
Op Kiekeboe is het superfijn !
Hier kunnen we spelen en gewoon even kind zijn.
De zomermaanden zijn steeds weer top,
dan spelen we in het bos
of gaan we het crossparcours op.
Elke vrijdag is het groot feest
want dan zijn wij op uitstap geweest !
We sluiten de zomer af met de Attractiedag
Een supertoffe dag waarop alles mag !

JULI-AUGUSTUS 2016www.rijkevorsel.be

2310
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INHOUD

4
In het voorjaar van 2017 starten de sloopwerkzaamheden op de 
site ‘Sas’. De schouw en de afscheidingsmuur aan Stevennekens 
zijn enkele van de blikvangers die behouden blijven in de 
toekomst.

20
Ook tijdens de vakantie gaan we verder met feesten. Noteer 
alvast 30 en 31 juli ‘Mosselen in volle vaart’ met stip in je 
agenda. Op 18 augustus mag je het openluchtconcert van onze 
muziekmaatschappijen niet missen.

16
Wil jij besparen op je energiefactuur ? Vanaf 1 juli tot en met

4 oktober kan weer worden ingeschreven voor de groepsaankoop 
groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. 

8
De Wegwijzer is vier jaar geleden ingestapt in het project 

‘Klimaatschool’. Via kleine projecten worden de kinderen van 
GLS De Wegwijzer aangespoord om energie te besparen.

12
De kermissen, Rijkevorsel Swingt, de wielerwedstrijden,
de speelstraten, ... Rijkevorsel zal weer bruisen van het leven 
in juli en augustus. Dit zal echter de nodige verkeershinder met 
zich meebrengen.

© Bart Huysmans
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Beste inwoners,

De zomer is begonnen en jong en oud kan weer genieten van een welverdiende vakantie. 
Hopelijk komt de zware regenval van vorige maand niet meer terug en krijgen we twee 
heerlijke zomermaanden. Dat de Vaart Verjaart zullen we geweten hebben, ook in juli en 
augustus staan er leuke activiteiten op het programma met o.a. Mosselen in volle Vaart,
Te land ter Vaart & in de lucht, en het Openluchtconcert. Ook onze verenigingen zetten 
weer hun beste beentje voor, met o.a. Rijkevorsel Swingt, 20 jaar Toerisme Rijkevorsel,
de openluchtcinema, de Zomerbar van de nieuwe vereniging @Veussel, de Triatlon van
De Bres, Spek & Eierenfeesten en beide kermissen met optredens en wielerwedstrijden.
En wellicht vergeet ik nog wel iets.

Velen onder ons bouwen deze zomer een welverdiende periode van zalig niets doen in. Na een jaar werken of 
studeren mag het wel wat kalmer. Ofwel ga je op vakantie of je blijft in onze mooie gemeente, waar ook heel wat 
te beleven is. Naast de vele evenementen kun je ook al wandelend of fietsend genieten van de mooie natuur die 
Rijkevorsel te bieden heeft.

Ondertussen werken we verder aan het opwaarderen van onze gemeente. Zopas hebben we de sloopvergunning 
ontvangen voor steenbakkerij Sas. Na het vele werk achter de schermen, kunnen we binnenkort starten met de 
restauratie van de schouw. Recent werd onze gemeente door de Vlaamse overheid erkend als ‘onroerend erfgoed 
gemeente’. Samen met Erfgoed Noorderkempen kunnen we nu werken aan een integraal beleid rond archeologie, 
monumenten en landschappen. Wil je graag je steentje bijdragen ? Dan kun je je kandidaat stellen voor de 
intergemeentelijke onroerend erfgoed adviesraad.

De laatste jaren hebben we ook enkele nieuwe speelpleintjes aangelegd en de bestaande opgewaardeerd. Om dit in 
de kijker te zetten organiseert de jeugddienst opnieuw een leuke fietszoektocht rond onze speelpleintjes, zeker de 
moeite om eens te doen !

Maak er een heerlijke zomer van !

VOORWOORD

Karl Geens,

Schepen van Communicatie,
Cultuur, Bib, Feestelijkheden,
Jeugd, Mobiliteit en Erediensten
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Na een grondige procedure stelde de gemeenteraad op 25 april 2016 het ruimtelijk uitvoerings-
plan voor de site SAS definitief vast. Hierbij werd de voormalige steenbakkerijsite, voorheen 
voornamelijk milieubelastend industriegebied, omgevormd naar woon- en open ruimtegebied. 

Sinds enige tijd treft de gemeente de nodige voorbereidingen voor de sloopwerken op de site 
in afwachting van de realisatie. Inmiddels heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
de sloopvergunning verleend. Concreet blijven volgende gebouwen en constructies behouden:

Het gemeentebestuur wenst op de voormalige steenbakkerijsite SAS een 
kwalitatief herbestemmingsproject te realiseren. Wonen wordt hierbij de 
hoofdfunctie, maar er kan tevens plaats voorzien worden voor nevenfuncties 
zoals kleinschalige handel, het verenigingsleven... Bij de nieuwe invulling 
is een knipoog naar het verleden onontbeerlijk. In het kader van de 
doelstellingen van Kempen 2020 wil het bestuur bovendien volop
inzetten op duurzaamheid.

Sloopvergunning voor
steenbakkerijsite SAS

BESTUUR
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1. de voorgevel van het ovengebouw
2. een fragment van de oven
3. de schouw
4. de afscheidingsmuur langsheen Stevennekens
5. de arcadebogen van het omlaadstation
6. de buitenschil van de productiehal langsheen Hoge Heideweg
7. de kapel langsheen Sint-Jozef
8. het kantoorgebouw langsheen Sint-Jozef

Voor de gemeente heeft de schouw een grote beeldbepalende 
waarde in de dorpskern van Sint-Jozef. In afwachting van de 
start van de sloopwerken zal er een grondige restauratie van 
de schouw uitgevoerd worden, zodat de stabiliteit verzekerd 
is. Hierbij wordt de schouw ietwat ingekort. De werken aan de 
schouw en het slopen van een deel van de bestaande infrastruc-
tuur zijn twee noodzakelijke stappen om het terrein bouwrijp 
te maken.

Hoewel de sloopwerkzaamheden reeds vergund zijn, wordt verwacht dat deze ten vroegste 
in het voorjaar van volgend jaar van start kunnen gaan. Het gemeentebestuur kan aanspraak 
maken op subsidies van de Vlaamse Overheid, maar moet hiervoor een tijdrovende procedure 
doorlopen. De werken aan de schouw kunnen vermoedelijk dit najaar al aanvangen. Parallel 
hiermee wordt eveneens een en ander onderzocht met betrekking tot de nieuwbouw op de site. 

De werken zullen uiteraard de nodige hinder met zich meebrengen, maar voor de betrokken 
bewoners zal nog een infovergadering worden gehouden. De datum zal zowel per brief als in de 
2310 meegedeeld worden.

© Rudi Rombouts
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BESTUUR

Oproep: bevlag je huis
n.a.v. Vlaanderen Feest !

We doen een warme oproep aan de inwoners 
om hun huizen te bevlaggen met de vlag van 
de Vlaamse Gemeenschap op maandag 11 
juli 2016 of tijdens de ‘11-daagse Vlaande-
ren Feest!’ van 1 juli tot en met 11 juli 2016. 
De vlag van de Vlaamse Gemeenschap is 
‘geel met een zwarte leeuw, rood geklauwd 
en getongd’.

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
30 mei 2016

De agenda’s van de algemene vergaderingen 
van de intercommunales IKA, PIDPA, CIPAL, 
PONTES, worden goedgekeurd. De mandaten 
van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld zoals eerder aangeduid.

De gemeentelijke vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering van de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen gol d.d. 
15 juni 2016 worden aangeduid.

Goedkeuring wordt verleend aan de voorge-
stelde wijzigingen in het schoolreglement 
2016-2017 van GLS De Wegwijzer.

De raad gaat akkoord met het eindrap- 
port van het actieplan Verkeersveiligheid 
Rijkevorsel. De gemeente Rijkevorsel zal bij 
goedkeuring van het eindrapport door Ouders 
van Verongelukte Kinderen - SAVE een uitrei-
king krijgen van het officiële SAVE-label.

Goedkeuring wordt gehecht aan de verkoop 
van een perceel industriegrond gelegen te 
Rijkevorsel, Vroente, met een oppervlakte 
volgens meting van 5 192 m2 aan de bvba 
Verlibouw, gevestigd Bergsken 4 te Rijkevor-
sel.

De grond gelegen te Rijkevorsel, Prinsen-
pad, onverdeelde eigendom van de familie 
Verheyen met de erop uitgevoerde infra-
structuurwerken, met een oppervlakte van 
respectievelijk 255 m2, wordt kosteloos aan-
vaard door de gemeente voor openbaar nut 
om opgenomen te worden in het openbaar 
domein van de gemeente.

In het kader van lokaal woonbeleid gaat de 
gemeenteraad akkoord met de uitbreiding 
van de lokale binding in het lokaal toewij-

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
tijdens de zomervakantie

De gemeentelijke diensten zullen tijdens de zomervakantie ge-
sloten zijn op volgende data:

Administratie
· maandag 11 juli
· donderdag 21 juli
· vrijdag 22 juli
· maandag 15 augustus
· maandag 29 augustus

Recyclagepark
· donderdag 21 juli

Bibliotheek centrum
· elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
· maandag 11 juli
· donderdag 21 juli
· maandag 15 augustus
· maandag 29 augustus

Aster Berkhofbibliotheek en -museum
· elke maandag tijdens de maanden juli en augustus

Kinderclub
· maandag 11 juli
· vanaf 18 tot en met 22 juli
· maandag 15 augustus
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zingsreglement voor ouderen als volgt: er 
wordt voorrang gegeven aan personen die 
de laatste zes jaar drie jaar in de gemeente 
hebben gewoond of ooit vijftien jaar in de 
gemeente hebben gewoond. De twee crite-
ria worden naast elkaar geplaatst en worden 
aldus evenwaardig benaderd. 

Het voorlopige rooi- en onteigeningsplan 
Gansheideweg d.d. 12 oktober 2015 wordt 
voorlopig vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan het ge-
amendeerde bestek met nr. 635.009 en de 
geamendeerde raming voor de opdracht 
‘Site Sas - Onderhoudswerken schouw’.

De geamendeerde lastvoorwaarden wor-
den vastgesteld zoals voorzien in het be-
stek en zoals opgenomen in de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrach-
ten. De geamendeerde raming bedraagt 
€ 133 552,66 excl. btw of € 161 598,72 incl. 
btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. 201609 en de raming voor de op-
dracht ‘Onderhoudswerken 2016 betonwe-
gen’, opgesteld door de technische dienst. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zo-
als voorzien in het bestek en zoals opgeno-
men in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 97 422,90 excl. btw of € 117 881,71 incl. 
21 % btw.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op woensdag 31 augustus 2016 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis. Een bevestiging van deze datum kun je 
lezen op de elektronische informatieborden 
in het Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk 
aankondigingsbord langs de Molenstraat en 

op de gemeentelijke website: www.rijkevor-
sel.be/bestuur.

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

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

 

Meer    
info

© Ton Wiggenraad
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LEVEN EN WELZIJN

De Wegwijzer is vier jaar geleden ingestapt in het project ‘Klimaatschool’. 
De algemene doelstelling is om een proces op gang te brengen waardoor op 
termijn alle Kempense basisscholen klimaatvriendelijke en energiezuinige 
scholen worden. Via kleine projecten wordt rationeel omgegaan met energie 
en wordt geprobeerd energie te besparen.

De Wegwijzer is een klimaatschool

Met de kinderen werden reeds allerlei kleine initiatieven opgestart:
· het aanstellen van klimaatmeesters in de klas die zorgen voor: het doven van de lichten, 

afzetten van de computers, verluchting verzorgen, deuren sluiten...
· nestkastjes, voeder-, drank- en nestmateriaalvoorzieningen hangen her en der op de speel-

plaats (zelfs een nestkastje met een cameraatje) 
· er werden aanplantingen voorzien en een braakliggend stukje grond werd ingezaaid met 

bloemzaden die door vlinders en bijen gegeerd zijn
· insectenhotels werden ophangen op de speelplaats
· herbruikbare materialen werden ingezameld (waarvoor vorig jaar de trofee van ‘Gewichtig-

ste school van de Noorderkempen’ werd binnengehaald) 
· bewustmaking van dit alles via toonmomenten voor de ganse school
· kwaliteitsmeter, om lucht in de klas te controleren, inzetten
· autoluwe dagen plannen
· afval sorteren
· beurtrol milieukarretje om de speelplaats netjes te houden.

We vinden het zeer belangrijk om onze kinderen ‘zorg voor onze wereld’ bij te brengen. Door al 
deze initiatieven hopen we milieubewuste kinderen te krijgen. We hebben tenslotte maar één 
aarde, we moeten ze koesteren !
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Activiteiten 20 jaar
WZC Prinsenhof

Het feestjaar van WZC Prinsenhof in ‘20 tin-
ten grijs’, ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan, gaat in volle vaart verder.

Zowel Toerisme Rijkevorsel als WZC Prin-
senhof bestaan dit jaar 20 jaar en slaan de 
handen in elkaar. Het resultaat hiervan zijn 
twee wandel/fietswegen die op dinsdag 28 
juni 2016 officieel ingewandeld/ingefietst 
werden door bewoners, vrijwilligers en per-
soneelsleden. Een eerste wandelpad ‘Rond 
den toren’ is een viertal kilometer lang, 
waarbij steeds ‘de kerktoren in zicht’ blijft. 
Deze wandeling is haalbaar voor (de iets 
minder mobiele) bewoners in rolstoel of met 
rollator. Als tweede is er ook een langere 
‘wandel/fietstocht’ van een twaalftal kilo-
meter, genaamd ‘2310 – pad’. Deze wandel/
fietstocht gaat richting Sint-Jozef Rijkevor-
sel. Beide wegen hebben WZC Prinsenhof als 
vertrek- en aankomst(rust)punt en zullen 
ook na het jubileumjaar ter beschikking blij-
ven van wandelaars of fietsers.

Op donderdag 14 juli 2016 volgt er weer een 
sportieve activiteit. Dan zullen de bewoners, 
helemaal in Franse stijl, de renners aanmoe-
digen bij hun tocht op de Mont Ventoux. De 
bedoeling is dat ze, samen met familie, vrij-
willigers en personeel kunnen genieten van 
de koers, vergezeld van een glaasje wijn en 
enkele soorten kaas.

Ook de Kinderclub en Kiekeboe bestaan dit 
jaar 20 jaar. Dit willen ze vieren met hun 
‘leeftijdsgenoot’ WZC Prinsenhof. Op dins-
dag 26 juli 2016 vanaf 14.30 uur zullen jong 
en oud ‘hun verjaardag’ dan ook vieren met 
een gezamenlijk activiteit. De bedoeling is 
dat de kinderen allerlei activiteiten voorzien 
in en rond het woonzorgcentrum. Bewoners 
kunnen dan, met familie, vrijwilligers of 
personeel, deelnemen aan allerlei spelle-

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 25 augustus 2016.
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tjes, dans, beweging, enz. Op het einde van 
de activiteit kunnen kinderen nog genieten 
van een ijsje en zullen ze, samen met de 
bewoners, nog een ballon oplaten in een bal-
lonwedstrijd. Op dinsdag 16 augustus 2016 
zullen de kleuters de ‘moeders’ in de bloe-
metjes zetten met een zelfgemaakt knutsel-
werkje en een dansje.

In augustus komt er een feestelijke week ‘in 
de tijd van toen’ voor de bewoners. Op de 
parking, aan het OCMW-gebouw, komt een 
spiegeltent van Klessens te staan met vol-
gend programma:

· dinsdag 23 augustus 2016 om 14.30 uur: 
optreden voor de eigen bewoners door 
‘The Army Stars’.

· woensdag 24 augustus 2016 om 14.30 
uur: optreden voor verenigingen (okra en 
femma) van Rijkevorsel en omliggende 
WZC door ‘The Army Stars’.

· donderdag 25 augustus 2016: tent wordt 
ter beschikking gesteld van de Kinderclub 
voor een activiteit. Voor de gelegenheid 
vergadert ’s avonds de OCMW-raad in de 
spiegeltent.

· vrijdag 26 augustus 2016: de OCMW-raads-
leden organiseren een oldtimertoer voor 
eigen bewoners. ’s Avonds is er een perso-
neelsfeest.

· zondag 28 augustus 2016: het jaarlijks 
kermismenu van WZC Prinsenhof wordt 
geserveerd in de spiegeltent.

In deze week logeren ook enkele jongeren 
in het woonzorgcentrum, in het kader van 
JOKA (organisatie die jongerenkampen orga-
niseert).

Feestmenu’s
in WZC Prinsenhof

Nationale feestdag
donderdag 21 juli 2016
· tomatensoep met balletjes 
· rundsstoofvlees met Westmallebier
· frivool slaatje
· frietjes
· tricolore gebak
· prijs: € 14
Gelieve aan tafel te begeven
tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 11 juli 2016.

Moederdagmenu
maandag 15 augustus 2016
· kervelroomsoep met aspergepunten 
· kalfsgebraad met eigen jus
· groentenkrans
· kroketten

LEVEN EN WELZIJN

Verjaardagsfeestjes in WZC Prinsenhof

Woensdag 6 juli 2016
· frambozenbavarois met coulis en koffie 
· prijs: e 2,50

Woensdag 3 augustus 2016
· verjaardagstaart en koffie
· prijs: e 2,50

Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

© Jim Huylebroek
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· gebakje met aardbeien
· prijs: € 15
Gelieve aan tafel te begeven
tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 31 juli 2016.

Kermismenu
In spiegeltent ter gelegenheid 
van 20 jaar Prinsenhof
zondag 28 augustus 2016
· kiekensoep met frikadellekes
· rosbief
· erwtjes en wortelen
· krielaardappelen
· gele bavarois
· prijs: € 15

De plaatsen zijn beperkt tot max. 56 perso-
nen. Omwille van praktische redenen wor-
den er enkel tafels aangeboden per 4 per-
sonen.
Inschrijven voor 29 juli 2016. 

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

 

Meer    
info

Geboorten

Februari 2016
· Bevers Noor, 8 februari 2016,
 kind van Bevers Hans en Kerckhofs Sanne

Maart 2016
· Van Den Langenbergh Ide, 14 maart 2016,
 kind van Van Den Langenbergh Jo en
 Crynen Veronique

April 2016
· Van Dingenen Cisse, 12 april 2016,
 kind van Van Dingenen Ivan en Van Tichelt An
· Vroman Josephine, 14 april 2016,
 kind van Vroman Michael en Lauryssen Stéphanie
· Vermeiren Olivia, 19 april 2016,
 kind van Vermeiren Geert en Boermans Robine
· Lambrechts Annelien, 19 april 2016,
 kind van Lambrechts Jan en Verheyen An

Huwelijken

Mei 2016
· Peeters Patrick en Releus Nicole, 7 mei 2016
· Adriaensen Roel en Aerts An, 14 mei 2016
· Kokke Steve en Rombouts Elke, 27 mei 2016

Overlijdens

Februari 2016
· Bevers Noor, 21 februari 2016

April 2016
· Mostmans Leonia, 3 april 2016
· Wuyts Emma, 22 april 2016
· Matthé Hendrik, 22 april 2016
· Godon Andrée, 27 april 2016
· Aerts Augustien, 29 april 2016
· Christianen Johannes, 29 april 2016

Mei 2016
· Meeusen Ludovica, 2 mei 2016
· Rosier Maria, 23 mei 2016
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

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

Verkeershinder tijdens
de zomervakantie

Donderdag 30 juni + 7, 14, 21 en 28 juli 2016

Rijkevorsel Swingt
Op 30 juni 2016 en op 7, 14, 21 en 28 juli 2016 wordt Rijkevorsel Swingt opnieuw georganiseerd 
in het centrum van Rijkevorsel. Hiertoe wordt het Doelenpad en de aangrenzende parking ver-
keersvrij gemaakt vanaf 13.00 uur. De parking zelf wordt vrijgehouden vanaf woensdagmiddag 
tot vrijdagmiddag. Een gepaste omleiding wordt ingesteld.

Indien België de eerste twee donderdagen moet voetballen op het Europees kampioenschap 
verandert het beginuur van het hoofdprogramma (23.00 uur) en zal er uitzonderlijk verkeers-
hinder zijn tot 01.00 uur.

Vrijdag 8, zaterdag 9 en zondag 10 juli 2016

Gebuurtefeest Wolfbergstraat
Op 8, 9 en 10 juli 2016 organiseert het gebuurte van de Wolfbergstraat een gebuurtefeest met 
straatbarbecue. Op de vermelde dagen wordt de Wolfbergstraat afgesloten voor het doorgaand 
verkeer.

Zaterdag 9 juli 2016

Devils on Fire – Mega Schuimparty
Bij het verstrijken van de deadline van deze 2310 was nog niet geweten hoe ver de Rode Dui-
vels het op het EK voetbal zullen schoppen. De vertoningen op groot scherm van de matchen 
van de Rode Duivels zullen − mits België zich kwalificeert in de groepsfase − ook voor de latere 
wedstrijden doorgaan op parking Pastorij.

De initiatiefnemers van Devils on Fire organiseren op zaterdag 9 juli ook een schuimparty op 
parking Pastorij en dit vanaf 20.00 uur tot 2.00 uur. Net zoals bij de voetbalwedstrijden zal 
Doelenpad die avond worden afgesloten voor het doorgaand verkeer.

© Bart Huysmans
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Zaterdag 23 juli 2016

Sint-Jozef kermis
De jaarlijkse kermis begint op zaterdag 23 juli 2016. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de kruispun-
ten met Hoge Heideweg en Scherpengeertstraat zal, vanaf 20 juli tot en met de nakermis op 
zondag 31 juli 2016, volledig afgesloten worden voor alle doorgaand verkeer. Het verkeer zal 
omgeleid worden via Hoge Heideweg, Beersebaan en Eikendreef en dit in beide rijrichtingen. 

Wielerwedstrijd
Op kermiszaterdag 23 juli 2016 wordt een criterium georganiseerd voor wielertoeristen. De 
wedstrijd vindt plaats vanaf 19.15 tot 21.00 uur op een volledige verkeersvrije omloop. De om-
loop: Sint-Jozef, Essenweg, Uitbreidingsstraat, Pioenstraat, Hoogstraat, Scherpengeertstraat, 
Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge Heideweg en Sint-Jozef. De omwonenden worden tijdig in 
kennis gesteld van de verkeershinder. Omleidingen worden gesignaleerd en er is politietoezicht.

Zaterdag 30 en zondag 31 juli 2016

Mosselen in Volle Vaart
Tijdens het laatste weekend van juli organiseert Toerisme Rijkevorsel de activiteit Mosselen in 
Volle Vaart in het kader van de festiviteiten rond De Vaart Verjaart. Volgende straten worden 
dat weekend verkeersvrij gemaakt:
· Meir
· Sint-Jozef (tussen kruispunten Essenweg en Scherpengeertstraat), reeds afgesloten omwille 

van de kermis
· Kerkdreef (tussen kruispunten Essenweg en Pastoor Lambrechtsstraat)
· Pastoor Lambrechtsstraat (tot aan het kruispunt met de Venweg)
Alle doorgaand verkeer dient de omleiding te volgen. In de afgesloten straten zal een tijdelijk 
parkeerverbod ingesteld worden op de plaatsen waar de activiteiten doorgaan.

Zaterdag 6 augustus 2016

Triatlon Sint-Jozef Rijkevorsel
Door judoclub ‘De Bres’ wordt op zaterdag 6 augustus 2016 weer een triatlon georganiseerd 
rond Sint-Jozef Rijkevorsel.
Zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten: vertrek ter hoogte van de Meir.
Het fietsparcours: Sint-Jozef, Nijverheidsstraat, Lange Kwikstraat, Rijkevorselseweg, Beerse-
baan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looiweg, Gansheideweg, Vlim-
mersebaan, Kievitsheide, Zuiderdijk, brug, Sint-Jozef, Meir, Pastoor Lambrechtsstraat (2 x).
Het loopparcours: Pioenstraat, Uitbreidingsstraat, Hoge Heideweg, bos, Eikendreef, bos, Korte 
Kwikstraat, Poelberg, Scherpengeertstraat, Venweg, Vredesweg, Hoogstraat, Past. Lambrechts-
straat.

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deelnemer zal ongeveer om 19.00 uur aan-
komen. Het fiets- en loopparcours zal verkeersvrij gehouden worden wat toch enige verkeers-
hinder met zich mee zal brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van 
de politie.

Zondag 21 augustus 2016

Kruiwagenkoers Spek- en Eierenfeesten
Op 21 augustus 2016 vanaf 13.00 tot 18.00 uur zal er verkeershinder zijn op Kleine Gammel naar 
aanleiding van de organisatie van de jaarlijkse kruiwagenkoers.

Vrijdag 26 tot dinsdag 30 augustus 2016

Centrum kermis
Op vrijdag 26 augustus 2016 vanaf 17.00 uur (bij het starten van de proloog) zal het dorpscen-
trum  gedeeltelijk afgesloten worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk. Het 
dorpscentrum is volledig afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 26 augustus tot en met 
dinsdag 30 augustus, 24.00 uur. Het dorpscentrum blijft  afgesloten ook op uren dat er geen ker-
misactiviteiten zijn in het dorpscentrum. Alle doorgaand verkeer moet de omleidingen volgen. 
Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) ge-
woon negeren met als gevolg dat zij verderop verplicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de 
aanwijzingen  zodat je niet klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel. 

Proloog 
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2016 ingezet met een proloog voor wielertoeristen op vrijdag 26 
augustus 2015. De proloog start dit jaar in Hoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteen-
weg, Verbindingsstraat, Looiweg, Boshoevenweg, Oostmalsesteenweg en  terug naar Hoek.

Deze omloop zal volledig verkeersvrij gemaakt worden vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste 
omleidingen zullen gesignaleerd worden. Probeer zoveel als mogelijk de Looiweg en Oostmal-
sesteenweg te vermijden wegens verkeersproblemen in het verleden.

Kermiskoersen 
Op zaterdag 27 augustus worden er twee wielerwedstrijden gepland in het centrum. Een wed-
strijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en om 14.45 uur de wedstrijd voor nieuwelingen tot 
17.00 uur.

De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, 
Merret, oversteken St-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lo-
zenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig gesig-
naleerd worden als éénrichtingsstraat, uitgezonderd de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting 
van de renners is verboden. Op de gehele omloop geldt er een parkeerverbod en autoverkeer 

© Nylak Photography

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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wordt enkel toegelaten op de omloop rijdende in dezelfde rijrichting als de renners. Het eerste 
vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aankomst van de laatste renner is gepland omstreeks 
17.00 uur. Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van de politie nauwgezet 
op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Zondag 28 augustus 2016

De Schakel
Op zondag 28 augustus 2016 passeert De Schakel opnieuw door Rijkevorsel. Duizenden fietsers 
zullen deelnemen en dit kan enige verkeershinder opleveren aangezien de fietsers zich op de 
omleidingswegen van de jaarlijkse kermis moeten begeven. De lokale politie zal gepaste ver-
keersmaatregelen treffen en signalisatie zal geplaatst worden.

Juli en augustus 2016

Speelstraten in Rijkevorsel
Tijdens de zomervakantie van 2016 worden er vier Rijkevorselse straten omgetoverd tot Speel-
straten:
· Vonderstraat (nr. 8 tot 27) van 11 t.e.m. 15 juli tussen 10 uur en 15 uur
· Wouwer (nr. 1 tot 14) op 23 juli tussen 9 uur en 19 uur
· Kleine Markweg (nr. 58 tot 73) van 8 t.e.m. 13 augustus tussen 10 uur en 20 uur
· Mutsaardweg (nr. 10 tot 41) op 24 augustus tussen 9 uur en 19 uur

Om alle Speelstraten op een vlotte en veilige manier te laten verlopen, geven we hieronder nog 
mee wat wel/niet kan tijdens de periode van de Speelstraat:
· Als niet-bewoner van de straat is het verboden om met gemotoriseerd verkeer door de straat 

te rijden. Er wordt een omleiding voorzien om het doorgaand verkeer om te leiden. Een uit-
zondering hierop wordt gemaakt voor de hulpdiensten.

· Als bewoner van de straat mag je stapvoets door de Speelstraat rijden met gemechaniseerde 
voertuigen, maar we willen vragen om dit zoveel mogelijk te vermijden.

· De Speelstraat is toegankelijk voor iedereen. 
· De afvalophaling van IOK in de Speelstraat zal vervroegd worden. Gelieve tijdig je afval bui-

ten te zetten.

We wensen de Speelstraten van 2016 alvast veel speelplezier toe !

· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info
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Kies voor goedkopere groene energie

BOUWEN EN WONEN

Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uit-
gaven kunt besparen ? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je 
energieleverancier te kiezen. Veel werk ? Toch niet. Het Antwerpse provinciebestuur biedt al 
haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom 
en gas. Je hoeft je alleen maar in te schrijven voor 5 oktober.

Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één aantrekkelijke klant op de 
energiemarkt. Energieleveranciers kunnen op de online veiling begin oktober hun beste bod ge-
ven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod 
van de goedkoopste energieleverancier voor je opgegeven verbruik. Pas dan beslis je of je van 
energieleverancier verandert.

Succesvolle groepsaankopen de afgelopen zes jaar
De groepsaankoop van vorig jaar was een groot succes. Meer dan 103 000 huishoudens schre-
ven zich in en bijna 78 000 gezinnen gingen ook effectief in op het aanbod van de winnende 
leveranciers. Een gezin bespaarde zo gemiddeld € 210 op jaarbasis! Iedereen in Vlaanderen 
kan inschrijven, ook gezinnen die het afgelopen jaar van energieleverancier zijn veranderd. De 
verbrekingsvergoeding is afgeschaft. Je kunt dus zonder problemen het groepsaankoopaanbod 
aanvaarden.

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met een stap voor stap begelei-
ding, van de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap van leverancier.

Inschrijven kan van 1 juli tot en met 4 oktober via de website www.samengaanwegroener.be 
(doorklikken op provincie Antwerpen). Je vindt er ook een antwoord op veel vragen. Neem je 
laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online 
in of bel gratis 0800 21 134.

Na de veiling op 5 oktober krijg je vanaf 21 oktober een persoonlijk aanbod. Dit vergelijkt met-
een de veilingresultaten met de huidige energietarieven die leveranciers bieden. Pas dan beslis 
je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap, bevestigen vóór 21 november, kun 
je rekenen op een helpende hand.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 1 septem-
ber kun je terecht bij de milieudienst in het gemeentehuis.

Wil jij besparen op je energiefactuur ? En wil je daarbij 
ook je steentje bijdragen tot het milieu ? Doe dan mee met 
de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie 
Antwerpen. Ook onze gemeente steunt dit initiatief.
Vanaf 1 juli tot en met 4 oktober kun je vrijblijvend en 
zonder enige aankoopverplichting inschrijven.
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Nog steenuilnestkasten
te koop

De steenuil is de kleinste uilensoort in Vlaan-
deren. Met zijn 24 centimeter is hij een echt 
ukje onder de uilen. Deze soort is vooral 
’s nachts actief, maar je kunt het uiltje ook 
overdag zien jagen, vooral in de late na-
middag. In Vlaanderen heeft dit uiltje een 
voorkeur voor het kleinschalige landschap op 
bodems van leem en zandleem.

Hoe kun je de steenuil helpen ?
De leerlingen van het VITO te Hoogstraten 
hebben voor Natuurpunt Markvallei 20 steen-
uilennestkasten gemaakt. Door de ondersteu-
ning van de milieuraad van Rijkevorsel kunnen 
deze nestkasten aangekocht worden tegen 
€ 25 per kast zolang de voorraad strekt.

© Duncan Hill

Je kunt een nestkast aanvragen via het 
e-mailadres milieudienst@rijkevorsel.be of 
op het nummer 03 340 00 23, met opgave 
van naam, adres en telefoonnummer. Je be-
stelling wordt dan overgemaakt aan Natuur-
punt Markvallei die de nestkast persoonlijk 
bij je aflevert vergezeld van een dosis goede 
raad. Twijfel je of je tuin geschikt is of krijg 
je graag persoonlijk advies dan kun je dit 
doormailen (of bellen) aan de milieudienst. 
De mensen van Natuurpunt Markvallei ko-
men dan graag bij je langs.

Textielcontainers verdwijnen
uit het straatbeeld

Vanaf 15 juli zullen de textielcontainers, die 
op verschillende locaties in onze gemeente 
staan, verdwijnen. Je ziet textielcontai-
ners overal opduiken en ze ontsieren steeds 
meer het straatbeeld. Heel wat van deze 
textielinzamelaars wekken de indruk dat de 
opbrengst naar goede doelen gaat, terwijl 
veelal winst maken hun enige hoofddoel is. 
Deze containers zijn ook vaak een trekpleis-
ter voor sluikstorten zowel in als naast de 
containers.
 
Op het grondgebied van de gemeente mag 
er geen textiel worden ingezameld zonder 
toestemming van het gemeentebestuur. Om 
niet-reglementaire inzameling en vooral om 
het sluikstorten te voorkomen, werd de be-
slissing genomen om de textielcontainers 
te verwijderen. In de toekomst zal de ge-
meente enkel nog samenwerken met be-
trouwbare organisaties. 

Het textielafval kan nog steeds meegegeven 
worden tijdens de huis-aan-huisinzamelingen, 
die viermaal per jaar georganiseerd worden 
door de Kringwinkel. Deze inzameldata zijn 
terug te vinden op de ophaalkalender. Textiel 
kan ook nog steeds gratis naar het recyclage-
park gebracht worden. Dit textielafval komt 
terecht bij Wereld-Missiehulp vzw.
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Snoei mee tegen kanker !

Van 15 juni tot en met 31 augustus kun je 
gratis taxussnoeisel naar het recyclagepark 
brengen. Taxussnoeisel − meer bepaald het 
aanwezige baccatine − kan verwerkt worden 
in heel wat kankermedicijnen. Dankzij dit 
ingezamelde taxussnoeisel kan de strijd te-
gen kanker aangegaan worden.

Meldpunt waterlopen

De provincie beheert en onderhoudt 2 400 
km waterlopen. Ze doet dat met kennis van 
zaken en overzicht over gemeentegrenzen 
heen. Inwoners kloppen nog vaak bij de ge-
meente aan. Niet ongewoon, want tot mid-
den 2014 beheerden de gemeenten zelf nog 
een heleboel waterlopen. Als gevolg van 
de interne staatshervorming beslisten de 
meeste gemeenten, waaronder Rijkevorsel, 
om hun onbevaarbare waterlopen over te 
dragen aan de provincie.

Al geruime tijd kunnen inwoners via een 
meldpunt van de provincie Antwerpen pro-
blemen of waarnemingen aan een water-
loop signaleren. Van woekerende planten en 
zwerfvuil tot een zeldzame vogel en inbreu-
ken op afstandsregels. Wie iets ongewoons 
opmerkt aan een waterloop kan zelf een 
melding maken via de website www.meld-
puntwaterlopen.be. Post je zelf een mel-
ding, dan kun je die ook opvolgen. 

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/naast de waterloop
· Inbreuken op afstandsregels

BOUWEN EN WONEN

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Duurzaam op vakantie
· Zet thuis je koelkast uit.
 Je moet deze waarschijnlijk toch leegmaken,
 zet deze daarna uit, met de deur op een kier.
· Zet alle standby-apparaten uit.
 Denk aan tv, printer, opladers, ...
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Steenmarter op bezoek

Ooit al een steenmarter gezien ? Dit in-
heemse roofdier is ongeveer even groot als 
een huiskat en heeft een bruine vacht, met 
een grote witte vlek op keel en voorpoten. 
In België hebben steenmarters sinds eind de 
jaren ’90 hun leefgebied sterk uitgebreid, 
waardoor ze alsmaar vaker in de buurt van 
mensen gesignaleerd worden. Ondanks hun 
hoge aaibaarheidsfactor kunnen ze ook 
schade veroorzaken in je huis, tuin of auto.

Een steenmarter op zolder kan geluidsover-
last, reukhinder of schade aan de isolatie 
veroorzaken. Steenmarters durven ook wel-
eens een kippenhok binnendringen en kun-
nen zich verschuilen in auto’s, waar ze in 
kabels en leidingen bijten. Touring meldde 
vorig jaar nog dat het aantal schadegevallen 
aan auto’s op vijf jaar tijd verdubbeld is.

Die problemen zijn gelukkig stuk voor stuk te 
voorkomen. Zo volstaat een elektrisch appa-
raat met stroomstootplaatjes om je auto te 
beveiligen. Via de website www.steenmar-
ter.be willen het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB) en Natuurpunt in samenwerking 
met Inverde en het Instituut voor Natuur- 
en Bosonderzoek (INBO) correcte informatie 
verspreiden over grondig geteste oplossin-
gen. 

Het wegvangen of doden van een steenmar-
ter biedt geen duurzame oplossing. Anders 
dan muizen of ratten zijn steenmarters ter-
ritoriale roofdieren. Dat betekent dat ze een 
eigen leefgebied hebben waarin maximaal 
een beperkt aantal dieren − één koppeltje 
en tijdelijk enkele jongen − voorkomen. Wie 
een steenmarter wegvangt, maakt een ter-
ritorium vrij voor een ander dier. Van zodra 
alle territoria bezet zijn, zal het aantal mar-
ters niet meer toenemen. Je kunt bij steen-
marters nooit over een plaag spreken.
We zullen dus moeten leren samenleven met 
de steenmarter. En met de tips op www.
steenmarter.be lukt dat vast en zeker.

Meer info:
· www.steenmarter.be

· 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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De Vaart Verjaart tijdens de zomer

VRIJE TIJD

Mosselen in volle vaart op 30 en 31 juli door Toerisme Rijkevorsel
Enkele hoogtepunten dit weekend zijn ongetwijfeld de mosselverkoop, de wandelboottocht en 
de papieren bootjesrace op het water. Uniek in Rijkevorsel is de combinatie wandelen en varen. 
Wandel tot in Beerse en kom terug met de boot. Inschrijven kan op zaterdag en zondag vanaf 
10 uur aan de infostand op de Meir. De boot vaart tot 18 uur. Aan de opstapplaats in Beerse 
ontvang je een kleine traktatie. Voor onze senioren en mindervaliden (ook rolstoelgebruikers) 
is er een huifkartocht langs rustige, landelijke wegen. Deze tocht zal op zaterdag en zondag 
vertrekken aan het terras aan de vaart ter hoogte van de Meir om 11 en om 14 uur. De plaatsen 
zijn beperkt. Vooraf inschrijven is nodig. 
Rond het kerkplein en op de Meir wordt op zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur animatie voor-
zien voor jong en oud. Op zaterdag en zondag om 14 uur laten we de papieren bootjes te water 
en wiens bootje het snelst de finish haalt, krijgt een mooie prijs. 

Mosselen kunnen gegeten worden op zaterdag van 12 tot 20 uur, op zondag van 12 tot 19 uur. 
Vooraf inschrijven wordt aangeraden.
Voorverkoopprijs 1,2 kg: € 15, ter plaatse € 16
     0,6 kg: € 9, ter plaatse € 10

Op ons zomerterras kun je ook gezellig komen genieten van een frisse pint. De zaterdagavond 
wordt om 19 uur afgesloten met een optreden van Acoustix op het kerkplein. Acoustix is een 
pop/rock-coverband uit Kasterlee. De band is ontstaan uit een idee om muziek in een akoestisch 
jasje te steken. Zo brengt Acoustix een mix van hedendaagse en oude pop/rocknummers in een 
kleine, simpele bezetting.

Kom ook zeker eens langs tussen 10 en 18 uur in de Sint-Jozefkerk voor de fototentoonstelling 
rond 150 jaar Vaart die wordt georganiseerd door de Fotovrienden Rijkevorsel, de Heemkundige 
Kring en Xavier Rombouts.

Voor meer info, reservaties voor de huifkartocht en mosselverkoop:
· Toerisme Rijkevorsel - Molenstraat 5 -2310 Rijkevorsel - 03 340 00 12 (00)
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be/devaartverjaart

Openluchtconcert door Rijkevorsel Leeft op 18 augustus
Het terrein van de Groep Van Roey aan brug 8 zal het decor zijn voor een openluchtconcert van 
onze muziekmaatschappijen. Grote primeur voor dit jaar is de samenwerking tussen Kon. Brass 
Band Condor, Kon.Fanfare Vermaak na Arbeid, Kon.Harmonie Broederband en Big Band Freddy 
Sunder. Iedereen is welkom vanaf 18.30 uur. Het concert vangt aan om 19.00 uur.

Meer info:
· www.rijkevorsel-leeft.be
· www.rijkevorsel.be/devaartverjaart
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Attractiedag aan De Valk:
26 augustus 2016

Op vrijdag 26 augustus organiseert speel-
pleinwerking Kiekeboe in samenwerking met 
de Gezinsbond een grootse Attractiedag in 
sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speel-
dag met onder andere verschillende uitda-
gende springkastelen, een ballenbad, een 
hindernissenparcours, een schminkstand, 
initiatielessen en nog heel veel meer.

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

De Attractiedag start om 9.30 uur aan sport-
centrum De Valk. We willen jullie vragen om 
je kinderen rechtstreeks naar daar te bren-
gen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig 
hebben, kunnen hiervoor terecht in de Kin-
derclub. Rond de klok van 16.30 uur, als alle 
kindjes hun ballon voor de ballonwedstrijd 
loslaten, wordt deze spektakeldag definitief 
afgesloten. Kinderen die nog na-opvang no-
dig hebben, kunnen dan nog terecht in de 
Kinderclub.

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

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Te land, ter Vaart en in de lucht

De Vaart Verjaart en dat 
moet gevierd worden. En 
liefst met zoveel mogelijk 
toeters en bellen. Daarom 
slaan Jeugdhuis De Wau-
wel en het Rijkevorselse 
gemeentebestuur de han-
den in elkaar en bren-
gen het gekste amuse-

mentspektakel van de Lage Landen naar Rijkevorsel: Te land, 
ter Vaart en in de lucht ! 

Iedereen is welkom op 11 september 2016 vanaf 14 uur aan de 
zwaaikom in Sint-Jozef. Bereid je al maar voor op maffe karre-
tjes, pijlsnelle tijden, hilarische pechvogels en vooral kletsnatte 
deelnemers. Het belooft een geweldige namiddag te worden. 

Meer info:
· www.jhdewauwel.be
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VRIJE TIJD

Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes

Joepie ! Wegens het succes van de vorige 
jaren zal er ook dit jaar een fotozoektocht 
rond de Rijkevorselse speelpleintjes worden 
georganiseerd. In het kader van De Vaart 
Verjaart toveren onze Rijkevorselse speel-
helden, Aapje Rijk en Kikje Vors, zich om in 
echte piraten en nemen jullie weer mee op 
een speelavontuur om jullie nog meer speel-
tips te geven.

Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoek-
tocht tussen 1 juni en 15 september op bij de 
jeugddienst, de bib of het onthaal van het 
gemeentehuis. Wil je ook kans maken op één 
van onze fantastische prijzen ? Breng dan 
voor 1 oktober jouw ingevulde boekje bin-
nen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Wij wensen alle Rijkevorselse kinderen
alvast een zomer vol
speelplezier !

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Tieneractiviteiten zomer

Ook deze zomervakantie hoeven de Rijke-
vorselse tieners zich niet te vervelen want 
het gemeentebestuur heeft weer tal van su-
percoole activiteiten voor hen voorzien.

Hieronder vind je alvast een overzicht van 
de activiteiten terug. Voor vragen en om in 
te schrijven, kun je steeds terecht bij de 
jeugddienst !

· dinsdag 5 t.e.m. donderdag 7 juli:
 Tienerdriedaagse Duinrell
 € 75 voor drie dagen
· donderdag 7 juli:
 SummerKix Watersporten
 € 20
· vrijdag 8 juli:
 De Efteling - € 15
· woensdag 13 juli:
 Survival + zwemmen in de Lilse Bergen
 € 15
· woensdag 27 juli:
 Karten en lasershooten - € 35
· vrijdag 29 juli:
 Dagje Noordzee - € 10
· vrijdag 5 augustus:
 Waterspeelpark Splesj - € 10
· dinsdag 9 en woensdag 10 augustus:
 DJ-workshop
 € 10 voor twee dagen
· vrijdag 12 augustus:
 Planckendael - € 13
· woensdag 17 augustus:
 McDonald’s achter de schermen
 € 10
· maandag 22 en dinsdag 23 augustus:
 Graffitiworkshop
 € 40 voor twee dagen
 

Inschrijvingen:
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Vlaamse erkenning als
onroerenderfgoedgemeente

Recentelijk werd onze gemeente door 
Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedge-
meente. In 2015 kreeg het samenwerkings-
verband Erfgoed Noorderkempen reeds een 
erkenning als ‘intergemeentelijke onroe-
rend erfgoed dienst’ (IOED).
Zij ondersteunen ons bij de uitbouw van een 
geïntegreerd en integraal beleid rond ar-
cheologie, monumenten en landschappen op 
ons grondgebied. Ze doen dit ook nog voor 
zes andere gemeenten die eveneens erkend 
werden als onroerenderfgoedgemeente.

In Vlaanderen zijn er momenteel maar tien 
erkende gemeenten. We behoren dus tot 
een select groepje. En het feit dat alle bij 
de IOED aangesloten gemeenten erkend zijn, 
maakt ons zelfs uniek !
Voor het uitwerken van dit beleid aanvullend 
aan dat van Vlaanderen krijgen we een aan-
tal bevoegdheden in handen die we vanaf 
1 juli 2016 zullen opnemen.

Opendeurdag Kinderclub

De Kinderclub in het centrum nodigt jullie 
allemaal van harte uit om een kijkje te ko-
men nemen tijdens de opendeurdag op don-
derdag 25 augustus 2016. Van 17 tot 19 uur 
nemen de begeleid(st)ers je mee op verken-
ningstocht in ons speelparadijs. Daarnaast 
worden ook de foto’s die werden genomen 
tijdens speelpleinwerking Kiekeboe tentoon-
gesteld. 
Ben jij ook benieuwd naar de Kinderclubwe-
reld? Spring dan zeker even
binnen! 

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Intergemeentelijke 
onroerenderfgoedadviesraad

Om de betrokkenheid van onze burgers te vergroten bij het uit-
bouwen van dit beleid, wordt er binnenkort een intergemeen-
telijke onroerend erfgoed adviesraad (IOE-A) opgericht. Wil je 
graag deel uitmaken van deze raad ? Stel jezelf dan kandidaat ! 

Meer info en voorwaarden:
Erfgoed Noorderkempen
· 014 44 33 85
· info@erfgoednoorderkempen.be
· www.erfgoednoorderkempen.be/
 intergemeentelijke-onroerend-erfgoed-adviesraad
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Openluchtcinema:
Wat Mannen Willen

Op vrijdag 19 augustus organiseert het ge-
meentebestuur in samenwerking met @Veus-
sel een openluchtcinema.

In Wat Mannen Willen volgen we de levens van 
zes mannen op zoek naar de grote liefde of 
gewoon een beetje geluk in een tijd waarin 
mannen soms geen idee hebben hoe ze man 
moeten zijn en wat vrouwen nu eigenlijk van 
hen verwachten. Een film van Filip Peeters 
met onder andere Tom Audenaert, Nathalie 
Meskens, Jonas Van Geel, Ben Segers en Ruth 
Bequart.

Je bent welkom vanaf 19.30 uur. De film start 
om 21.00 uur op de speelplaats van De Weg-
wijzer. Breng je eigen stoel/kussen mee, er 
zijn slechts een beperkt aantal stoelen ter 
plaatse beschikbaar.

Gratis inkom !

Week van de Opvoeding 2016

Tijdens de week van 16 tot 22 mei 2016 vond 
in heel Vlaanderen en Brussel de Week van 
de Opvoeding plaats met dit jaar als thema 
‘Opvoeden, af en toe eens diep ademha-
len !’. In de Kinderclub gingen ze hier mee 
aan de slag door ontspannende activiteiten 
aan te bieden waaraan de kinderen samen 
met hun ouders konden deelnemen. Zo gin-
gen ze bv. samen knutselen, go-cart rijden 
en yoga doen. 

Dankzij onze ouderuitdagingen werden de 
ouders gestimuleerd om ook thuis aan de slag 
te gaan. Elke weekdag werd er een nieuwe 
uitdaging gelanceerd die ouders samen met 
hun kind(eren) konden aangaan. Maar liefst 
elf gezinnen gingen de uitdagingen aan en 
streden mee om een hangmat te winnen. 
Slechts één gezin heeft alle uitdagingen tot 
een goed einde gebracht: de familie Vermei-
ren-Van Troy kan daarom deze zomer volop 
genieten van hun nieuwe hangmat !
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Ouderuitdagingen
  Week van de Opvoeding



26

Welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
‘De geniale vriendin’ van Elena Ferrante. 
Het gaat over het leven van twee vriendin-
nen en hun kindertijd en jeugd in het Napels 
van 1950. Best een goed boek. Nu aan het 
lezen in ‘Een honger’ van Ouariachi, ziet er 
veelbelovend uit, goed geschreven.

Lees je soms wel eens digitaal ?
Ik heb mijn vriend een e-reader cadeau ge-
daan en inderdaad, dat leest wel vlot, maar 
ik heb nog altijd liever een echt boek in mijn 
handen.

Welk boek is jouw
absolute nr. 1 ?
Er zijn wel enkele zeer goede aanraders: ‘Een 
vrouw op de vlucht voor een bericht’ van Da-
vid Grossman. Het gaat over een vrouw, een 
moeder in een land met oorlog, over vriend-
schap en ruimdenkendheid. Je zit zo mee in 
het verhaal. Zo zijn ook de boeken ‘Ik ben 
pelgrim’ van Terry Hayes en ‘Wat is de wat’ 
van Dave Eggers echte aanraders. Alle drie 
dikke boeken, maar ik vond ze echt goed.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Het boek ‘De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween’ van Jonasson is een aan-
rader als je eens een ontspannend, grappig 
boek wil lezen. Het gaat over een man die 
zijn 100 jaar niet wil vieren in een rusthuis 
en dan maar verdwijnt uit het raam. Met al-
lerlei avonturen als gevolg.

Welk boek heeft je ooit
echt geholpen ?
In het boek ‘De kracht van het nu’ van Eck-
hart Tolle en enkele boeken van Deepak 
Chopra heb ik toch enkele antwoorden op 
levensvragen gekregen.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Enkele goeie auteurs vind ik: John Boyne, 
Arthur Japin, Griet Op de Beeck en Jeroen 
Brouwers.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘De vanger in het graan’ van Salinger vind ik 
wel een boek dat je gelezen moet hebben. 
Het gaat over adolescenten in de jaren ’50 
van Amerika. Het sleept je echt mee.

Waar lees je het liefst?
Ik lees het liefst ergens waar het stil is. Als 
de tv opstaat of er wordt gebabbeld, lukt het 
me niet om geconcentreerd te blijven.

Wie nomineer jij voor de 
‘Uitgelezen’ van de volgende 
maand ?
Ik nomineer Rob Van De Looverbosch. Er zijn 
nog maar zo weinig mannen aan het woord 
geweest en ik ken hem vanuit de bib.

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.

Deze maand
de uitgelezen
selectie van
Gerd Lambrechts,
medewerker in 
onze bibliotheek.

VRIJE TIJD
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Cultuurprijzen 2016

De cultuurraad reikt om 
de twee jaar een prijs 
uit aan een inwoner van 
Rijkevorsel en aan een 

vereniging die zich bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt op een breed cultureel vlak 
in de gemeente of erbuiten. Op vrijdagavond 
25 november 2016 om 20 uur worden in de 
raadzaal van het gemeentehuis de winnaars 
van de Cultuurprijzen 2016 bekendgemaakt.
De prijs voor een bekroonde vereniging be-
staat uit een geldsom en een oorkonde. Voor 
een bekroonde persoon is er een waarde-
volle attentie en een oorkonde voorzien.

Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel 
kan zichzelf of iemand anders voordragen. 
Een formulier voor kandidaatstelling kan op-
gehaald worden bij de cultuurdienst boven 
de hoofdbibliotheek of in de Aster Berkhof-
bibliotheek te Sint-Jozef. Het formulier en 
het reglement kunnen gedownload worden 
via www.rijkevorsel.be/cultuurraad. Kan-
didaturen kunnen ingediend worden tot 12 
september 2016.

Vakantieleesactie
in de bibliotheek

Vanaf 1 juli start de vakantieleesactie in de 
bibliotheek. Deze actie loopt zowel voor de 
jeugd als voor de volwassenen. Bij elk lees-
boek of strip krijg je een invulblaadje mee. 
Vul je naam en adres in en steek je blaadjes 
in de doos als je de boeken terugbrengt naar 
de bib.
Tot 10 september kun je de ingevulde formu-
liertjes inleveren. Uit alle inzenders worden 
enkele gelukkigen geloot. Zij winnen een 
boekenbon van de Standaard Boekhandel.

Voor klein en groot: lezen is de boodschap!

De schatten van Vlieg !

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

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

Vanaf 1 juli tot 31 augustus kun je op zoek 
gaan naar de schat in de hoofdbibliotheek of 
in de Aster Berkhofbibliotheek. Opgelet, de 
hoofdbibliotheek is in de vakantie gesloten 
op zaterdag, de Aster Berkhofbibliotheek is 
in juli en augustus gesloten op maandag.

De kleuters van Rijkevorsel mogen een te-
kenplaat komen ophalen in de bibliotheek. 
Als ze hun tekeningen mooi ingekleurd 
binnenbrengen in één van beide bibliothe- 
ken worden ze beloond met een leuke at-
tentie !

Je bent de hele zomer welkom in de bib.
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ken waar hij steeds niet welkom was. Een 
rustig groen eiland met mooie bergen en 
enkele loslopende varkens bleek bewoond 
door een supervarken dat niets van mensen 
moest hebben. Bij een mysterieus zwevend 
eiland vertelde de inwonende prehistorische 
regenworm het zes miljard oude verhaal dat 
het ongerepte onbewoonde eiland toch niet 
zo lief was als het er uit zag.

Met de moed in de schoenen en nog steeds 
de pijlen volgend kwam Peer Notenboom 
bij een derde eiland. Eerst even de voeten 
strekken in het frisse water, maar dan viel 
hij van de ene onaangename verrassing in de 
andere. Bleek dat er op dat eiland een grap-
penmaker woonde, Grappige Hennie, die 
zijn grappen nog aan het uittesten was. Van 
de yoghurt waarvan je niet meer kon spre-
ken, ging het naar de flessenpost waarmee 
Peer een oplossing moest zoeken voor zijn 
spreekprobleem. Sam de muis was de red-
dende engel en de terugpratende Peer No-
tenboom wilde die grappenmaker eens goed 
de les spellen. Met een eenvoudige val was 
het niet moeilijk om die Grappige Hennie te 
pakken te nemen. 

Een dol avontuur waarin de kinderen let-
terlijk mee op tocht gingen door de biblio-
theek. Ze lieten ook allemaal mooie zelfge-
maakte bootjes achter tussen de boeken van 
de kinderafdeling.

Enkele reacties
· Nell: “Die Peer had zijn eigen boot bij en 

zwemvliezen aan. Dat moet wel vermoei-
end zijn om zo de hele tijd door de beken 
te zwemmen.”

· Thomas: “In het begin stonden we alle-
maal rond een supergrote kaart en deden 
we een oerwoud en een markt na. Die zee 
was wel leuk want we mochten een echte 
storm maken.”

· Leerkracht: “De eilanden en de verschil-
lende figuren spraken echt tot de ver-

Scholenvoorstelling:
BOOT voor de kinderen
van het 1ste en 2de leerjaar

Peer Notenboom was in Rijkevorsel aanbe-
land met een speciaal verzoek. Hij kwam uit 
een drukke stad aan het water waar hij gek 
werd van het lawaai, de drukte en alle men-
sen om hem heen. In zijn bootje en met de 
kinderen ging hij op zoek naar een plek om 
gewoon even te kunnen uitrusten.
Vertrekkende met zijn grote kaart ging dat 
minder gemakkelijk dan hij verwacht had. 
De pijlen volgend kwam hij op een paar plek-
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In de Kinderclub en de bibliotheek in het 
centrum kun je terecht om deel te nemen 
aan onze gratis activiteiten op maat van kin-
deren en volwassenen. Breng jij alle activi-
teiten tot een goed einde? Dan word je ook 
nog eens verwend met een lekker ijsje of 
een stukje taart dat je kunt opsmullen
op ons zonovergoten
terras !

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

beelden van de kinderen. Ze mochten ook 
echt meedoen. De ene keer maakten ze 
een lawaai en de andere keer waren ze 
echt muisstil. Dit was echt belevingsthea-
ter.”

· Jana: “Die kapitein kon niet meer praten 
van de yoghurt. Maar met een besje van 
die muis ging het dan weer wel.”

· Flor: “We moesten flessen zoeken in de 
rivier. Op die flessen stonden letters waar-
mee Peer terug kon praten. Er zaten ook 
brieven in met allemaal grappige dingen.”

Viering Kinderclub, 
bibliotheek, 
speelpleinwerking Kiekeboe 
en het Klooster

Hip hip hoera! 2016 is een feestjaar: niet al-
leen de Vaart wordt dit jaar 150 jaar oud, ook 
het Klooster viert zijn tiende verjaardag, de 
Kinderclub en speelpleinwerking Kiekeboe 
vieren hun 20-jarig bestaan en onze biblio-
theek mag zelfs al 35 kaarsjes uitblazen ! 

Om dit te vieren, willen we je van harte 
uitnodigen op onze viering op zaterdag 3 
september 2016. Het Klooster wordt dan in-
gericht als verenigingenmarkt, waar je kunt 
proeven van het vrijetijdsaanbod in de ge-
meente.

Solidariteitsactie Ziekenzorg CM 2016:
trekking van 13 mei

Prijzen voor gewone loten (bruine kleur)
1. Winnen een aankoopcheque Sodexo t.w.v. € 1 250:
	Serie A 195109 - Serie B 199062 - Serie C 147973
 Serie D 133360 - Serie E 209462 - Serie F 124929
 Serie G 218473 - Serie H 177470 - Serie J 186947
 Serie K 173026 - Serie L 122114 - Serie M 116431
 Serie N 118657 - Serie P 229382 - Serie Q 105513 

Serie R 130488

2. Winnen een aankoopcheque Sodexo t.w.v. € 250:
 in alle series het nummer 124461 - 154679 - 197419 - 213919

3. Winnen een aankoopcheque Sodexo t.w.v. € 125 (in alle series):
 in alle series het nummer eindigend op 3118 - 7961

4. Winnen een aankoopcheque Sodexo t.w.v. € 50 (in alle series):
 in alle series het nummer eindigend op 183

5. Winnen een aankoopcheque Sodexo t.w.v. € 25 (in alle series):
 in alle series het nummer eindigend op 177 - 302 - 575 - 926

Prijzen voor gratis omslaglot (kaki-groene kleur)
1. Wint een Audi A4: serie Q 016933

2. Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25:
 in alle series het nummer eindigend op 244
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Van Soom, het Polar Bearsmonument, het 
infokantoor, het bezoekerscentrum aan de 
molen, ...

Bij de deelnemers is het mogelijk om wat 
streeklekkers te nuttigen. Kaarten hiervoor 
kun je kopen bij het infokantoor in het ge-
meentehuis. Prijs: € 7 voor volwassenen en 
€ 4 voor kinderen.

Aan de fietsroute is een zoektocht verbon-
den waar je mooie prijzen mee kan winnen.

De dag wordt afgesloten op het molenterrein 
om 17 uur op het molenterrein met een ha-
ringbak. Om 19 uur zullen de klanken van de 
piperband ‘Pagus Wasia Pipes & Drums’ over 
het terrein galmen. Ongetwijfeld
weer kippenvelmomenten !
 

Toerisme Rijkevorsel
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 12 (00)
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/piepeloeren

 

Meer    
info

Piepeloeren in Veussel

Niet alleen de vaart verjaart dit jaar. Ook 
Toerisme Rijkevorsel viert feest. Twintig 
kaarsjes worden er uitgeblazen! Op zondag 
10 juli 2016 willen we daarom graag onze 
toeristische trekpleisters in de kijker zetten. 
Een uitgestippelde fietsroute brengt je langs 
alle mooie plekjes in onze gemeente. Het 
is een unieke gelegenheid om eens te ‘pie-
peloeren’ op die plaatsen waar je al langer 
eens wil gaan kijken.
Op het programma staan o.a. Het Schapen-
hof, Bijencentrum De Raam, de Stenen Berg-
molen, het Heemkundig Museum, de kamp-
plaatsen, enkele B&B’s, de kapel van Achtel, 
wijnboer Hans Paelinckx, ijssalon Filleke, 
natuurgebied De Bonte Klepper. ‘Piepeloe-
ren’ kan hier van 10 tot 17 uur.

Ook andere gevestigde waarden binnen het 
toeristisch landschap zal je passeren op de 
fietsroute. Denken we maar aan de poos-
plaatsen, onze kerken en kapellen, de grot, 
het Aster Berkhofmuseum, ‘500 kg’ van Luk 
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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
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#2310

Personeelsdag

Op donderdag 9 juni 2016 kwamen de personeelsleden van het 
gemeentebestuur en van het OCMW samen voor een gezamenlijke activiteit. 
In een gemoedelijke sfeer de collega’s beter leren kennen, dat is de opzet 
van deze dag.

Om half negen ’s morgens was het verzamelen geblazen aan het voetbalterrein van FC Sint-
Jozef SK. Twaalf teams streden tegen elkaar voor de overwinning. Elke ploeg kreeg een aantal 
opdrachten waarmee punten werden verzameld. Zo volgde er een vragenlijst na een gegidst 
bezoek aan het steenfabriek ‘Sas’, werd er gelijndanst ter voorbereiding van de wereldrecord-
poging. Nog in de voormiddag werd het chiroterrein een heus speelterrein waar men o.a. kon 
handboogschieten en sponsschieten. In het gemeentebos werd een parcours uitgezet voor het 
kanolopen, het zintuigenspel,…

Onder een stralende zon werd in de namiddag iedereen getrakteerd op een lekkere barbecue. 
Alleen maar lachende gezichten die moe maar voldaan huiswaarts keerden ’s avonds.
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Geflitst...

29 mei 2016: Schoolfeest GLS De Wegwijzer, 

samen naar het EK-voetbal !

21 mei 2016: Schoolfeest Sint-Luciaschool

One School, One Dream

5 juni 2016: Bootftestival,

rondvarende expo De Vaart Verjaart

1 juni 2016: Bootfestival, Aster Berkhofs schoolherineringen

uit Sint-Jozef door Davidsfonds Rijkevorsel

2 juni 2016: Bootfestival,

optreden Veerle Malschaert

28 mei 2016:

Recreatieve duatlon
FC De Kliefhamers

12 mei 2016: FairTrade @ Work,

campagne van Oxfam Wereldwinkel 

Rijkevorsel in het gemeentehuis

24 mei 2016:
Receptie wegenwerken voor inwoners 

wonende op het Elia-traject,

de Gildeweg en de
Helhoekweg

© Bart Huysmans
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In juli en augustus 2016
Tijdens openingsuren bibliotheek
Spel
De Schatten van Vlieg
in de bibliotheek 
Doe tussen 1 juli en 31 augustus mee 
aan de zomerse zoektocht naar de 
Schatten van Vlieg. Vind jij een kist, 
dan geloof je je ogen niet. Bovendien 
maak je kans op een extra prijs via 
UiTmetVlieg.be/schattenjacht.
Gratis

 Bibliotheek Centrum
 Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel

 Aster Berkhofbibliotheek
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

Tot 15 september 2016
Zoektocht
Fietszoektocht
Koninklijke Harmonie
Broederband
Zomerfietszoektocht voor jong en oud. 
Mooie prijzen te winnen. Inschrijving in 
café Rue Mour en infobalie gemeente-
huis Rijkevorsel.
€ 5
één consumptie inbegrepen
in de prijs

 Café Rue Mour
 Dorp 37 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0498 33 84 50

1 juli 2016
Van 20.00 tot 21.30 uur
Infovergadering
Infosessie ‘Kempen 2020’ +
‘Vzw of feitelijke vereniging – 
regelgeving en afwegingen’
Tijdens het eerste deel van deze sessie 
leer je meer over het project Kempen 
2020 en gaan we samen op zoek naar 
manieren om energie te besparen bin-
nen je vereniging. In een tweede deel 
maak je kennis met het vzw-statuut. 
Wat is het verschil tussen een feite-
lijke vereniging en een vzw ? Wat kan je 

doen kiezen om de stap te zetten vzw 
te worden of net feitelijke vereniging 
te blijven ?
Gratis

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 i.s.m. Vormingplus Kempen vzw

 Cultuurdienst Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

7 juli 2016
Om 19.00 uur
Concert
Rijkevorsel Swingt

 © Bart Huysmans

Rijkevorsel Swingt organiseert ieder 
jaar openluchtoptredens gedurende 
de maanden juni en juli en dit telkens 
op donderdagavond. Hoax (voorpro-
gramma) + Party Criminals (hoofdpro-
gramma).
Gratis

 Parking Pastorij + Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 0472 27 28 49

10 juli 2016
Om 10.00 uur
Fietstocht
Piepeloeren in Veussel

Toerisme Rijkevorsel blaast dit jaar 20 
kaarsjes uit. Ter gelegenheid hiervan 
wordt er op zondag 10 juli gefietst langs 
de toeristische trekpleisters in onze ge-
meente. Ga eens binnenkijken bij onze 
logiesverstrekkers, bezoek de molen, 
het heemkundig museum, het bijen-
centrum, het Schapenhof, ... Of kom 

proeven van een lekker glaasje wijn bij 
de wijnboer, een overheerlijk ijsje, ...
volwassenen: € 7 - kinderen: € 4
kaarten verkrijgbaar bij het
infokantoor in het gemeentehuis

 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be

14 juli 2016
Om 19.00 uur
Concert
Rijkevorsel Swingt
Monkey Punks (voorprogramma) + Koyle 
(hoofdprogramma).
Gratis

 Parking Pastorij + Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt - 0472 27 28 49

21 juli 2016
Om 19.00 uur
Concert
Rijkevorsel Swingt
Fenix (voorprogramma) + David Ronaldo 
and The Dice (hoofdprogramma).
Gratis

 Parking Pastorij + Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 0472 27 28 49

23 juli 2016
Van 14.00 tot 24.00 uur
Eten en drinken
Zomerbar

Als leverancier van uw vrije tijd, den-
ken we ook aan u tijdens de zomer van 
2016. Wij organiseren een gezellige Zo-
merbar met cocktails, barbecue, kubb, 
springkasteel en nog zoveel meer. Re-
serveren voor het buffet van de barbe-
cue kan via de website van @Veussel.
Gratis
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 Stenen bergmolen
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 @Veussel
 www.atveussel.be

Om 17.00 uur
Wielrennen
5de Grote Prijs Peter Brosens

 © Bart Huysmans

Ieder wielerliefhebber of sportieveling 
van Rijkevorsel en Parochie Sint-Jozef 
kan deelnemen aan deze wielerwed-
strijd.
€ 5

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 Meir - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 www.rijkevorsel-leeft.be

28 juli 2016
Om 19.00 uur
Concert
Rijkevorsel Swingt
The Jack (voorprogramma) + Feel Good 
(hoofdprogramma).
Gratis

 Parking Pastorij + Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 0472 27 28 49

30 en 31 juli 2016
Om 10.00 uur
Eten en drinken
Mosselen in volle vaart 

Tijdens ‘Mosselen in volle vaart’ kan 
de bezoeker zich helemaal onderdom-
pelen in de fascinerende wereld van 

water, varen, vissen,… Uiteraard zullen 
de verse mosselen de hoofdrol spelen 
dat weekend. Bij zomerse temperatu-
ren gaat het heerlijk vertoeven zijn op 
onze ‘Meir’ in Rijkevorsel.

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/devaartverjaart

Van 10.00 tot 18.00 uur
Wandeltocht
Wandelboottocht 

Wandel vanuit Sint-Jozef Rijkevorsel 
naar Beerse en kom al varend terug.
Gratis

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/devaartverjaart

Van 12.00 tot 14.00 uur
Tentoonstelling
Tentoonstelling
150 jaar Vaart 

Fototentoonstelling met als thema 150 
jaar Vaart. Foto's met zichten van toen 
en nu, hoe het er vroeger uitzag en de 
hedendaagse situatie. Dit in beeld ge-
bracht door Fotovrienden Rijkevorsel, 
De Heemkundige Kring en Xavier Rom-
bouts.
Gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66 - 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel
 i.s.m. Xavier Rombouts
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/devaartverjaart

31 juli 2016
Van 8.00 tot 10.30 uur
Wielrennen
Noorderkempenrit

Tocht voor wielertoeristen over de lan-
delijke wegen van de Noorderkempen 
en Noord-Brabant.
€ 2,50
leden VWB: € 1,50
niet-leden: € 2,50

 Café Sport
 Stevennekens 218
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Wielertoeristen
 info@rwtrijkevorsel.be
 www.rijkevorselsewielertoeristen.be

6 augustus 2016
Om 17.00 uur
Triatlon
11de Recreatieve Triatlon De Bres

 © Bart Huysmans

Landelijk parcours met 400 m zwem-
men, 20 km fietsen & 4 km lopen (deels 
door bos) - Stayerwedstrijd - zowel 
recreanten als licentiehouders & trio's 
zijn welkom.

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 Meir 1
 2310 Rijkevorsel

 Judoclub De Bres
 www.triatlondebres.be
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12 augustus 2016
Om 19.00 uur
Spel
Jokken en rikken
Spek- en eierenfeesten

Kaartwedstrijd: men kan ter plaatse 
kiezen tussen jokken of rikken. Voor de 
eersten zijn er geldprijzen.
€ 3

 Feesttent kruispunt
 Kleine Gammel - Bergsken

 Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel
 Gebuurte Kleine Gammel vzw
 moniquepeter.g@gmail.com

13 augustus 2016
Om 21.00 uur
Fuif
Spek- en eierenfuif

Spek- en eierenfuif met top-DJ’s! Am-
biance verzekerd!
€ 4

 Feesttent kruispunt
 Kleine Gammel - Bergsken

 Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel
 Gebuurte Kleine Gammel vzw
 moniquepeter.g@gmail.com

15 augustus 2016
Om 12.30 uur
Spel of quiz
Paaptornooi
Spek- en eierenfeesten

Je vormt een ploeg met vier perso-
nen, je speelt tegen een andere ploeg. 
Doel: proberen met de paapschijven zo 
dicht mogelijk naar de paap te gooien. 
Je speelt vier keer tegen een andere 
ploeg. Inschrijven vanaf 12.30 uur. Aan-
vang om 13.30 uur. 
€ 16
Prijs per ploeg + waarborg voor de 
schijven: € 20

 Feesttent kruispunt
 Kleine Gammel - Bergsken

 Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel
 Gebuurte Kleine Gammel vzw
 moniquepeter.g@gmail.com

18 augustus 2016
Om 18.30 uur
Concert
Openluchtconcert
De Vaart Verjaart 

Groep Van Roey vierde vorig jaar nog 
zijn 275-jarig bestaan en Staalbeton is 
reeds decennia lang gevestigd aan het 
kanaal Dessel-Schoten. Een grote pri-
meur voor dit jaar is de samenwerking 
tussen onze drie vertrouwde muziek-
maatschappijen, Kon. Brassband Con-
dor, Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid, 
Kon. Harmonie Broederband en Freddy 
Sunder Bigband.
Gratis

 Van Roey
 Oostmalsesteenweg  261
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 www.rijkevorsel-leeft.be

19 augustus 2016
Om 20.00 uur
Film
Openluchtcinema -
Wat Mannen Willen

In 'Wat Mannen Willen' volgen we de 
levens van zes mannen op zoek naar 
de grote liefde of gewoon een beetje 
geluk in een tijd waarin mannen soms 
geen idee hebben hoe ze man moeten 
zijn en wat vrouwen nu eigenlijk van 
hen verwachten. Een film van Filip Pee-
ters met o.a. Tom Audenaert, Nathalie 
Meskens, Jonas Van Geel, Ben Segers en 
Ruth Bequart.
Gratis

 Speelplaats De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 i.s.m. @Veussel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 cultuurdienstrijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/cultuur

Aankondigingen van activiteiten in september dien je uiterlijk op 
woensdag 3 augustus 2016 in te voeren in www.uitdatabank.be

Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Het schepencollege 
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.

 



21 augustus 2016
Om 14.00 uur
Sportactiviteit
Kruiwagencross
Spek- en eierenfeesten

Vooraf inschrijven, kan vanaf nu, via 
eugeen.voet@telenet.be. Je vormt per 
twee een ploeg. Met een kruiwagen 
volg je een bepaald parcours en voer je 
een aantal opgelegde proeven af.

 Feesttent kruispunt
 Kleine Gammel - Bergsken
 Kleine Gammel 35
 2310 Rijkevorsel

 Gebuurte Kleine Gammel vzw
 moniquepeter.g@gmail.com

26 augustus 2016
Om 18.30 uur
Wielrennen
Proloog Bart Lauryssen
voor wielertoeristen

 © Bart Huysmans

Open tijdrit voor wielertoeristen. Start 
om 18.30 uur in het dorp voor 1 ronde 
van 2 km. Inschrijven vanaf 17.00 uur in 
café William’s Place. Prijsuitreiking om 
21.00 uur. Reglement en parcours staan 
op de website van Rijkevorsel Leeft.
€ 5

 Den Hoek - Rijkevorsel
 Hoek 31
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 0471 81 19 46
 www.rijkevorsel-leeft.be

27 augustus 2016
Om 13.00 uur
Wielrennen
GP Levhel voor wielertoeristen

 © Bart Huysmans

Start om 13.00 uur in het dorp voor tien 
ronden van 6,3 km. Inschrijven vanaf 
11.00 uur in sportcentrum De Valk. 
Prijsuitreiking na de finish op het dorps-
plein. Reglement en parcours staan op 
de website van Rijkevorsel Leeft.
€ 5

 Dorpsplein - 2310 Rijkevorsel
 Rijkevorsel Leeft

 0472 81 19 46
 www.rijkevorsel-leeft.be

27, 28 en 29 aug. 2016
zaterdag 27 van 16.00 tot 20.00 uur
zondag 28 van 11.00 tot 20.00 uur
maandag   van 12.00 tot 20.00 uur
Eten en drinken
Jumbomosselen Rijkevorsel kermis

Tijdens Rijkevorsel kermis kun je in zaal 
’t Centrum terecht voor een smakelijke 
portie jumbomosselen, heerlijke vers 
bereide vidé met groenten, croque-
monsieur, croque uit ’t vuistje, koude 
schotel, pannenkoeken en vanille-ijs 
aan democratische prijzen. Gerechten 
kunnen ook worden afgehaald. Vergeet 
niet een tas mee te brengen !

 Zaal 't Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 www.vnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

28 augustus 2016
Fietstocht
Fietstocht De Schakel

De Schakel, een sportief dagje fiet-
sen, sluit naar jaarlijkse gewoonte de 
zomervakantie af. Ook dit jaar plaatst 
de KWB van Sint-Jozef zijn 'Kempen-
hut' aan de Sint-Jozefkerk. Zij willen 
je graag voorzien van een hapje en een 
drankje. Routekaart en afstandstabel 
krijg je bij de inschrijving.
€ 4
volwassenen: € 4 - kinderen: € 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.schakel.be
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3 september 2016
Feest vrije tijd

 Gemeentebestuur Rijkevorsel

11 september 2016
Te land, ter Vaart en in de lucht

 JH De Wauwel i.s.m.
 gemeentebestuur Rijkevorsel

Deelname Open Monumentendag
 Heemkundige Kring

 Rijkevorsel vzw

13, 15 en 20 sept.
Wijkvergaderingen 

 Gemeentebestuur Rijkevorsel

17 september 2016
Guy Verlinde try-out 

 De Singer vzw
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Maandag van 10.00 tot 12.00 uur en 17.30 tot 19.30 uur (niet in juli en augustus), 
Woensdag van 10.00 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur,
Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
Aster Berkhofmuseum
Tentoonstelling
Gratis                              

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52 - 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 zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Bijencentrum De Raam
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam
 info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be

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

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen SNR
0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:	 financiën,	begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Karl Geens 3de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Lizette Keysers 4de schepen SNR
0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Stefan Maes 5de schepen N-VA
0474 94 06 82  -  stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

Wim De Visscher OCMW-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@skynet.be
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 gesloten in juli en augustus

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag gesloten in juli en augustus
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 Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

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

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

College van burgemeester en schepenen

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



2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en 
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.


