

20 september:
Camp Plumbridge

© bart huysmans
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waarom koos je voor deze organisatie?
Bij Be More vinden ze het belangrijk dat je als vrijwilliger echt een verschil maakt. De projecten 
die ze steunen zijn kleinschalig en bieden directe hulp: weeshuizen, projecten voor seksueel 
misbruikte vrouwen en kinderen, schoolprojecten, medische instellingen, gemeenschapspro-
jecten en programma's voor straatkinderen. De sterkte van Be More vind ik vooral het feit dat 
zij echt de lokale projecten steunen en niet zelf initiatieven gaan oprichten. Zo voorkomt men 
het gevaar dat er in bepaalde maanden – wanneer er minder vrijwilligers zijn – de projecten 
helemaal stil vallen. Vaak weten de mensen ter plaatse beter waar en welke hulp er nodig is. 
een extra voordeel is dat je ook meteen de lokale economie een duwtje in de rug geeft. 

In welke landen is de organisatie werkzaam?
waarom wou je absoluut naar zuid-Afrika?
Be More steunt lokale ontwikkelingsprojecten in onder meer Zuid-Afrika, uganda, Malawi in 
Afrika. In Azië ondersteunen ze projecten in Cambodja en op de Filipijnen. Waarom ikzelf 
uiteindelijk voor Zuid-Afrika gekozen heb, heeft verschillende redenen. Ten eerste stond het 
land al heel lang op mijn bucketlist. Wie wil er nu niet op safari, de Tafelberg beklimmen en 
Afrikaans leren? Daarnaast was het project waar ik het meest interesse voor had, met name 
I Care, toevallig ook in Zuid-Afrika. Ik wou mezelf ook eens helemaal onderdompelen in een 
geheel nieuwe omgeving en letterlijk mijn grenzen verleggen. 

#2310
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hoe zag een gemiddelde dag er voor jou uit?
Het project waaraan ik meegewerkt heb, heet I Care. Het is een gemeenschapsproject dat zich 
richt op de straatkinderen van Durban. Vaak kunnen deze om uiteenlopende redenen niet terug 
naar huis. Het team van I Care biedt deze kinderen de mogelijkheid om het straatleven te ver-
ruilen voor een normale woonsituatie.

Het programma bestaat uit drie fasen. Fase 1 is het Hope Center waar de jongeren binnen 
komen. Het is een drop-in centrum waar straatjongeren overdag terecht kunnen om vrijwillig 
deel te nemen aan het I Care programma. Tijdens fase 2, tevens de fase wanner ik aanwezig 
was, komen de jongens terecht in het Rehabilitation Center. De kinderen die regelmatig bij het 
Hope Center komen en die aangeven klaar te zijn voor een volgende stap, doorlopen een in-
tensief rehabilitatieprogramma van drie maanden. Hier leren ze basisvaardigheden als hygiëne, 
problemen oplossen zonder te vechten, communiceren en het wennen aan structuur. Mijn taak 
was vooral om de jongens mee te begeleiden tijdens dit proces. elke dag had zijn vaste struc-
tuur:  opstaan om 5.30 uur, douchen, ontbijten, lessen volgen, sport en spel, enz. Tot slot is er 
nog een fase 3 waar sociale werkers aan de slag gaan om de jongens opnieuw naar hun huis te 
brengen, of om een andere oplossing te zoeken binnen allerhande centra en opvangtehuizen.  

hoeveel vrijwilligers werken er? 
We waren slechts met twee vrijwilligers op het project. Ikzelf en een Nederlands meisje uit 
Amsterdam. Zoals ik eerder al zei, richt Be More zich vooral op lokale projecten en is het zelfs 
zo dat de projecten ook zonder vrijwilligers blijven draaien. Onze taak was dus puur ondersteu-
nend. De aanwezigheid van vrijwilligers helpt de jongens om zichzelf te ontwikkelen en geeft 
ze zelfvertrouwen. Ze vinden het heerlijk om contact te hebben met vrijwilligers, met ze te 
voetballen en zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen. Verder werken er nog een heleboel 
vaste medewerkers.

hoe heb je de periode in zuid-Afrika beleefd?
De vriendschappen die je opbouwt, en het gevoel dat je met kleine dingen echt een verschil kan 
maken binnen zo’n project geeft je echt een heel voldaan gevoel. In het begin heb ik het wel 
heel erg lastig gehad. Het contrast met België was voor mij echt groot. Ook het feit dat ik plots 
helemaal in mijn eentje aan de andere kant van de wereld zat, in een geheel andere cultuur, 
met allemaal onbekende mensen, was moeilijker dan gedacht. Maar dat gevoel maakte al snel 
plaats voor heel veel liefde voor Zuid-Afrika! 

heeft het vrijwilligerswerk een effect gehad
op jouw levensstijl in belgië?
In Afrika leven de mensen volgens de ‘African time’, onder het motto ‘alles op ’t gemakske’. 
Daar moest ik in het begin heel erg aan wennen. Wij zijn het zo gewoon om met ‘tijd’ te leven 
en dat is daar helemaal anders. Als je met iemand hebt afgesproken om 8 uur, betekent dat in 
Zuid-Afrika ergens tussen half 9 en 12 uur. ‘Hakuna matata’, en vooral heel veel geduld hebben. 
Na enkele dagen begon ik te beseffen dat je hierdoor soms ook echt wel tot rust kan komen. 
Hier in België kan ik mezelf nog wel eens voorbij lopen omdat ik altijd een ontzettend drukke 
agenda heb. Toen ik terugkwam van Zuid-Afrika had ik mezelf voorgenomen om die ‘African 
time’ mee te nemen. Maar helaas, zoals dat gaat met goede voornemens…

Lees verder op pagina 36.
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uiteraard is mijn visie op het leven wel wat veranderd. Je wordt je – hoe cliché ook – ontzet-
tend hard bewust van ons luxeleventje in België. De schrijnende situatie van vele gezinnen in 
Zuid-Afrika doen echt je ogen open gaan. De apartheid is in bepaalde gebieden nog voelbaar 
aanwezig. Ook de hoge criminaliteit die er helaas ook nog heerst, doet je heel erg beseffen dat 
het land nog heel wat werk voor de boeg heeft. 

wat of wie in rijkevorsel heb je het meest gemist?
uiteraard de vrienden en familie! Zes weken is helemaal niet zò lang, maar het doet je toch 
beseffen hoe belangrijk deze mensen zijn in je leven. Gelukkig was ik net op tijd terug om 
iedereen terug te zien op Veussel Kermis! Daar zijn de Zuid-Afrika verhalen en pintjes rijkelijk 
gevloeid ;-). 

ben je van plan om nog eens terug naar zuid-Afrika te gaan?
Ik ga zeker nog eens terug! Gewoon al om alle werknemers en de jongens van I Care opnieuw 
een bezoekje te brengen. Op een maand tijd bouw je echt een hele hechte band op met de 
mensen daar. Ook met het land zelf ben ik nog niet klaar. Na mijn vrijwiligerswerk heb ik nog 
wel een dikke twee weken verder gereisd, maar dat is echt niet genoeg om zo’n prachtig en 
veelzijdig land als Zuid-Afrika te ontdekken. I will be back! 

Ik wil graag nog een woordje van dank uitspreken aan iedereen die geld gedoneerd heeft voor 
“I Care” op onze benefiet eerder dit jaar. Het geld is meer dan goed besteed! De helft van het 
geld ging naar kledij, schoenen, uitstapje naar de cinema, voetbal, basketbal, knutsel-, school-, 
en keukengerief etc. voor de jongens in het KwaMakhutha Rehabcenter en de ander helft is 
rechtstreeks naar de 'I CARe-spaarpot' gegaan voor grotere investeringen. 

Tot slot ook nog een welgemeende dankjewel voor de gemeente Rijkevorsel. De financiële 
steun van het gemeentebestuur voor I Care is een mooi voorbeeld van het warme hart van onze 
wondermooie gemeente! MeRCI. 
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2310 op grote hoogte !

Zelfs bij het zwoegen tijdens de beklimming 
van de col du Galibier zitten de gedachten 
van Peter Fleerakkers bij zijn favoriete ge-
meente. Op 5 km van de top van de Galibier 
passeerde hij immers een bord waarop de 
hoogte van exact 2310 meter vermeld staat.  
Peter liet ons weten dat hij de foto pas geno-
men heeft tijdens de afdaling, want stoppen 
tijdens het klimmen, dat kan een wielerlief-
hebber natuurlijk niet maken ! 

oplossing teksje voorpagina
2310 oktober 2015

Vorige maand stond op de voorpagina een 
tekstje waarin twaalf Rijkevorselse straten 
waren verstopt. Heb jij ze allemaal kunnen 
vinden? Hieronder vind je de oplossing:

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…

tombola 2015 KvG rijkevorsel

0069 0161 0258 0268 0330 0395 0465 
0512 0663 0679 0738 0821 0986 1012 
1042 1111 1178 1283 1356 1492 1540 
1577 1602 1645 1700 1797 1825 1885 
1914 1937 2010 2059 2161 2258 2490 
2536 2544 2635 2743 2853 2961 2986

Prijzen af te halen tot 15 december 2015:
· Bremstraat 37 – 2310 Rijkevorsel - 03 314 77 99
· Vlimmersebaan 104 – 2310 Rijkevorsel - 03 312 25 16
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tot 7 november 2015
tijdens de openingsuren
van de bibliotheek
Grote boekenverkoop
Boekenverkoop

Kon je er niet bij zijn op onze verwen-
dag? Heb je zin om achteraf nog eens 
te komen neuzen? Kom dan zeker langs 
op onze boekenverkoop. Te bezoeken in 
de hoofdbibliotheek en in de Aster 
Berkhofbibliotheek tot en met 7 no-
vember.
Gratis

 Bibliotheek Rijkevorsel
 Molenstraat 20 - Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

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

4 november 2015
om 21.00 uur
steve wynn - ‘solo electric’
Concert

De uiterst sympathieke ex-frontman 
van The Dream Syndicate komt terug 
naar De Singer, solo en met elektrische 
gitaar. Steve Wynn is niet alleen de ex-
frontman van The Dream Syndicate, 
één van de grondleggers van de Ameri-
kaanse indierock scene uitmaakten. Hij 
is ook een briljante songwriter die zijn 
nummers uitgevoerd zag worden door 
o.a. Black Crowes, R.e.M., ...
e 10
voorverkoop: e 10

voorverkoop studenten: e 5
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 7

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 november 2015
van 11.00 tot 17.00 uur
Jaarlijkse veldritten
Veldrijden

Start veldritten D om 11.15 en 12.15 
uur, veldritten C om 13.15 en 14.15 uur 
en veldritten B om 15.15 uur

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10F - 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 janvanriel@live.be

om 20.30 uur
the bad Plus - uItverKoCht
Concert

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

10 november 2015
om 19.00 uur
sportjaaroverzicht
wielervrienden william’s Place 
Supportersfeest

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op 
dinsdagavond 10 november ons sup-
portersfeest plaats. Het bestuur zorgt 

wederom voor een prachtsamenvatting 
van het seizoen van Gert Dockx, Toon 
en Thijs Aerts. Napraten over het voor-
bije seizoen en over wat komen gaat 
met Ruben Van Gucht terwijl je kunt 
genieten van een lekkere maaltijd.
e 20, aperitief en eten inbegrepen

 William's Place
 Hoek 31 - 2310 Rijkevorsel

 Wielervrienden William’s Place
 wielervriendenwp@outlook.be

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 onvervalste schlagermuziek.
e 20 per ploeg van max. 4 personen

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 november 2015
van 11.00 tot 23.00 uur
muziekspektakel van 11 tot 11
voor 11.11.11 in de singer
Festival

Muziekbenefiet voor 11.11.11: diverse 
artiesten en groepen, jong en oud, aan-
komende en ervaren musici, van klas-
siek tot burlesk en rock.
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e 4
voorverkoop: e 4 - inkomprijs: e 7

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Werkgroep 11.11.11 Rijkevorsel
 reinwilrycx@hotmail.com

14 november 2015
om 14.00 uur
Kampioenendag duivenmaatschappij 
verbroedering sint-Jozef
Feestelijkheid
14 uur: huldiging kampioenen, 15 uur: 
bonverkoop, 18 uur: trekking gratis 
tombola. Iedereen welkom!
Gratis

 Zaal Alma
 Stevennekens 218 - 2310 Rijkevorsel

 Duivenmaatschappij
 Verbroedering Sint-Jozef
 03 309 12 15

vanaf 14.00 uur
Fuif15 
Fuif

Ook dit jaar organiseren de ouderraden 
van Het Moleke & Sint-Luciaschool en 
De Wegwijzer ‘Fuif15’  in ’t Centrum te 
Rijkevorsel. Van 14 tot 16 uur is er een 
gratis kleuterparty, van 16 tot 18 uur een 
gratis jongerenfuif, om 19.30 uur ‘Fuif15 
Resto’ in ’t zaaltje van Het Lozenhof en 
tenslotte start vanaf 21 uur de enige, 
echte ‘Fuif15 Party’ in ’t Centrum!
kleuter- en jongerenfuif: gratis
voorverkoop Fuif15 Party: e 3
inkomprijs Fuif15 Party: e 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Moleke,
 Sint-Luciaschool en De Wegwijzer
 www.moleke.be
 www.sint-luciaschool.be
 www.glsdewegwijzer.be

17 november 2015
om 20.00 uur
de pensioenhervorming
van de federale regering
Lezing

De pensioenen, een zaak waar we al-
lemaal mee bezig zijn. een ingewik-
keld onderwerp, voor u glashelder toe-
gelicht door een specialist. Spreker is 
Liesbet Sommen, directeur van de Cel 
pensioenen en sociale zaken.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Beweging.net Rijkevorsel
 marceldegruyter@skynet.be

om 20.30 uur
bart maris & lode vercampt + 
serries/troch/daelman
Concert

Trompettist Bart Maris (Flat earth So-
ciety) is één van de meest energieke 
muzikanten van het land. In 2013 
verscheen het album ‘Krommekeer’ 
waarop hij in duo speelt met cellist 
Lode Vercampt (Sweet Defeat).
Gitarist Dirk Serries speelde een 1ste 
keer samen met pianist Thijs Troch 
en met fluitist Jan Daelman op het 
Citadelic Festival. Dit was zo’n succes 
dat ze beslisten om samen verder te 
doen.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 3
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

19 november 2015
om 20.30 uur
michael van Peel (try-out)
Comedy

De eindejaarsconferences van Michael 
Van Peel zijn intussen een vaste waarde 
geworden, zowel in de theaters als op 
radio en tv. In De Singer komt hij op 19 
november het materiaal voor ‘Van Peel 
Overleeft 2015’ uittesten.
e 12
voorverkoop: e 12
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs: e 14
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 vwww.desinger.be

20 november 2015
om 21.00 uur
Johan verminnen
Concert

Johan Verminnen is na zoveel jaren in 
Oostende aangespoeld en werkt er aan 
nieuwe liedjes en teksten. Hij brengt 
een stukje nieuw repertoire en een 
aantal oerklassiekers, al dan niet in een 
opgefrist jasje. en klassiekers zijn er 
genoeg: ‘Laat me nu toch niet alleen’, 
‘Brussel’, ‘In de Rue des Bouchers’, ‘Ik 
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voel me goed’, ‘Mooie Dagen’, ‘Pau-
lien’, ... Het wordt ongetwijfeld een 
mooie avond!
e 18
voorverkoop: e 18
inkomprijs: e 20
voorverkoop studenten: e 9
inkomprijs studenten: e 11

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 en 21 november 2015
om 20.00 uur
Guido belcanto brengt zijn 
grootste hits met broederband - 
uItverKoCht
Concert

Guido Belcanto brengt zijn grootste 
hits, samen met de muzikanten van de 
Koninklijke Harmonie Broederband uit 
Rijkevorsel o.l.v. Joris Renders.

 Spiegeltent Klessens
 Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 www.khbroederband.be

21 november 2015
om 18.30 uur
Kookeneten 2015 - uItverKoCht
eten en drinken

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

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

22 november 2015
van 13.00 tot 21.00 uur
missiefeest
eten en drinken
Groot Missiefeest. Kinderspelen, ver-
snaperingen, verkoopstanden allerlei 
en vooral gezelligheid! In de loop van 
de namiddag worden regelmatig win-
naars van de kleurwedstrijd uitge- 
loot.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Missiewerking Rijkevorsel
 l_gvanhemeldonck@hotmail.com

25 november 2015
om 20.00 uur
de cinema komt naar je toe! - 
Philomena
Film

De film vertelt het waargebeurde ver-
haal van Philomena Lee die als tiener 
haar buitenechtelijke zoontje ter adop-
tie moest afstaan op aandringen van 
de Iers-Katholieke gemeenschap waar 
ze woonde. 50 jaar later gaat ze op 
zoektocht naar haar zoontje, samen 
met een BBC-journalist. Goed voor 
een BAFTA-award voor Beste Scenario 
2014.
e 1
inschrijven verplicht
(plaatsen zijn beperkt)

 Klooster (Kapel)
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 i.s.m. Mooov en
 Oxfam Wereldwinkel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuur

27 november 2015
om 19.00 uur
Kaartprijskamp
rijkevorsel leeft
Kaarten

Kaartprijskamp rikken en jokken. Telt 
mee voor kaartgroep Noorderkempen. 
Inschrijven vanaf 19.00 uur. Aanvang 
kaarten stipt om 19.30 uur. Iedereen 
prijs!
e 3

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 www.rijkevorsel-leeft.be

om 20.00 uur
rue mour
Concert

Sinds 2010 is Rue Mour het huisorkest 
van het gelijknamige Rijkevorselse 
café. Deze groep jonge, maar ervaren 
muzikanten brengt op een eigenzin-
nige manier werk van bekende en min-
der bekende artiesten. Als ze een be-
klijvende song horen gaan ze op zoek 
naar de naakte akoestische essentie 
ervan. Pop, folk, country en jazz, ze 
herwerken catchy nummers tot een 
echte Rue Mour-sound. Sfeer gegaran-
deerd!
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop davidsfondslid: e 8
inkomprijs: e 12
inkomprijs davidsfondslid: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 www.desinger.be
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28 november 2015
van 14.00 tot 16.00 uur
wijnproeverij
oxfam wereldwinkel rijkevorsel
eten en drinken

Vrijblijvend uw wijnen voor de feesten 
proeven? Dat kan op zaterdag 28 no-
vember bij Oxfam Wereldwinkel Rijke-
vorsel.
Gratis

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 Oostmalsesteenweg 4
 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 www.oxfamwereldwinkels.be/
 Rijkevorsel

om 20.30 uur
zygomatik
Concert

Zygomatik mengt op energetische wijze 
stijlen als rock en soul met jazz en 
funk. De muziek is akoestisch en orga-
nisch, smeuïg en meeslepend, stevig en 
psychedelisch…Het debuutalbum van 
Zygomatick werd uitstekend onthaald 
in de pers.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 3
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

29 november 2015
van 11.00 tot 18.00 uur
spaghettidag
eten en drinken

Wat kun je eten? een kinderportie (voor 
kinderen tot 12 jaar), een gewone por-
tie of een broodjesmaaltijd. Je krijgt er 
van ons een gratis drankje bij.
Wanneer? Op zondag 29 november 2015 
in het gemeenschapscentrum van Sint-
Jozef.

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

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

30 november 2015
om 20.00 uur
de leesclub leest:
‘Jij zegt het’ - Connie Palmen
Lezing

Op ingetogen, scherpzinnige wijze be-
schrijft Palmen de gedachten, angsten 
en bezweringen van de bruidegom, en 
de diep tragische band met de vrouw 
die zijn leven zou bepalen. 'Jij zegt 
het' is een aangrijpende roman over de 
liefde en de dood.
Gratis

 Parketzaal (bibliotheek)
 Molenstraat 20
 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel
 xavier.rombouts@telenet.be

4 december 2015
om 20.00 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.
e 20 per ploeg van 6 tot 8 personen

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Sportraad Rijkevorsel
 03 340 00 36
 sportdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/sportquiz

Aankondigingen van
activiteiten in december
dien je uiterlijk op
29 oktober 2015
in te voeren in
www.uitdatabank.be

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

 



42

te ontdekken in rijkevorsel 

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

 Aster berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be



43

oPeNINGsureN

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

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

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

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

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

maes stefan 5de schepen N-vA
gemeentehuis: maandag 18.30 - 19.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

de visscher wim oCmw-voorzitter Cd&v
gemeentehuis: dinsdag, behalve laatste 18.30 - 19.30 uur
 van de maand
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand 18.30 - 19.30 uur
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

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

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

recyclagepark de meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

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

Aster berkhofbibliotheek sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Politie, wijkpost rijkevorsel - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

Kinderclub - molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 

 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

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

PwA - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
na afspraak voor dringende zaken

oCmw - Prinsenpad 27
maandag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot donderdag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 8.30 - 13.15 uur

oCmw GC sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

oCmw Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur rijkevorsel 
03 340 00 00 – info@rijkevorsel.be

openingsuren diensten

spreekuren college van burgemeester en schepenen (uitgezonderd schoolvakanties)
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