
De vakantie is voorbij,
maar dat is niet erg voor mij.
September is weer daar,
de schooltas staat al klaar.

SEPTEMBER 2016www.rijkevorsel.be
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INHOUD

4
In september organiseert het gemeentebestuur weer drie 
infomomenten voor de bevolking. De projecten voor de volgende 
jaren worden voorgesteld. Antwoorden worden gegeven op de 
schriftelijk ingediende vragen.

30
Onze jongeren leefden zich tijdens de vakantiemaanden weer 
ten volle uit in de Kinderclub en bij de speelpleinwerking 
Kiekeboe. De activiteiten en uitstappen zijn goed voor talrijke 
vakantiefoto’s en mooie herinneringen.

28
Op zaterdag 11 juni 2016 vierde de PWA van Rijkevorsel 

haar 20-jarig bestaan. De PWA-medewerkers werden die dag 
getrakteerd op een bezoek aan het heemkundig museum en de 

stenen bergmolen. 

8
Rijkevorsel heeft er sinds kort een wandel- en fietsroute bij.

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het 
woonzorgcentrum Prinsenhof werden, in samenwerking met 
Toerisme Rijkevorsel, twee routes uitgestippeld langs mooie 

plekjes in onze gemeente.

14
Met de 10 op 10-campagne vraagt het gemeentebestuur aan 
de weggebruikers om hun rijgedrag aan te passen nu de vele 
kinderen weer naar en van school rijden of stappen.

© Mia Uydens
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Beste inwoners,

Het aflopen van Rijkevorsel Kermis betekent ook het einde van de vakantieperiode waarin 
we ons konden ontspannen zodat we nu weer flink aan de slag kunnen gaan. De afgelopen 
weken konden we deelnemen en genieten van festiviteiten en evenementen waarin 
iedereen zijn gading kon vinden.
Toerisme Rijkevorsel heeft de voorbije maanden, in samenwerking met het 
gemeentebestuur en verschillende verenigingen, lovenswaardige en succesvolle 
evenementen georganiseerd rond het thema ‘De Vaart Verjaart’. In deze ‘2310’ vind je 
de nodige informatie over de andere activiteiten die er in de nabije toekomst nog zullen 
plaatsvinden.

Kortgeleden vierden we het 20-jarig bestaan van het PWA. In Vlaanderen wordt het huidige PWA-systeem vervangen 
door het toekomstige systeem van Wijk-werken. Momenteel is men bezig om dit nieuwe systeem technisch uit te 
werken.
  
Met de interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’ heeft onze gemeente samen met vijf andere gemeenten 
en OCMW’s een samenwerkingsverband ondertekend.  Deze vereniging verzorgt de coördinatie van het lokale 
tewerkstellingsbeleid en moedigt initiatieven aan op het vlak van sociale economie.

Mag ik je bijzondere aandacht vragen voor de duurzaamheidsfolder ‘Kempen 2020’ die je terugvindt in deze ‘2310’.  
Met het Rijkevorsel 2020-project tracht het gemeentebestuur de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20 % te 
verlagen tegen 2020. Deze ambitieuze uitdaging wordt aangegaan met alle andere Kempense gemeenten onder 
het streekproject 2020. Door middel van het betrekken van verschillende doelgroepen zoals de huishoudens, de 
bedrijven en  de landbouwbedrijven willen we het verschil maken en ons doel bereiken.

Tot slot wens ik bij het begin van het nieuwe schooljaar alle leerkrachten en leerlingen van de kleuterscholen, 
lagere scholen en secundaire scholen  een leerrijk en succesvol schooljaar toe.

VOORWOORD

Lizette Keysers,

Schepen van Leefmilieu,
Energie, Toerisme en Tewerkstelling
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· Dinsdag 13 september 2016 19.30 uur  Raadzaal gemeentehuis
· Donderdag 15 september 2016 19.30 uur Parochiezaal Sint-Jozef
· Dinsdag 20 september 2016 19.30 uur Raadzaal gemeentehuis

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in de gemeente
Aan de hand van een overzichtelijke powerpointpresentatie kom je te weten welke plannen 
en projecten het gemeentebestuur voor Rijkevorsel in petto heeft. Hierbij wordt de nadruk 
gelegd op concrete acties voor 2016 en 2017. Aansluitend zal de lokale politie Noorderkempen 
een korte toelichting geven over buurtinformatienetwerken (BIN). Je verneemt wat een BIN 
inhoudt, hoe de wisselwerking met de politie verloopt en hoe een BIN kan opgericht worden. 

Stel je vraag aan het gemeentebestuur
Net zoals de voorbije jaren krijg je de kans om een schriftelijke vraag te stellen aan 
het gemeentebestuur. Vanaf dit jaar kun je bo-
vendien zelf kiezen op welke vergadering jouw 
vraag wordt beantwoord. Elke vraagsteller krijgt 
achteraf een schriftelijk antwoord toegezonden.

De wijkvergaderingen die het gemeentebestuur de voorbije jaren 
organiseerde, zijn in een nieuw jasje gestoken. Onder de noemer
‘Rijkevorsel Informeert’ wil de gemeente haar inwoners nog meer betrekken 
bij het beleid. Op 13, 15 en 20 september ben je welkom om te luisteren 
naar de plannen van het gemeentebestuur en krijg je antwoorden op je 
schriftelijke vragen.

Rijkevorsel Informeert

BESTUUR

www.rijkevorsel.be/
rijkevorselinformeert

 

Meer    
info
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21 september 2016: 
Internationale dag
voor de Vrede

21 september 2016 is door de Verenigde Na-
ties (VN) uitgeroepen tot Internationale Dag 
voor de Vrede om ‘de idealen van vrede te 
promoten’. Als lid van het internationale 
netwerk Mayors for Peace wenst Rijkevorsel 
hier de nodige aandacht aan te besteden. De 
vredesvlag zal op deze dag zichtbaar aanwe-
zig zijn in onze gemeente.

Meer info:
· www.vrede.be/vrede-in-actie/vredesvlag

✁

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

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

Ik wil een antwoord op mijn vraag tijdens de vergadering van:
n dinsdag 13 september 2016   n donderdag 15 september 2016   n dinsdag 20 september 2016

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

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

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

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

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

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

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

  ..............................................................................................................................................................................................................................................
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BESTUUR

Landbouwcommissie 
inventariseert schade
in Rijkevorsel

Ten gevolge van de extreme weersomstan-
digheden van de afgelopen maanden hebben 
een groot aantal land- en tuinbouwers aan-
zienlijke schade aan hun oogst geleden. Ook 
in de gemeente Rijkevorsel was dit het ge-
val. Aangezien dit een invloed heeft op hun 
bedrijfsinkomsten konden de betrokkenen 
een aangifte doen bij het gemeentebestuur 
tot vaststelling van de schade. 

Een gemeentelijke landbouwcommissie 
werd samengeroepen om de schade vast te 
stellen. Deze landbouwcommissie legde op 
12 juli 2016 en 4 augustus 2016 de nodige 
plaatsbezoeken af. Er werden 334 percelen 
bezocht om de schade aan de landbouw- 
gewassen op te tekenen en in kaart te bren-
gen.
Vooral volgende gewassen werden getrof-
fen: maïs, aardappelen, bieten, wortelen en 
erwten. Op heel wat akkers werd een schade 
van 70 % van de gewassen vastgesteld. Tij-
dens de eerste plaatsbezoeken kon worden 
vastgesteld dat de bodem van heel wat per-
celen verzadigd was en het terrein moeilijk 
begaanbaar was. 

Met de gegevens van de vaststellingen kun-
nen de land- en tuinbouwers hun aanvraag 
staven bij het Rampenfonds.

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
20 juni 2016

De jaarrekening 2015 wordt vastgesteld.

De budgetwijziging nr. 1 - 2016 alsook de 
aanpassing van het meerjarenplan 2014-
2019 worden vastgesteld.

De subsidies ontwikkelingssamenwerking 
2016 worden verdeeld en goedgekeurd.

De gemeenteraad verzoekt intercommunale 
IKA om in te tekenen op de kapitaalsverho-
ging van Eandis Assets. Er wordt eveneens 
ingetekend op aandelen IKA ‘Eandis Assets’ 
waarbij deze worden volgestort met de mid-
delen beschikbaar bij IKA.

De gemeenteraad gaat akkoord met de aan-
passing van de ouderbijdragen in het huis-
houdelijk reglement buitenschoolse kinder-
opvang.

De gemeenteraad beslist om in te gaan op 
het door IOK geformuleerde aanbod interge-
meentelijke dienstverlening conformiteits-
onderzoeken met bijhorende kostprijsver-
deling.

Een grondstrook gelegen te Rijkevorsel, 
Melhoven, met de erop uitgevoerde infra-
structuurwerken met een oppervlakte van 
respectievelijk 742 m² wordt kosteloos aan-
vaard door de gemeente voor openbaar nut 
om opgenomen te worden in het openbaar 
domein van de gemeente.

Goedkeuring wordt verleend aan de aan-
passingen inzake naamgeving van de loka-
len in het retributiereglement betreffende 
de gemeentelijke lokalen behorend tot het 
Gemeenschapscentrum Rijkevorsel voor niet 
bestendig gebruik.

De Kinderclub sluit de deuren...

Omwille van een pedagogische studiedag BKO zal er op vrijdag 
16 september 2016 enkel ochtendopvang worden georganiseerd 
in de Kinderclub.

Gelieve hiermee rekening te houden.
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Goedkeuring wordt verleend aan het be-
stek en de raming voor de opdracht ‘Slopen 
van gebouwen Sassite Rijkevorsel’, opge-
steld door IOK. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoe-
ringsregels van de overheidsopdrachten. De 
raming bedraagt e 597 000, excl. btw of 
e 722 370, incl. btw.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van GLS De Wegwijzer d.d. 
2 juni 2016 en goedkeuring wordt gegeven 
aan de pedagogische studiedagen 2016-2017, 
de wijzigingen in het schoolreglement 2016-
2017 en de wijzigingen in de onderwijstijd 
vanaf 1 september 2016.

Goedkeuring wordt gegeven aan het voor-
ziene lestijdenpakket van het schooljaar 
2016-2017 in GLS De Wegwijzer.

De gemeenteraadsleden nemen kennis en 
akte van het tijdelijk hoogdringend poli-
tiereglement d.d. 2 juni 2016 inzake over-
vloedige regenval en de nog te verwachten 
wateroverlast op 2 juni 2016, door de burge-
meester uitgevaardigd, en bekrachtigen dit.

Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Verwijderen asbest in woningen.
De gemeenteraad gaat niet in op het voor-
stel om de actie ‘asbest verwijderen’ op te 
laten starten waarbij betaalbare oplossingen 
worden aangereikt aan de bewoners om as-
best, in voorkomend geval, te laten verwij-
deren en waarbij de bewoners vrije keuze 
behouden van deelname aan het project.

Op verzoek van gemeenteraadslid Eelen 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:

· Heraanleg Langstraat. Snelheid voertui-
gen.

De gemeente zal advies opvragen bij de poli-
tie om in deze straat een snelheidsbeperking 
of snelheidsremmers aan te brengen.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 26 september 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 aan-
kondigingsbord langs de Molenstraat en op 
de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
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

Op dinsdag 28 juni 2016 werden er twee nieuwe fiets – en wandelroutes 
officieel geopend aan woonzorgcentrum Prinsenhof. Deze wandeling werd 
door vele bewoners van het woonzorgcentrum, familie en vrijwilligers 
ingewandeld. Ook enkele bewoners van de serviceflats wandelden mee.

Opening fiets- en wandelroute
aan woonzorgcentrum Prinsenhof

In samenwerking met Toerisme Rijkevorsel werden twee tochten uitgestippeld. De kleinste 
route ‘Rond den toren’, van 4,9 km is een rolstoelvriendelijke route waarbij de kerk van Rijke-
vorsel steeds in zicht blijft. De route kan steeds ingekort worden. De langere route ‘2310–pad’, 
van een 12-tal km is een kleine fietsroute of een wandeling voor getrainde wandelaars. Deze 
route werd officieel ingefietst met de duofiets van woonzorgcentrum Prinsenhof en ook enkele 
bewoners van de serviceflats. De wandel- en fietstochten hebben als vertrek– en aankomstpunt 
het woonzorgcentrum Prinsenhof. De routes worden overal duidelijk aangegeven met pijlen 
(rood en blauw).

Na de officiële wandeling en fietstocht werden de bewoners allen nog getrakteerd op een ijsje, 
dit werd geschonken door de vrijwilligers. Ook het mooie weer zorgde ervoor dat het een mooie 
dag was !
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Kiekeboe en WZC Prinsenhof
vierden 20ste verjaardag

Zowel de speelpleinwerking Kiekeboe als 
woonzorgcentrum Prinsenhof van Rijkevor-
sel bestaan dit jaar twintig jaar. Zij vierden 
dit op dinsdag 26 juli 2016 met een geza-
menlijke activiteit.

De kinderen hadden allerlei verschillende 
standjes opgezet met diverse spelen zoals 
bingo, petanque, volksspelen, sjoelen, een 
ruiktest, knutselen en nog zoveel meer. Sa-
men met de bewoners, vrijwilligers en fami-
lieleden hebben zij zich dan ook naar har-
tenlust uitgeleefd op al deze verschillende 
activiteiten. Een zeer geslaagde activiteit 
werd op het einde van de namiddag afgeslo-
ten met een ijsje en een wedstrijd. Diegene 
die er in slaagt om een ballon zo ver moge-
lijk de wereld in te sturen, maakt kans op 
een kleine prijs.

Eerste communie 2017

Kinderen die niet in Rijkevorsel naar school 
gaan, maar wel hier hun Eerste Communie 
willen doen op 21 mei 2017, kunnen zich 
inschrijven in de pastorij, Molenstraat 5, 
zij-ingang kant klooster, 03 314 61 00, elke 
werkdag van 9.30 uur tot 11.30 uur.

Inschrijven voor 1 november 2016 !

Kom op tegen Kanker:
we gaan dit jaar voor 1000 !

Rijkevorsel heeft zich ook dit jaar ingeschre-
ven voor het Plantjesweekend van Kom op 
tegen Kanker op 16 en 17 september. De or-
ganisatie hoopt weer te kunnen rekenen op 
de enthousiaste medewerking van vele vrij-
willigers om de potjes azalea's aan de man 
te brengen. Alle hulp van jong en oud, van 
vrijwilligers en verenigingen, is van harte 
welkom. Want dit jaar gaan we voor 1000 
plantjes !

Wie een steentje wil bijdragen door plantjes 
te verkopen en zich een aantal uren vrij kan 
maken op donderdag 15, vrijdag 16 of zater-
dag 17 september, kan zich persoonlijk of met 
zijn of haar vereniging (gelieve dan reeds 
een schatting van het aantal verkopers door 
te geven) aanmelden via 0493 52 76 12 of 
plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 22 september 2016.



10

Computer- en tabletcursussen
gratis en voor iedereen !

Digidak staat garant voor cursussen in een 
prettige en ontspannen sfeer, waarbij ze per 
cursus niet meer dan vijf cursisten ontvan-
gen. Heb je nog nooit met een computer of 
tablet gewerkt en wil je het toch graag leren? 
Wil je meer weten over internet, Facebook, 
fotoboeken maken, werken met Windows 
10? Dit en nog veel meer ontdek je tijdens 
de verschillende cursussen die door digidak 
in Rijkevorsel worden georganiseerd.

Initiaties
Na de zomervakantie worden weer verschil-
lende cursussen gegeven zoals computer-
wegwijs, internet en  e-mail, werken met 
smartphone, tablet voor beginners, Face-
book, bewerken van foto’s en nog zoveel 
meer. Kom het allemaal ontdekken bij digi-
dak.

Om deel te nemen aan de initiaties moet je 
vooraf inschrijven op de locatie waar je de 
les wil volgen.

· Maandag 12 en 19 september 2016 van 
10 tot 12 uur in Sint-Jozef Rijkevorsel 
(Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef 61, 
Rijkevorsel).

· Donderdag 15 en 22 september 2016 van 
10 tot 12 uur in Rijkevorsel centrum (het 
klooster, Molenstraat 5, Rijkevorsel).

Indien je niet naar de inschrijfmomenten 
kunt komen, kun je nadien nog inschrij-
ven tijdens de ‘vrije inloop’ zolang er vrije 
plaatsen beschikbaar zijn. 

Vrije inloop
Tijdens de vrije inloop kun je, als je thuis 
geen computer hebt of extra wil oefenen, 
onbeperkt en gratis begeleid oefenen. Onze 
begeleiders helpen je graag verder!

· Digidak Centrum (klooster)  -  Molenstraat 
5, Rijkevorsel, vrije inloop op donderdag 
van 9 uur tot 12.00 uur

· Digidak Sint-Jozef (Aster Berkhofbiblio-
theek) - Kerkdreef 61, Rijkevorsel, vrije 
inloop op maandag van 10 uur tot 12 uur.

Meer info:
· 014 71 11 02 - www.digidak.be

LEVEN EN WELZIJN

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 7 september 2016
· dame blanche en koffie 
· prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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Verkeersapotheose
in De Wegwijzer

Verkeersveiligheid en verkeerseducatie staan 
in De Wegwijzer hoog op de agenda.  Enkele 
verkeersouders trekken al jaren deze kar 
met een hartverwarmend enthousiasme. Zo 
organiseren ze een verkeersactieve dag voor 
de ganse school, houden ze maandelijks een 
fluo-controle actie, maken ze onze kinderen 
warm voor het dragen van een fietshelm...
Op het einde van het schooljaar sluiten we 
het verkeersjaar af met een apotheose. Toon 
Aerts, samen met zijn broer Thijs en Gert 
Dockx echte Rijkevorselse wielertalenten, 
kwam als peter van de fietshelmactie, onze 
kinderen een verkeershart ander de riem 
steken. Kinderen die minstens tien keer 
per maand hun fietshelm hadden gedragen, 
mochten meedoen aan een tombola. Toon 
verlootte drie truitjes van zijn werkgever 
Telenet-Fidea.

Twee plaatselijke reporters, Arthur en Anton 
Mertens (tevens aanstormend wielertalent) 
mochten Toon ook interviewen. Zo kwamen 
we te weten dat Toon er enorm naar uit-

ziet om volgend seizoen onder het toeziend 
oog van Sven Nys te rijden. Daarna mocht 
hij ook nog de klas belonen die het ganse 
jaar in orde was geweest met het dragen 
van hun fluovestjes: bij elke fluocontrole 
was het  eerste leerjaar steeds met de hele 
klas in orde geweest. Hij had voor elk kind 
een drinkbus bij als beloning. Als slotakkoord 
hadden de verkeersouders voor al de kinde-
ren nog een verrassing in petto: ze kregen 
allemaal een bal omdat het dragen van de 
fluo’s zo’n succes geweest was dit school-
jaar.

Rest ons alleen nog al deze mensen te be-
danken: Toon, verkeersouders, agenten, 
leerkrachten... om van onze leerlingen ‘ver-
keersbewuste kinderen’ te maken.
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De Wegwijzer zet zich in
voor het goede doel

Vorig schooljaar werden er in De Wegwijzer 
heel wat acties georganiseerd om geld in te 
zamelen voor het goede doel. Langs deze 
weg willen we de kinderen en ouders bedan-
ken voor hun engagement in deze initiatie-
ven. We geven eventjes een overzicht van 
de acties met de bedragen die ze hebben 
opgebracht.

· Sponsorloop: De kinderen lieten zich spon-
soren door ouders, grootouders, familie… 
en in ruil voor dit sponsorgeld liepen ze 
rondjes op de speelplaats. Het nuttige 
koppelen aan het sportieve. Opbrengst: 
e 2 560 euro dat ging naar ‘Siddartha’, 
een project in Ethiopië om kinderen naar 
school te kunnen laten gaan.

· Inzameling ‘rosse centjes’: in totaal werd 
er voor e 313 rosse centjes ingezameld. 
Dit geld ging naar ‘De Schakel Rijkevor-
sel’, een organisatie die zich inzet voor 
mensen uit Rijkevorsel die het niet mak-
kelijk hebben.

· Verkoop wenskaarten: De leerlingen had-
den zelf wenskaarten ontworpen. Deze 
heeft de school laten drukken en werden 
verkocht per pakketje. De opbrengst, 
e 950, ging naar kinderen van vluchtelin-
gen en kinderen die in oorlogsgebied moe-
ten overleven.

· Wereldwaterdag: in plaats van de be-
stelde sapjes en chocolade- of gewone 
melk, kregen de kinderen op deze dag al-
leen maar water van de kraan (10-uurtje 
en middageten). Het geld dat hiermee 
werd uitgespaard ging naar het brandwon-
dencentrum (e 235).

Bedankt kinderen,
bedankt ouders !

De Zelfmoordlijn 1813
wil nog meer oproepen 
beantwoorden

De Zelfmoordlijn 1813 is er voor wie nood 
heeft aan een gesprek van mens tot mens. 
Dat gesprek kan gaan over je eigen zelf-
moordgedachten, maar evengoed kun je er 
terecht als je je zorgen maakt over iemand 
uit je omgeving die met dergelijke gedach-
ten worstelt. Je kunt de Zelfmoordlijn 1813 
anoniem, gratis en 24/7 contacteren via te-
lefoon, chat of e-mail. 

LEVEN EN WELZIJN
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Het voorbije jaar hebben ruim 130 vrijwil-
ligers meer dan 18 000 oproepen aan de 
Zelfmoordlijn beantwoord. Ondanks dit re-
cordaantal kunnen we niet alle oproepen 
beantwoorden. Daarom blijven we op zoek 
naar vrijwilligers met talent om met mensen 
in gesprek te gaan.

Vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn 1813, ook 
iets voor jou ? Laat het ons zo snel mogelijk 
weten via het aanmeldingsformulier of via 
cpz@preventiezelfdoding.be ! We nodigen je 
dan uit voor een kennismakingsgesprek en 
wie weet start jij binnenkort de basisoplei-
ding tot beantwoorder van de Zelfmoordlijn 
1813 via telefoon, chat of e-mail. 

Omwille van de anonimiteit van de Zelf-
moordlijn 1813 vragen we je om discreet 
om te gaan met je intentie om vrijwilliger 
te worden.

Meer info:
· www.zelfmoord1813.be

Geboorten

Mei 2016
· Hillen Léonie, 8 mei 2016,
 kind van Hillen Wouter en Van Den Kieboom Melissa

Juni 2016
· Rosiers Alexe, 8 juni 2016,
 kind van Rosiers Dennis en Bevers Ruth
· Vercammen Senne, 10 juni 2016,
 kind van Vercammen Sven en Van Laer Stephanie
· Matthé Esmée, 21 juni 2016,
 kind van Matthé Djürre en Daems Evi

Juli 2016
· Van Dooren Nelles, 1 juli 2016,
 kind van Van Dooren Jan en Meynen Hanne

Huwelijken

Juni 2016
· Proost Nick en Van Laer Gitte, 10 juni 2016
· Degraeve Thierry en Heymans Pascale, 11 juni 2016
· Boes Pascal en Jacobs Judith, 11 juni 2016

· Vanhoudt Jimmy en Vangrinsven Kelly, 16 juni 2016
· Smets Frank en Van Hemert Tanja, 17 juni 2016
· Bruynen Niels en Oomen Daisy, 25 juni 2016
· Holemans Patrick en Jansen Dinaida, 25 juni 2016

Juli 2016
· Van Herck Tom en Goetschalckx Inne, 2 juli 2016
· Keysers Jelle en De Kooning Caroline, 2 juli 2016
· Vossen Johan en De Vos Karin, 2 juli 2016
· Cutolo Mario en Van den Born Jill, 8 juli 2016
· Vervoort Maarten en Haems Tessa, 8 juli 2016
· De Smet Dennis en Vandaele Tatjana, 16 juli 2016
· Somers Geert en Oomen Stéphanie, 16 juli 2016
· Broos Bart en Aerts Sofie, 23 juli 2016

Overlijdens

Juni 2016
· Smet Jozef, 5 juni 2016
· Storms Marcel, 7 juni 2016
· Lauryssen Julia, 9 juni 2016
· Eelen Maria, 12 juni 2016
· Van Gompel Alfons, 13 juni 2016
· Michielsen Lodewijk, 16 juni 2016
· Sips Joanna, 19 juni 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
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De start van het nieuwe schooljaar wordt opnieuw in de verf gezet door 
opvallende banners met daarop de tekst ‘10 op 10 omdat jij me hebt gezien !’ 
Met deze bannercampagne wil het gemeentebestuur de weggebruikers 
aanzetten om hun rijgedrag aan te passen nu vele kinderen weer
naar en van school rijden of stappen.

10 op 10
omdat jij me hebt gezien !

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

De bannercampagne werd mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de 
provincie Antwerpen. De actie zal jaarlijks bij het begin van het schooljaar herhaald worden.
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Een wespennest in je tuin ?
Contacteer de brandweer
via het nieuwe e-formulier !

Wespennesten zijn een jaarlijks terugke-
rende plaag. Ontdek je een wespennest in 
jouw tuin of op straat, dan kun je dit best 
melden bij de Hulpverleningszone Taxandria 
via het online meldingsformulier dat je kunt 
vinden op de website www.HVZTaxandria.
be. De brandweer zal dan één van de vol-
gende dagen langskomen om het nest te ver-
wijderen. Let wel, wanneer het nest niet te 
dicht bij menselijke activiteit ligt, dan kun 
je het best met rust laten en zal de brand-
weer dit ook ongemoeid laten.

Wespen, bijen of hommels
Het bestrijden van hinderlijke wespennes-
ten is een taak van de brandweer. Het nest 
zal bespoten worden met een verdelgend 
product. Het wegnemen van een bijennest 
doet de brandweer echter niet, hiervoor doe 
je best beroep op een imker. Ook hommels 
worden niet bestreden, aangezien dit zeer 
nuttige insecten zijn, die doorgaans niet 
agressief zijn en aldus geen gevaar voor de 
bevolking betekenen. Hommels steken enkel 
indien ze aangevallen worden.

Wespen zijn aan de hand van een aantal ken-
merken goed te onderscheiden van bijen en 
hommels. Wespen zijn altijd geel-zwart of 
geel-bruin en hebben de kenmerkende ‘wes-
pentaille’. Bijen zijn ongeveer 1,5 cm lang, 
bruin-zwart, met een al dan niet gekleurd 
haardotje op of achter de kop. Hommels zijn 
groot, mollig, rondom behaard, met geel-
oranje, zwarte en soms witte banden.

Wespen worden ook wel eens verward met 
zweefvliegen, omdat ze sterk op elkaar lij-
ken. Een zweefvlieg is nochtans goed te on-
derscheiden van een wesp aan de hand van 
hun vliegmethode: ze vliegen met korte stuk-

jes om dan plots te stoppen en ter plaatse te 
zweven (vandaar ook de naam zweefvlieg).

Wanneer wordt de melding 
behandeld ?
Het bestrijden van wespennesten wordt 
als een niet-dringende interventie behan-
deld. De brandweerposten van de Hulpver-
leningszone Taxandria plannen daarom één 
of meerdere wespenrondes per week. Het is 
moeilijk om hier vooraf individuele afspra-
ken over te maken, vermits dit afhankelijk 
is van de hoeveelheid en spreiding van de 
oproepen, maar ook van meer dringende in-
terventies. Daarom vraagt de brandweer je 
om het meldingsformulier zo volledig en zo 
gedetailleerd mogelijk in te vullen, zodat zij 
eventueel ook tijdens jouw afwezigheid het 
wespennest kunnen bestrijden. In Rijkevor-
sel worden de wespennesten bestreden op 
maandag, woensdag of vrijdag.

Kostprijs
In de Hulpverleningszone Taxandria is de be-
strijding van wespennesten gratis. Dit vraagt 
echter wel wat inspanningen van onze brand-
weer. Er wordt dan ook gevraagd om correct 
om te gaan met de meldingen.

· www.hvztaxandria.be
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De Lijn: aangepast busnet
regio Turnhout

Na de gebiedsevaluatie van het openbaar 
vervoernet van de regio Turnhout werd door 
De Lijn beslist enkele wijzigingen door te 
voeren om de dienstverlening beter en ef-
ficiënter te maken. Op de drukst bezette 
trajecten van de regio zullen vanaf 1 sep-
tember meer ritten komen. Zo rijdt er vanaf 
dan elk half uur een bus van Turnhout naar 
Geel, Mol en Arendonk.

Alle wijzigingen in het kort
· Nieuwe reisweg voor buslijnen 1, 2, 430, 

431, 432, 451, 456, 458
· Nieuwe buslijnen 470 en 472
· Lijnen 480, 436 en 437 verdwijnen uit het 

straatbeeld
· De dienstregeling van volgende lijnen 

wordt aangepast: 210, 212, 213, 219, 305, 
400, 410, 433, 434, 435, 450, 455, 490, 
493

De wijzigingen voor Rijkevorsel
Lijn 431 wordt beperkt tot Rijkevorsel - Turn-
hout. Lijn 431 rijdt niet langer door naar 
Malle. Tussen Rijkevorsel en Malle rijden en-
kel nog de schoolbussen 401, 408 en 409.
Lijn 431 rijdt niet langer door naar Oud-
Turnhout. Vanuit Rijkevorsel kunnen reizi-
gers wel nog steeds rechtstreeks naar Oud-
Turnhout met bus 432.

Tussen Vosselaar en Turnhout  neemt bus 431 
de reisweg van bus 1 over. De bus verlaat 
dan de Antwerpsesteenweg aan de School-
straat en rijdt via Cingel, Bolk, Rijdstraat, 
Diepvenneke, Ketschehoef, Visbeekstraat 
naar Turnhout (en vice versa). In Turnhout 
neemt de bus de Steenweg op Gierle en de 
Spoorwegstraat.

Reizigers met een bestemming aan de Ant-
werpsesteenweg tussen Vosselaar en Turn-
hout kunnen overstappen op buslijn 1 in 
Beerse.

Bus 431 blijft zoals voorheen één keer per 
uur rijden.

Lijn 432 rijdt vanaf 1 september door naar 
Arendonk. De dienstregeling wordt afge-
stemd op die van buslijn 430. Zo rijdt er 
voortaan tussen Merksplas, Turnhout en 
Arendonk elk half uur een bus. Lijn 432 zelf 
rijdt zoals voorheen één keer per uur. Deze 
buslijn vormt de snelste verbinding tussen 
Rijkevorsel en Turnhout.

Meer info over de andere wijzigingen in de 
regio Turnhout vind je op www.delijn.be. De 
nieuwe dienstregelingen kun je via de route-
planner op de website opvragen (wel een da-
tum vanaf 1 september ingeven). Er worden 
ook nieuwe lijnfolders verdeeld. 

Met je Omnipas 65+
reis je zorgeloos en goedkoop

Naar de kapper ? Een uitstapje met de klein-
kinderen ? Of gaan lunchen met vrienden ? De 
chauffeurs van De Lijn brengen je met ple-
zier overal naartoe. Vlakbij huis of wat ver-
der weg. Met je Omnipas 65+ reis je overal in 
Vlaanderen onbeperkt met elke bus en tram 
van De Lijn. En dat tegen een voordeeltarief!
Voor minder dan e 1 per week geraak je 
overal met de Omnipas 65+.
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Voor je abonnement betaal je slechts e 51 
voor een heel jaar. Zo heb je altijd een gel-
dig vervoerbewijs op zak. En dat is mooi 
meegenomen. Zwaar beladen na het winke-
len of moe na een dagje in de weer ? Stap 
dan gewoon de bus of tram op, zelfs al moet 
je maar één halte verder.

Je Omnipas 65+ verlengen ?
Je ontving in juli een brief van De Lijn waar-
mee je je abonnement kunt verlengen. 
Ontving je geen brief of ging de brief ver-
loren ? Bel dan het infonummer 070 220 200 
(e 0,30/minuut) om een nieuwe verlen-
gingsbrief aan te vragen.

Wil je een Omnipas 65+ 
bestellen ?
· Surf naar www.delijn.be/tarieven en vul 

het aanvraagformulier in of ga naar een 
Lijnwinkel in je buurt en vul daar een aan-
vraagformulier in.

· Na ontvangst van het aanvraagformulier 
stuurt De Lijn binnen de 10 werkdagen 
een overschrijvingsformulier op naar je 
thuis.

· Na betaling wordt je MOBIB-kaart met 
daarop je Omnipas 65+ abonnement bin-
nen de 10 werkdagen opgestuurd. Vanaf 
dan kun je zorgeloos op stap met alle bus-
sen en trams van De Lijn.

Parkeren	van	fietsen

In één van de vorige edities van de 2310 
werd een oproep gedaan aan fietsers om in 
het centrum van Rijkevorsel gebruik te ma-
ken van de fietsleunhekken en de fietsen-
rekken die er in groten getale staan. Nadien 
hebben we effectief mogen vaststellen dat 
er volop gevolg is gegeven aan onze oproep. 
Waarvoor dank !

Toch merken we op dat er soms nog enkele 
fietsen verkeerd geparkeerd staan. Meestal 

zijn het steeds dezelfde fietsen die we op 
deze plaatsen zien staan. Het college heeft 
daarom besloten om vanaf september fout 
geparkeerde fietsen ter hoogte van de ro-
tonde te verwijderen en tijdelijk te stallen 
in het gemeentemagazijn. De eigenaar van 
de fiets kan zijn of haar fiets dan ophalen 
in het gemeentemagazijn (Vijversweg 12) en 
dit na afspraak op het nummer 03 340 00 80.

Politie actief op sociale media

De politiezone hecht veel belang aan haar 
dienstbaarheid. Om haar bereikbaarheid te 
vergroten, zullen zij vanaf 1 juli 2016 actief 
zijn op sociale media. Hun zone zal een ac-
count op Facebook en Twitter onderhouden. 
Zij zullen hier op regelmatige basis over al-
lerlei onderwerpen communiceren. Vanzelf-
sprekend kun je hen via deze kanalen vragen 
stellen of suggesties aanleveren.
Via Twitter kun je hen via @PZNoorderkem-
pen bereiken. Op Facebook is hun pagina 
geregistreerd onder de naam Lokale Politie 
Noorderkempen.

Meer info:
· Vrijheid 13-17 - 2320 Hoogstraten
· 03 340 88 00
· info@politienoorderkempen.be
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Mobiliteitscentrale
aangepast vervoer

Heb je een mobiliteitsbeperking ? Je kunt 
met jouw vervoersvraag terecht bij de Mo-
biliteitscentrale (MAV). Op basis van jouw 
vraag onderzoekt de centrale mogelijke op-
lossingen. De MAV geeft algemene informa-
tie of verwijst je door.

Voor wie ?
Rolstoelgebruikers, personen die tijdelijke 
vervoersmoeilijkheden hebben omwille van 
een medische ingreep, ouderen die slecht te 
been zijn, mensen met een visuele beper-
king…

Hoe werkt het ?
Stel je vervoersvraag en de medewerker be-
kijkt welk aanbod het meest geschikt is voor 
jou. Dit kan zowel openbaar vervoer (trein, 
bus …) zijn als vervoerders met aangepaste 
liftbussen, vrijwilligerswerkingen (zoals Min-

der Mobielen Centrale)... De medewerker 
verwijst je door of boekt in bepaalde geval-
len de rit voor jou.

Gegarandeerd vervoer
voor rolstoelgebruikers ?
Ben je een rolstoelgebruiker en kunnen de 
erkende Diensten Aangepast vervoer (DAV’s) 
geen antwoord op je vraag bieden? Dan 
zoekt de medewerker een antwoord bij een 
taxi geschikt voor aangepast vervoer. Met 
een financiële tussenkomst van de Vlaamse 
overheid blijft de prijs voor jou gelijkaardig 
aan de prijs van de DAV’s.  

Meer info: 
· MAV provincie Antwerpen is elke werkdag 

telefonisch bereikbaar van 9 tot 12 uur en 
van 13 tot 16 uur op het gratis nummer 
0800 32 732. 

· mav@provincieantwerpen.be
· www.provincieantwerpen.be (zoekterm 

mobiliteitscentrale) 
· www.mav.info

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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STRAPDAG: 10-jarig bestaan
vrijdag 16 september 2016

De Rijkevorselse scholen in Rijkevorsel ne-
men ook dit jaar deel aan de 10de editie 
van de STRAPDAG ! De kerndoelstelling van 
de STRAPDAG is het aanmoedigen van scho-
len, kinderen en ouders om zich duurzaam 
en veilig naar school te verplaatsen. Duur-
zame mobiliteit in het woon-schoolverkeer 
verdient permanente aandacht.

De dagelijkse functionele verplaatsing naar 
school te voet of met de fiets doen, heeft 
een impact op vlak van milieu, mobiliteit 
en het is bovendien gezond voor je kind. De 
STRAPDAG zet de leuke aspecten van stap-
pen en trappen op een ludieke manier in de 
verf.

Het organiseren van de actie kan een eerste 
stap zijn om ouders en kinderen te sensibi-
liseren en om na te denken over hun mo-
biliteitsgedrag. Het initiatief toont op een 
leuke wijze aan dat te voet of met de fiets 
naar school gaan, bijdraagt tot een betere 
mobiliteit en verkeersveiligheid.

Het Octopusplan, initiatiefnemer van de 
campagne, richt zich voor deze feesteditie 
niet alleen naar scholen maar ook naar ou-
ders, gemeentebesturen, provincies, orga-
nisaties, bedrijven en andere betrokkenen. 
Voor de scholen in Rijkevorsel is de STRAP-
DAG een jaarlijks weerkerend evenement als 
start van een verkeersveilig schooljaar.

Doe op 16 september mee en draag bij aan 
een veiligere schoolomgeving en een ge-
zonde levensstijl. Laat de auto aan de kant 
en kies ook voor het stappen of trappen !

Met Belgerinkel naar de Winkel 2016

De fietscampagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel 2016’ werd 
op 4 juni afgesloten. 3 275 loten werden online geregistreerd 
en 4 057 loten werden in de belgerinkelboxen gedeponeerd. Er 
werd dus weer massaal gefietst en gestapt om één van de mooie 
prijzen in de wacht te slepen.

De winnaars komen op dinsdag 13 september 2016 in het ge-
meentehuis hun prijs in ontvangst nemen. Zij en de deelne-
mende handelaars hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De winnaars zijn

Proficiat aan de winnaars en een dankjewel aan de deelnemende 
handelaars !

De	Belgerinkelfiets:
· Lauryssen Willy

Fietstas:
· Van den Broeck Benn
· Donckers Mariette
· Hapers Katia
· Michielsen Nancy
· Verboven Ingrid

VVV-cadeaubon € 20:
· Hinsen Herman
· Van Besauw Jan
· Belmans Emma
· De Koning Inne
· Bolckmans Jolien

VVV-cadeaubon € 10:
· Debeer Jan
· Oris Joan
· Vervloet Maria
· Van Dooren Hilda
· Snels Annick
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Terug naar school

Begin september start het nieuwe school-
jaar. De Lokale Politie zal zoals in het ver-
leden tezamen met de talrijke gemachtigde 
opzichters instaan voor de veiligheid van jul-
lie kinderen.

Op de gevaarlijkste oversteekplaatsen zul-
len dagelijks gemachtigde opzichters aan-
wijzingen geven (let op ’s morgens pas vanaf 
08.00 uur). Volg a.u.b. de aanwijzingen van 
de gemachtigde opzichters nauwgezet op.  
De gemachtigde opzichters zullen de leer-
lingen zoveel als mogelijk groeperen vooral-
eer zij onder begeleiding de rijbaan mogen 
oversteken. Blindelings, zonder uitkijken, 
de rijbaan oversteken behoort tot het verle-
den. Hou er rekening mee.

Tijdens de eerste weken is het voor de leer-
lingen (en ouders) even wennen zowel in de 
klas als in het verkeer. Er zijn nieuwe leerlin-
gen die het traject van huis naar school nog 
niet goed kennen.

Daarom beste ouders: begeleid je kind naar 
school. Wijs het op de gevaren onderweg. 
Neem een veilig traject. De kortste weg is 
niet altijd de veiligste weg. Kortom, maak 
je kind (weg)wijs in het verkeer. Leer je kind 
fietsen. Tracht vanaf de eerste dag je auto 
thuis te laten staan. Diezelfde auto zorgt im-
mers voor de verkeerschaos aan de school-
poort.

Indien je toch genoodzaakt bent om je kind 
per auto te brengen, pas je snelheid aan. Zet 
je kind niet af pal voor de schoolpoort. Ge-
bruik de kiss and ridezones en de voorziene 
parkeerplaatsen.

Nog	enkele	fietstips
· Jonge fietsers vallen gemakkelijk. Zij 

zijn nog een beetje onhandig op de fiets. 

Hoofdletsels zijn vaak het gevolg. Een 
fietshelm kan geen ongeval voorkomen 
maar de letsels zullen minder erg zijn.

· Laat je kind opvallen in het verkeer. Draag 
de reflecterende vestjes, armbanden, 
strips zelfs bij daglicht.

· Op de rotonde niet uiterst rechts fietsen. 
Laat je op een rondpunt niet in het hoekje 
drummen ! Laat je zien en geef je rijrich-
ting tijdig aan met de arm. De meeste 
leerlingen zijn vorig schooljaar opgeleid. 
Nu de ouders nog ?

· Je kind neemt vaak bagage mee, zoals 
een schooltas. Die moet op een veilige 
manier kunnen worden vervoerd. De voor-
keur gaat uit naar het vastmaken van de 
schooltas op het bagagerekje.

· Hang nooit een tas aan het stuur. Probeer 
het gewicht van de boekentas te beper-
ken. Neem alleen het strikt nodige mee.

Tip voor de ouders
Tracht zoveel als mogelijk je kind te begelei-
den met de fiets. Jonge fietsers mogen zelfs 
niet op de openbare weg fietsen zonder be-
geleiding. Als je je kind (11 à 12 jaar) toch 
alleen naar school laat fietsen, let er dan op 
dat je haar/hem niet te vroeg wegstuurt. De 
verkeersregeling door de gemachtigde op-
zichters vangt aan vanaf 8 uur.

Draag er ook zorg voor dat de fiets technisch 
volledig in orde is. In de loop van het school-
jaar zal er door de politie een controle ver-
richt worden omtrent remmen, verlichting...
De onveiligheid nabij de scholen wordt gro-
tendeels veroorzaakt door ouders van die-
zelfde schoolgaande kinderen.

Een tip voor de automobilisten
Wees dubbel voorzichtig nabij de school-
poort en op alle plaatsen waar kinderen zijn. 
Tracht te rijden met dezelfde snelheid als de 
voor jou fietsende kinderen. Voorbijsteken 
van fietsers op de rotonde is gevaarlijk voor 
de fietser. Even geduld en rij veilig. 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Verkeershinder

Kanaalfuif 
Op 10 september 2016 organiseert de Chiro 
Sint-Jozef hun jaarlijkse fuif. Dit evenement 
vindt plaats aan hun lokalen op de Zuiderdijk. 
Er werd een overleg met de gemeente en po-
litie georganiseerd waarop enkele afspraken 
werden gemaakt. Om dit evenement veilig 
te laten verlopen zal éénrichtingsverkeer 
worden ingericht op de Zuiderdijk. Aan de 
parking van de voetbal wordt een ‘kiss and 
ridezone’ ingericht zodat de bezoekers van-
daar te voet naar de fuiftent kunnen gaan. 
Het einduur is vastgelegd op 3 uur.

Te Land, ter Vaart
en in de Lucht
Op 11 september 2016 wordt Te Land, ter 
Vaart en In De Lucht georganiseerd door JH 
De Wauwel in samenwerking met het ge-
meentebestuur. Hiertoe wordt Sint-Jozef en 
Nijverheidsstraat (Beerse) afgesloten voor 
alle verkeer tussen de Eikendreef en de 
Lange Kwikstraat (Beerse).
  
Boerenmarkt
Op zondag 11 september wordt de Doelen-
pad n.a.v. de jaarlijkse Boerenmarkt volle-
dig afgesloten voor doorgaand verkeer van 
7 tot 15 uur.

Opendeur Brandweer
Op zondag 18 september organiseert de 
brandweer haar jaarlijkse Opendeurdag. 
Vanaf 10 uur tot 19 uur wordt een gedeelte 
van de Looiweg afgesloten voor alle door-
gaand verkeer. Omleidingen worden gesig-
naleerd.

Dag van de Landbouw
Naar aanleiding van de Dag van de Landbouw 
zet de familie Adriaensen op zondag 18 sep-
tember 2016 de deuren van hun landbouw-
bedrijf in de Merenloopweg open.
Verwacht wordt dat dit veel volk gaat trek-
ken en er enige verkeershinder in de omge-
ving van het landbouwbedrijf zal ontstaan.

Camp Plumbridge
Het treffen voor militaire voertuigen in Sint-
Jozef vindt dit jaar plaats tijdens het week-
end van 17 en 18 september. Op zaterdagna-
middag is er een rondrit door Rijkevorsel. Op 
zaterdagavond is er een historische evocatie 
op en naast de vaart t.h.v. de voetgangers-
brug. Hierdoor wordt een gedeelte van de 
Zuiderdijk en Sint-Jozef afgesloten voor alle 
verkeer, dit van 18.30 uur tot 20.30 uur. Er 
zal tevens een parkeerverbod gelden in deze 
straten. Op zondagmiddag is er een ceremo-
nie aan het monument. Voor fietsers zal er 
geen doorgang zijn op het jaagpad. Zij die-
nen een kleine omleiding te volgen. 
  
Schildschieting
Op 18 september 2016 organiseert de Sint-
Jorisgilde Rijkevorsel een Schildschieting. 
Ongeveer 150 schutters van de Noorderkem-
pen nemen hieraan deel. Dit evenement zal 
plaatsvinden van 9.30 uur tot 18 uur. Hier-
toe wordt de Doelenpad en de naastliggende 
parking verkeersvrij gehouden vanaf zater-
dag 17 september 2016 om 12 uur tot zondag 
18 september 2016 om 20 uur. Er zal hier 
tevens een parkeerverbod worden ingesteld, 
dit echter vanaf vrijdagavond 16 september 
2016 om 20 uur tot zondagavond 18 septem-
ber 2016 om 20 uur. 

· 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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Onderhoudswerken wegen

BOUWEN EN WONEN

Betonwegen
In de Lacijns wordt er op twee plaatsen het beton opgebroken, een nieuwe fundering gelegd en 
een nieuwe betonlaag aangebracht. In delen van de Karreweg en de Hoge Putweg is het enkel de 
bovenlaag die opnieuw zal worden aangelegd. Ook in Sint-Jozef zijn er betonwerken gepland. In 
de Pastoor Lambrechtsstraat, de Hoogstraat en de Venweg worden plaatselijk goten vernieuwd 
en delen van de rijweg heraangelegd.

De betonherstellingen worden in elke straat uitgevoerd in twee fasen, dit om de hinder te be-
perken. Steeds wordt één helft van de rijbaan aangelegd en wanneer het beton voldoende is uit-
gehard, zal de andere kant worden aangepakt. De uitvoeringstermijn bedraagt 45 werkdagen.

Asfaltwegen
In de Mielandweg en het kruispunt van de Heerbaan en het Bergsken worden lokale herstel-
lingen uitgevoerd. Ook in de Helhoek worden plaatselijke delen van de toplaag hersteld. Maar 
hierop komt dan nog een dubbele bestrijking. Een bestrijking bestaat in het sproeien van een 
bindmiddel, afgestrooid met steenslag.

Een bestrijking heeft tot doel het opnieuw verrijken van verarmd asfalt en het opnieuw beko-
men van een voldoende stroefheid. Een bestrijking laat ook toe kleinere scheuren te herstellen. 
Bij een bestrijking sproeit een sproeiwagen het bindmiddel (emulsie of vloeibitumen) op de 
weg en onmiddellijk daarna komt een begrindingswagen die steenslag (2/4 of 4/6 of 6/10) op 
het verse bindmiddel strooit. Het geheel wordt met een bandenwals verdicht. Na enkele dagen 
wordt de overtollige steenslag verwijderd en verkrijgen we een mooie slijtlaag.

We willen er wel op wijzen dat vlak na het aanbrengen van de bestrijking er met gematigde 
snelheid over de weg dient te worden gereden, omdat nog niet alle steentjes goed zijn vastge-
hecht en omdat de losse steenslag mogelijk nog niet werd weggeborsteld. De uitvoeringstermijn 
bedraagt vijf werkdagen.

Ook dit jaar zullen er nog onderhoudswerken aan enkele wegen worden 
uitgevoerd. Aan verschillende betonwegen zullen plaatselijke herstellingen 
worden gedaan aan de weg zelf of aan de goten. Het gaat hier wel om de 
meest beschadigde stukken. 



23

Wegenwerken Torendries

In het najaar zullen de werken starten aan 
de Torendries. Het betreft hier het stuk tus-
sen het Kruispad en de Oude Baan. De be-
staande rijweg zal worden opgebroken en 
een betonnen weg zal worden aangelegd. 
De grachten worden gereinigd en geherpro-
fileerd of gedempt en hergraven. Ook zullen 
er een aantal opritten worden aangelegd. De 
uitvoeringstermijn bedraagt 30 werkdagen.

Aanpassingen brandregime
openbare verlichting

We zijn nu meer dan een half jaar verder sinds 
het brandregime van  openbare verlichting in 
de gemeente op vele plaatsen werd gewij-
zigd. Vele lampen worden nu gedoofd tussen 
23 uur en 6 uur. Enkel lampen aan kruispunten 
en in gevaarlijke bochten, bij versmallingen 
en op het einde van doodlopende straten, aan 
drempels, middengeleiders en asverschuivin-
gen blijven wel heel de nacht branden. Ook 
onder andere voor de omgeving van sportter-
reinen en voor de dorpscentra werd een aan-
gepast regime ingesteld.

Sinds de invoering van deze nieuwe uren zijn 
er een beperkt aantal meldingen geweest 
betreffende lampen die volgens de criteria 
moeten blijven branden of gedoofd moeten 
worden. Deze meldingen werden nagekeken 
en waar nodig werd de verlichting dan ook 
aangepast.

Gebruik 
onkruidstoommachine

De technische dienst van de gemeente heeft 
de voorbije weken en maanden een stoom-
machine uitgetest voor de bestrijding van 
onkruid als alternatief voor pesticiden, die 

inmiddels verboden zijn op het openbaar 
domein. Het toestel dat door de technische 
dienst werd gehuurd, was een machine met 
een lans die met de hand werd bediend. Het 
hoeft geen betoog dat deze manier van wer-
ken vrij arbeidsintensief is. Deze machine was 
dan ook niet geschikt voor grote oppervlak-
ten. De werking van de machine bestaat eruit 
dat stoom onder hoge druk bij 120 à 140° C op 
de plant wordt gespoten. Op de plant wordt 
de stoom vervormd naar heet water dat de 
plant vernietigt.

De resultaten van deze stoommachine waren 
bevredigend, maar naargelang de weersom-
standigheden verschijnt het onkruid lang-
zaam of snel terug. Tijdens een moeilijk sei-
zoen, zoals we dit jaar hebben gekend, zal de 
bestrijding zich dan ook regelmatig moeten 
herhalen. Naargelang de eindevaluatie zal de 
gemeente beslissen of ze in de toekomst nog 
deze manier van onkruidbestrijding zal toe-
passen.
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Bouwen is oriënteren

De voordelen van het juist oriënteren van 
een woning worden vaak onderschat. Studies 
tonen aan dat een goede oriëntatie enorme 
voordelen biedt naar verwarmingskosten 
en wooncomfort. Passieve zonne-energie, 
de gratis warmte die wordt verkregen uit 
zonnestralen, is goed voor 20 tot 60 % van 
de energie die nodig is om een woning te 
verwarmen. Bij grote verbouwingswerken of 
het bouwen van een woning kun je dus best 
rekening houden met een goede oriëntatie. 
Ook bij de aanschaf van een woning of bouw-
grond houd je dit best in het achterhoofd. 
De voordelen van optimale zonneoriëntatie:
· Een maximaal rendement door zonnewin-

sten maakt het mogelijk een lager e-peil 
te behalen.

· De woonkwaliteit ligt hoger door meer 
daglichttoetreding.

· Minder energiebehoefte om de woning te 
verwarmen en een lagere CO2-uitstoot.

· Oververhitting wordt tegengegaan zonder 
verlies aan buitenzicht.

Plan de woning zo dat de tuin en de leef-
ruimtes zich aan de zuidzijde bevinden zodat 
de meest beglaasde ruimtes maximaal kun-
nen profiteren van de zonlichttoetreding. 
De ruimtes waar je minder tijd doorbrengt, 
voorzie je dan aan de noordzijde. Indien de 
woning of grond het toelaat kun je best de 
langste zijde van je woning naar het zonrijke 
zuiden richten.

Laat winterzon toe en houd zomerzon buiten
Voorzie het merendeel van de glasvlakken 
in de zuidelijke gevel en probeer het aantal 
ramen in de noordelijke gevel te beperken. 
In de zomermaanden staat de zon hoog als 
ze in het zuiden staat. Door het voorzien van 
een eenvoudige oversteek boven je zuide-
lijke ramen houd je de zon dan makkelijk 
buiten en voorkom je oververhitting. Toch 

BOUWEN EN WONEN

De zon buitenhouden
juni - middag - zuidgericht

1

Juni - avond - westgericht
of ochtend - oostgericht

 Oververhitting

2

 Zonnewinsten

De zon binnenhalen
Februari - middag - zuidgericht

3

Februari - avond - westgericht
of ochtend - oostgericht

 Beperkte zonnewinsten:
 lage zonnestand,
 late zonsopgang,
 vroege zonsondergang

4
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hoef je de ramen niet te verduisteren door 
de voordelen van de oversteek (zie figuur 1).
Met het westelijk en oostelijk oriënteren 
van de beglaasde ruimten in bijvoorbeeld 
je woonkamer moet je wel opletten. Doe 
je dit, dan zal je in de zomermaanden vaak 
zonnewering voor deze ramen moeten voor-
zien om oververhitting tegen te gaan. Zeker 
in de recente goed geïsoleerde woningen 
waar de zonnewarmte niet meer terug naar 
buiten kan. De zon staat dan immers laag, 
maar is wel krachtig, en onder een oversteek 
schijnt ze door (zie figuur 2). In de winter 
haal je bovendien toch nauwelijks zonne-
winsten uit in deze richting georiënteerde 
beglazing gezien de zon dan al bijna volledig 
achter de horizon is verdwenen tegen dat ze 
de westelijk gerichte vensters zou kunnen 
beschijnen (zie figuur 4).

In de wintermaanden schijnt de zon vanuit 
haar lagere positie wel onder een oversteek 
door en zal ze overdag dus wel binnen schij-
nen in je zuidelijk georiënteerde leefruimten 
(zie figuur 3).  De zon is dan niet zo krachtig 
en veroorzaakt geen oververhitting. Maar 
buiten is het kouder en alle hulp van de zon 
is in deze periode dus zeer waardevol. Je 
bespaart op je energiekosten en kan ook in 
de winter genieten van voldoende daglicht-
toetreding.

Zonnewering
Luifels en schermen houden de zomerzon 
buiten. Een dakoversteek (zie figuren) of ho-
rizontale lamellen aan de buitenzijde laten 
wel de lage winterzon binnen maar weren de 
warmte van de hoogstaande zomerzon. Een 
ecologisch alternatief is het aanplanten van 
loofbomen op de zuidzijde. In de herfst en 
winter verliezen de bomen hun bladeren en 
laten zij de zon door. In deze periode is dit 
ook gewenst. Tijdens de warmere maanden 
zorgen de bladeren van de bomen voor de 
gewenste beschutting.

‘Nieuwe’ tweedehands 
kledingwinkel La Segunda
opent haar deuren

Kleding en textiel shoppen voor weinig geld ? 
Dat doe je sinds kort aan de Heilig Bloed-
laan 242/1 te Hoogstraten. La segunda is de 
vijfde winkel van Kringwinkelcentrum WEB 
uit Turnhout, en de tweede die zich uitslui-
tend richt op de verkoop van tweedehands 
kleding en textiel. Je vindt er ook merkkle-
ding van goede kwaliteit en kunt er zelfs je 
oude kleding binnenbrengen. Spring zeker 
eens binnen, Miranda Ruskus zal je met open 
armen ontvangen !       

Meer info:
· www.dekringwinkelweb.be
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Onderhoudswerken Fluxys

Meerdere aardgasvervoerinstallaties situe-
ren zich op het grondgebied van Rijkevorsel. 
Fluxys heeft de afgelopen jaren de aanwe-
zige bomen en struiken verwijderd binnen 
de voorbehouden zone aan weerszijden van 
de installaties.

Tijdens de maanden augustus, september, 
oktober en november zal een aannemer 
de nodige maaiwerken uitvoeren om zo de 
voorbehouden zone te vrijwaren van bomen 
en struiken. Het zwaartepunt van deze wer-
ken zal liggen in de Poelberg en het Gemeen-
tebos.

Vriend van de thermostaat 
gezocht !

Zie jij het zitten om te helpen bij het opti-
maal instellen van de centrale verwarming 
bij onze inwoners? Lees dan snel even ver-
der.

Dit najaar zet onze gemeente samen met de 
provincie Antwerpen in op optimaal verwar-
men. Door bewuster te verwarmen kun je 
heel wat energie besparen. Door vijf mak-
kelijke tips toe te passen, zorgen we ervoor 
dat de centrale verwarming bij de inwoners 
van Rijkevorsel optimaal ingesteld staat.

Als vrijwilliger ga je op huisbezoek bij geïn-
teresseerde inwoners. Je geeft hen tips op 
maat en helpt hen bij het optimaal instel-
len van hun verwarming. Wie zich inschrijft 
krijgt een vorming en het nodige materiaal 
om mee aan de slag te gaan.

Meer info:
· Meer info over hoe je vrijwilliger wordt, 

vind je op www.vriendvan.be/vriend-van-
de-thermostaat-gezocht.

Infosessie:
minimale kwaliteitsnormen 
huurwoningen

Op 15 juli 2016 heeft de Vlaamse Regering 
beslist dat een huurwoning vanaf 2020 moet 
beschikken over dubbel glas. Eerder besliste 
de Vlaamse Regering al dat elke huurwoning 
vanaf 2015 over dakisolatie moet beschik-
ken. Huurwoningen die niet aan de normen 
voldoen, krijgen strafpunten bij een woning-
onderzoek waardoor ze mogelijk ongeschikt 
worden verklaard. Op dit moment zijn er 
voor eigenaars echter nog verschillende pre-
mies beschikbaar, waardoor de uitvoering 
van deze werken best niet te lang wordt uit-
gesteld. 

Het gemeentebestuur organiseert in samen-
werking met Kempens Woonplatform en so-
ciaal verhuurkantoor De Noorderkempen een 
infoavond voor verhuurders. Je verneemt er 
niet enkel aan welke normen je huurwoning 
moet voldoen, maar ook de premies en voor-
delen waarvan je mogelijk kunt genieten.  
Zie je ertegen op om zelf je woning te verhu-
ren ? Dan is verhuren via het sociaal verhuur-
kantoor misschien een mogelijkheid. Ook dit 
wordt toegelicht tijdens de infoavond.
 
De infosessie vindt plaats op woensdag 28 
september om 19 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De infoavond is gratis.

BOUWEN EN WONEN
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Ecobouwers Opendeur

Gezocht: eigenaars van 
energiezuinige woningen
Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage 
energiewoning of heb je een deel van je 
woning energievriendelijk en duurzaam 
verbouwd ? Wil je kandidaat-bouwers een 
rondleiding geven om je bouw- en wooner-
varingen met hen te delen ? Dan vragen we 
graag jouw medewerking voor de campagne 
Ecobouwers Opendeur.

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initia-
tief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee 
opendeurweekends op 5 en 6 november en 
11, 12 en 13 november worden kandidaat-
(ver)bouwers in contact gebracht met erva-
ren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor 
worden gezocht eigenaars van energiezui-
nige en duurzame huizen die hun woning tij-
dens één of beide campagneweekends willen 
openstellen voor bezoekers en hun verhaal 
willen doen. Hoe groot de groep bezoekers 
is en wanneer ze langskomen, bepaal je zelf.

Interesse ?
Inschrijven en meer info op 02 282 19 42, 
www.ecobouwers.be of bij jurgen.naets@
bblv.be.

Inschrijven kan tot 15 september.

Ontvang een subsidie
en realiseer jouw landbouw-
of plattelandsidee

Heb je een innovatief idee rond platteland ? 
Wil je het gebruik van hoeve- en streekpro-
ducten stimuleren ? Of organiseer je een 
evenement waarmee je onze landbouw en/
of platteland in de kijker zet ? Dan helpt de 
provincie Antwerpen je graag jouw idee te 
realiseren. De meest innovatieve ideeën en 

meest concrete realisaties kunnen een be-
drag krijgen tot e 10 000. Voor evenementen 
gaat het over e 2 500.

Ga nu aan de slag en zet jouw idee voor 2017 
op papier. Je hebt hiervoor de tijd tot 1 ok-
tober 2016. Meer informatie vind je op de 
website www.provincieantwerpen.be. Neem 
gerust ook contact op met de dienst Land-
bouw- en Plattelandsbeleid om jouw idee te 
bespreken.

Praktische info
Op de website www.provincieantwerpen.be 
vind je alles wat je nodig hebt om jouw idee 
voor te leggen, gaande van het subsidiere-
glement tot het inschrijvingsformulier.

Meer info:
· Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid
· 03 240 58 00
· landbouw@provincieantwerpen.be
· platteland@provincieantwerpen.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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WERKEN EN ONDERNEMEN

Voorzitter Karel Roefs schetste kort ’20 jaar PWA-werking’ en maakte een verwijzing naar de 
hervorming van het PWA-systeem naar Wijk-werk dat, zoals de timing het nu voorziet, van start 
zal gaan op 1 juli 2017. Welke zaken er zullen wijzigen met de komst van het nieuwe systeem 
kun je in één van de volgende 2310’s lezen. De onderhandelingen zijn immers nog bezig.

Jos De Schutter, voorzitter vanaf de opstart van het PWA in 1996 tot en met 2012, werd in de 
bloemetjes gezet en benoemd tot erevoorzitter. Jos, van harte bedankt voor je jarenlange inzet 
voor het PWA in onze gemeente ! Ook Jef Janssens, lid van de Raad van Bestuur werd gevierd. Hij 
is er eveneens bij vanaf het begin en maakt nog steeds deel uit van de PWA-raad. Bedankt, Jef !                                                                       
In de namiddag werden de genodigden getrakteerd op een etentje en een glaasje.

Graag houden wij eraan om langs deze weg de PWA-werknemers te bedanken voor hun inzet 
en de PWA-gebruikers voor het vertrouwen. Aan de leden van de Raad van Bestuur en in het 
bijzonder aan de PWA-voorzitters, Kim Van Den Ouweland en Karel Roefs, dankjewel voor jullie 
motivatie om het PWA mee te helpen uitbouwen. Graag richten wij ook een dankwoordje tot 
het schepencollege voor het jarenlange vertrouwen in de PWA-dienst en voor de accommodatie 
waarvan we al die jaren gebruik hebben mogen maken.

1996 - 2016: 20 jaar PWA
Op zaterdag 11 juni heeft het PWA haar 20-jarig bestaan gevierd. De dag 
begon met een lekker ontbijt in feestzaal Den Bakker. Verder stond in 
de voormiddag een bezoekje aan het heemkundig museum en de stenen 
bergmolen op het programma. De PWA-werknemers konden deelnemen aan 
een korte kwis over deze bezienswaardigheden. De winnaar, Els Ouwendijk, 
werd verrast met een cadeaumandje met streekproducten. Na deze boeiende 
rondleidingen ging het terug richting feestzaal.
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58
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gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

WERKMAN-MAGAZIJNIER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 u.),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als werkman-magazijnier maak je deel uit van de afdeling 
wegen en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk 
taken uit m.b.t. het beheer van materieel en materialen en 
m.b.t. signalisatiewerken, onder toezicht van de magazijn-
verantwoordelijke. Verder verleen je bijstand bij allerlei 
andere werkzaamheden uitgevoerd door de technische dienst 
van de gemeente.  

PROFIEL

Je functioneert zeer goed in team, maar kan ook zelfstandig 
werken. Je stelt jezelf flexibel en gemotiveerd op. 
Daarnaast beschik je over de nodige beroepsvaardigheden 
als magazijnier en heb je voldoende notie van 
verkeerssignalisatie.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een 
getuigschrift van beroepsopleiding voor heftruckchauffeur 
of het bewijs van voldoende ervaring als heftruckchauffeur. 
Je moet slagen voor de preselectie en de verdere 
selectieprocedure. 

Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
van 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 JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden 
én een kopie van je rijbewijs B aan de personeelsdienst 
ten laatste op 26 september 2016. Verstuur je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen 
ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het college
van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5
te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures
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Nog enkele foto’s van een méér dan ge-
slaagde dag…
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VRIJE TIJD

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

Ook onze tieners werden niet vergeten. Voor hen stonden er weer tal van avontuurlijke activi-
teiten zoals o.a. een Tienerdriedaagse, karten en lasershooten en een bezoek aan McDonald’s 
op het programma. Kortom: het was een fijne, speelse zomer. Bedankt aan alle Rijkevorselse 
speelhelden die hier aan hebben meegewerkt !

Alle foto’s van onze Kiekeboe-zomer kun je 
terugvinden op onze Facebook-pagina www.
facebook.com/jeugddienstrijkevorsel of op de 
gemeentelijke website !

Kiekeboe : plezier voor groot en klein
De zomer loopt weer op z’n einde... en zo ook de 21ste editie van 
speelpleinwerking Kiekeboe. Rijkevorselse jongeren van alle leeftijden 
hebben weer een zomer lang kunnen genieten van sport en spel,
in eigen dorp of op locatie.

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
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Kiekeboe 2016
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VRIJE TIJD

Buitenspeeldag 2.0

Wegens het succes van de voorbije Buiten-
speeldagen organiseert het gemeentebe-
stuur op woensdag 14 september 2016 een 
Buitenspeeldag 2.0 voor alle kinderen van 
Rijkevorsel ! Iedereen is van 14 uur tot 16 
uur welkom op de parking aan de Doelenpad 
om er te spelen met o.a. de volksspelen, de 
grote gezelschapsspelen, te springen op ons 
springkasteel of gewoon te voetballen of tik-
kertje te spelen !

Jullie komen toch ook ?

Inschrijvingen:
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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Dag van de Jeugdbeweging:
21 oktober 2016

Op vrijdag 21 oktober 2016 is het weer zo 
ver: dan vindt de Dag van de Jeugdbewe-
ging weer plaats ! Op deze dag vieren we 
het engagement van duizenden jongeren die 
zich jaar na jaar weer inzetten om meer dan 
240 000 kinderen en jongeren te vermaken 
met spel en plezier !

Na het succes van de vorige jaren slaan de 
jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevor-
sel, Hoogstraten en Brecht de handen op-
nieuw samen om voor de vierde keer een 
gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen 
en jongeren die naar school gaan in Hoog-
straten. Afspraak tussen 7 uur en
8.15 uur in het Rozenkrans-
park achter de Pax !

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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Informatieborden 
gemeentelijke speelpleintjes

Je hebt ze ongetwijfeld al zien staan: de 
informatieborden aan onze gemeentelijke 
speelpleintjes hebben een heuse update 
gekregen! Onze Rijkevorselse speelhelden, 
Aapje Rijk en Kikje Vors, zullen jullie op elk 
speelpleintje opwachten en geven jullie alle 
informatie die je nodig hebt om ons te ver-
wittigen bij defecten of andere zaken. Veel 
speelplezier gewenst ! 

© Charline Dekkers
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Fotozoektocht Rijkevorselse 
speelpleintjes

Al meer dan 300 exemplaren van de foto-
zoektocht zijn onze deur uitgegaan. Hope-
lijk hebben al evenveel kindjes genoten van 
onze speelpleintjes. Ken jij onze Rijkevor-
selse speelpleintjes nog niet ? Trek dan deze 
zomer op verkenning, samen met onze speel-
helden, Aapje Rijk en Kikje Vors en maak 
kans op één van onze fantastische prijzen.

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

Breng het boekje voor 1 oktober 2016 inge-
vuld binnen en maak kans op één van onze 
fantastische prijzen. Veel speel-
plezier gewenst!

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info

Scholenveldloop Rijkevorsel

Ook dit schooljaar zal het gemeentebe-
stuur, i.s.m. Sportraad Rijkevorsel, de drie 
scholen in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel, KFC 
Zwarte Leeuw, SVS en met de medewerking 
van Bruneel-Cox en BibChip, een veldloop 
inrichten naar aanleiding van de Vlaamse 
Veldloopweek in september. Dit schooljaar 
zal de veldloop plaatsvinden op dinsdag 20 
september 2016 tijdens de voormiddag.

Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens 
de schooluren te laten plaatsvinden, zodat 
alle leerlingen van de lagere scholen in Rij-
kevorsel die voormiddag serieuze fysieke 
inspanningen hebben geleverd. De kinde- 
ren zullen in verschillende reeksen lopen, 
per leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook 
kunnen kiezen uit een wedstrijdloop of jog-
ging.

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

Feest !

Op zaterdag 3 septem-
ber vieren we feest ! Er 
valt dan ook heel wat te 
vieren: de bibliotheek 
bestaat 35 jaar, Kiekeboe 
en de Kinderclub bestaan 
20 jaar en het Klooster 
opende 10 jaar geleden 
haar deuren voor de Rij-
kevorselse verenigingen. Kom met ons meevieren, doe mee met 
de Vlaamse kermis, geniet van een stukje theater, trek gekke 
foto's, ... en verdien zo een lekker ijsje of een stukje taart !



34

VRIJE TIJDVRIJE TIJD

De Vaart Verjaart

Mosselen in volle vaart

Op 30 en 31 juli waren de weergoden ons gunstig gezind voor de Vaart Verjaart-activiteit 
‘Mosselen in volle vaart’. De mosselen en kibbelingen lieten zich smaken. De geur van vers 
gebakken brood hing over de Meir. De papieren bootjes dobberden over het water. De wandel-
boten vaarden heen en weer naar Beerse. De huifkar was goed voor enkele ontspannende 
tochtjes langs rustige, landelijke wegen. Het optreden van ‘Acoustix’ zorgde op zaterdagavond 
voor de nodige ambiance onder de kerktoren. Vele tevreden en blije gezichten. Langs deze 
weg een dikke merci aan alle medewerkers en vrijwilligers die dit evenement tot een succes 
maakten !

© Dirk Geets

© Dirk Geets

© Dirk Geets

© Bart Huysmans
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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 Wauwel en het Rijkevorselse gemeentebestuur de handen in elkaar 
en brengen het gekste amusementspektakel 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 karretjes, pijlsnelle tijden, hilarische pechvogels 
en vooral kletsnatte deelnemers. Het belooft een geweldige namiddag te worden. 

Meer info: www.jhdewauwel.be

Camp Plumbridge

De vzw Spearhead organiseert, in samenwerking met het gemeentebestuur van Rijkevorsel, 
tijdens het weekend van 17 en 18 september de herdenking van de bevrijding van Rijkevorsel, 
dit jaar 72 jaar geleden. Het kanaal heeft hierin een grote rol gespeeld.

Eind september 1944 werden onze Kempense kanalen gebruikt als verdedigingslinie, dit door de 
Duitse ‘Wehrmacht’. Tijdens de nacht van 24 op 25 September 1944 stak de Britse 146ste Infan-
terie Brigade van de 49ste Infanterie Divisie echter het kanaal over, bij Sas 1 en brak door de 
vijandelijke posities. Alle andere pogingen faalden, maar bij Sint-Jozef draaide het uit op een 
succes. Het gros van de 49ste divisie en de tanks van de Canadese Sherbrooke Fusiliers volgden 
snel in hun voetsporen om het kleine bruggenhoofd te behouden en zo mogelijk uit te breiden. 
Drie dagen lang werd er rond Rijkevorsel keihard gevochten omdat de Duitsers kost wat kost de 
‘Polar Bears’ terug over het kanaal wilden gooien, maar ze hielden stand. Vanaf 28 september 
werd het bruggenhoofd veelvuldig gebruikt door de eenheden van het 1ste Britse Korps voor 
de bevrijding van de omliggende gemeenten. Het werd echter een tijdrovende en moordende 
onderneming. Pas op 23 oktober 1944, na bijna een volle maand in de frontlijn, konden ook de 
noordelijke gehuchten van Rijkevorsel hun bevrijders verwelkomen.  

Op zaterdagavond 17 september wordt er om 18 uur een evocatie georganiseerd op en naast het 
kanaal, dit t.h.v. de fiets- en voetgangersbrug met aansluitend een historische filmvertoning. 
Naar jaarlijkse traditie wordt er op zondag om 14 uur een ceremonie georganiseerd aan het 
Polar Bearsmonument met fly-over van historische vliegtuigen.

De kampplaats ‘Plumbridge’ is het ganse weekend doorlopend open voor bezoekers. Uniek dit 
jaar is de Baileybrug die wordt opgebouwd op de kampplaats. Geïnteresseerden kunnen de 
opbouw van deze brug komen volgen op donderdagnamiddag 15 september aan de chirolokalen 
te Sint-Jozef Rijkevorsel.



36

activiteiten, aangepast aan de verschillende 
leeftijdsgroepen, georganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een 
team begeleid(st)ers die hiervoor zijn opge-
leid. Zij volgen regelmatig bijscholingen en 
wekelijkse interne werkbespre-
kingen.

 Inschrijvingen:
kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

 

Meer    
info

Polar Bearswandeling

Toerisme Rijkevorsel organiseert al enkele 
jaren samen met Toerisme Merksplas de Po-
lar Bearswandeling eind september. Vanaf 
dit jaar krijgt deze wandeling een per-
manent karakter zodat deze heel het jaar 
door kan gewandeld worden. De route loopt 
grotendeels over het wandelnetwerk ‘Kem-
pense Kolonies’ en brengt je door de prach-
tige natuur aan de kolonie van Merksplas en 
de natuurgebieden De Pomp en Blakheide.

De wandeling wordt officieel ingewandeld 
op zondag 25 september a.s. in Merksplas.
Vertrek om 13.30 uur aan de Landloperska-
pel, Kapelweg te Merksplas voor een wande-
ling van een vijftal kilometer met onderweg 
een korte ceremonie aan het John Harper-
monument.

Start van het nieuwe 
schooljaar in de Kinderclub

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

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

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

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

voor minder dan 3 uren opvang, € 6 voor 3 
tot 6 uren opvang en € 10 voor meer dan 
6 uren opvang

· Woensdagnamiddag: het voordeligste ta-
rief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven 
per begonnen half uur en bij opvang lan-
ger dan 3 uren wordt € 6 aangerekend.

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

VRIJE TIJD
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Het einde van de wandeling is voorzien aan 
de Grote Boerderij gevolgd door een optre-
den van The Army Stars, een groepje vrien-
den die oude oorlogsliedjes terug tot leven 
brengen.

Deelnemers aan de wandeling kunnen in-
schrijven voor een lekkere versgebakken ha-
ring met brood of een Kempische boterham 
met kop of kaas en een con-
sumptie aan de prijs van € 5.

Inschrijvingen:
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info

Kerst in Rijkevorsel

Wordt het een witte kerst dit jaar ? Die vraag 
houdt ons bijlange na nog niet bezig. Hoewel 
het nog hartje zomer is, toch denkt Toerisme 
Rijkevorsel al aan de gezellige eindejaars-
sfeer. De organisatie van mooie evenemen-
ten vraagt nu eenmaal enige voorbereiding.
Daarom nu reeds een oproep naar geïnteres-
seerde burgers, verenigingen, middenstan-
ders.

Kerstmarkt
Als we gespaard blijven van wind en regen 
dit jaar, zal de kerstmarkt doorgaan op zon-
dag 18 december op het molenterrein. Ie-
dereen krijgt de kans om zijn hobby, talent, 
vereniging voor te stellen op de kerstmarkt.
Aan onze molen zijn alle elementen aanwe-
zig om van een koude winterse dag een ge-
zellige dag te maken.

Kerstfolder
Naast de kerstmarkt, het concert in de kerk, 
de nieuwjaarsdrink, zijn er vast nog tal van 
eindejaarsactiviteiten die wat extra publi-
citeit kunnen gebruiken. Ook dit jaar geeft 
Toerisme Rijkevorsel de folder ‘Winterkrie-
bels in Rijkevorsel’ uit. Voor de kerststal-
bouwers, verenigingen, ... de gelegenheid 
om hun activiteit te promoten bij het grote 
publiek.

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

vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info

Duivelse Molens

Het toneelstuk ‘Duivelse Molens’ is ondertussen een vaste 
waarde geworden in onze gemeente. Tijdens de donkere herfst-
maanden brengen de Duivelse Molens-spelers de tijd van toen 
weer tot leven aan de molen.

Dit jaar wordt er
gespeeld op de
volgende dagen
· vrijdag 28 oktober
· vrijdag 4 november
· zaterdag 5 november
· donderdag 10 november
· zaterdag 12 november
· vrijdag 25 november
· zaterdag 26 november
· vrijdag 2 december
· zaterdag 3 december

Inkomprijs: € 7. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 2 sep-
tember te 9 uur aan de infobalie in het gemeentehuis.
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Welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
‘Het Smelt’ van Lize Spit. Een donker ver-
haal dat toch vlot leest. Ik heb altijd wat 
reserves tegenover boeken die een hype 
zijn, maar hier heb ik toch van genoten, ook 
omdat er herkenbare zaken in voorkwamen 
over de Kempen.

Lees je soms wel eens digitaal ?
Neen, ik heb nog nooit digitaal gelezen, maar 
ik overweeg wel een e-reader te vragen als 
cadeau voor eindjaar. Een tip dus voor mijn 
huisgenoten ;)

Leen je soms iets anders
dan een boek ?
Tijdschriften, vooral Libelle, Vitaya en Goed 
Gevoel.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom ?
In een wereldreisgids. Ik wil nog zoveel lan-
den bezoeken en ontdekken !

Welk boek is jouw
absolute nr. 1 ?
‘De schaduw van de wind’ van Carlos Ruiz 
Zafón. Een echte aanrader voor wie Barce-
lona al eens bezocht heeft. Het boek is het 
eerste deel van een trilogie.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Een triest verhaal uit mijn kindertijd: ‘Al-
leen op de wereld’ van Hector Malot. Of re-

center: ‘Haar naam was Sarah’ van Tatiana 
de Rosnay.

Welke dvd kan je iedereen 
aanbevelen ?
‘Il y a longtemps que je t’aime’ van Philippe 
Claudel.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
John Boyne, Philippe Claudel, Alessandro 
Baricco. En bij de thrillers/detectives: Jane 
Casey, Lisa Gardner.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘De verborgen geschiedenis’ van Donna Tartt 
en ‘De engelenmaker’ van Stefan Brijs.

Waar lees je het liefst?
Rustig alleen, in de zomer ’s avonds op mijn 
terras met een glaasje wijn.

Heb	je	ooit	−	dankzij	een	boek 
of	bibliotheekbezoek	−	een	
bijzonder iemand leren 
kennen ?
Ik heb nog gewerkt in de bibliotheek van 
Malle. Tijdens een auteurslezing leerde ik 
Sebastien de Fooz kennen. De titel van zijn 
lezing was: ‘Te voet naar Jeruzalem: een so-
lotocht van 184 dagen’. Hij was ook te zien 
bij ‘Man Bijt Hond’. Nadien hebben we nog 
lang nagepraat. Hij was een aimabel en zeer 
vriendelijke man die heel interessante ver-
halen vertelde.

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
Veerle Delvaux,
medewerker in 
onze bibliotheek.
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Op vrijdagavond 23 december zet de Sint-
Willibrorduskerk de deuren open voor een 
eindejaarsconcert van Willem Vermandere.
· inkom : € 15
· deuren open: 19.30 uur
 begin concert: 20 uur

Kaarten voor deze concerten worden ver-
kocht aan de infobalie in het
gemeentehuis.

vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info

Eindejaarsconcerten

Toerisme Rijkevorsel vzw organiseert in het 
najaar twee unieke concerten.

Op zondagmiddag 6 november zal de kapel 
van Achtel de ontmoetingsplaats zijn voor 
een mooi aperitiefconcert door Dr. Eugène 
en Te Koor.
· inkom: € 15 
· deuren open: 11 uur
 begin concert: 11.30 uur
· Er zijn slechts een beperkt aantal kaarten 

beschikbaar.

· 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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24 juni 2016: Emma Bale in De Singer

30 en 31 juli 2016: Bootjesrace Mosselen in volle vaart

26 juni 2016: Kidsjogging

25 en 26 juni 2016: Vakantie in mijn straat

28 juni 2016: Try-out The Black

Revelation in De Singer

23 juli 2016: Grote Prijs Peter Brosens

Kermispaaptornooi Sint-Jozef

23 juli 2016: Zomerbar @Veussel

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

© Martine Goetschalckx

© Martine Goetschalckx

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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Geflitst...

24 juni 2016: Verkeersapotheose GLS De Wegwijzer

26 juni 2016: Receptie gemachtigde opzichters

6 augustus 2016: Triatlon De Bres

10 juli 2016: Piepeloeren aan de molen

18 juni 2016: Twintig jaar prinsenhof,

supporteren voor de Rode Duivels 

Rijkevorsel Swingt 2016

Modderweek Kinderclub

Speelstraat Wouwer

© Mia Uydens

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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3 september 2016
Van 13.30 tot 16.30 uur
Feest Kiekeboe, Kinderclub,
bibliotheek en Klooster
Opendeurdag 
Hip hip hoera! 2016 is een feestjaar: 
niet alleen 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 bibliotheek 
mag zelfs al 35 kaarsjes uitblazen!
Gratis

 Klooster, Kinderclub (centrum)
 en bibliotheek (centrum)
 Molenstraat 5 + 22
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be

4  september 2016
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs
Beurs
Iedere eerste zondag van de maand 
ruilgelegenheid voor munten, postze-
gels, doodsprenten, postkaarten, thee- 
en suikerzakjes, enz.
Gratis

 Turnzaal Sint-Luciaschool
 Banmolenweg 2 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Ruilclub
 03 314 51 29

6 september 2016
Van 20.30 tot 21.30 uur
Initiatie badminton
Sportactiviteit
Doe je graag aan sport ? Wil je graag 
eens iets anders doen? Dan hebben wij 
voor jou de ideale uitdaging. Leer in 
acht lessen alle kneepjes van het bad-
minton. Overige lessen op 20 en 27 sep-
tember, op 11 en 18 oktober, op 1, 22 
en 29 november 2016.
e 25

 Sportcentrum De Valk
 Kruispad 6
 2310 Rijkevorsel

 Rijkerack
 stef@rijkerack.be
 www.rijkerack.be

10 september 2016
Van 21.00 tot 3.00 uur
Kanaalfuif 2016
Fuif

Op 10 september 2016 organiseert chiro 
Sint-Jozef haar 19de editie van de Ka-
naalfuif. Iedereen welkom vanaf 21 uur 
aan de chirolokalen in Sint-Jozef voor 
dit geweldige feest. Meer info over het 
vervoer en andere is beschikbaar op de 
website. 
e 4
voorverkoop: e 4
inkomprijs: e 5

 Chirolokalen Sint-Jozef 
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.chiro-cementzakken.be

11 september 2016
Van 9.00 tot 13.00 uur
Boerenmarkt 2016
Markt

Verkoop van land- en tuinbouwpro-
ducten, jeugdrommelmarkt, animatie, 
boerderijdieren, ...
Gratis

 Grasveld Doelenpad
 Doelenpad 7
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0495 25 33 99

Van 10.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag Gemeentelijk 
Heemkundig Museum Rijkevorsel
Opendeurdag

Het museum tracht een groot aantal fa-
cetten van het dagelijks leven te tonen 
dat zich afspeelde in de eerste helft 
van vorige eeuw (tot ongeveer 1970). 
Wij beschikken over verschillende ka-
mers die zijn ingericht met voorwerpen 
uit die tijd. Een bijzonder aandacht 
gaat uit naar ambachten uit de streek 
alsook een grote collectie potwerk van 
voor 1630. Ook een oud klasje is vol-
ledig ingericht.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be

Van 14.00 tot 17.00 uur
Startdag Chiro
Sint-Jozef Rijkevorsel  
Opendeurdag

Alle kinderen en jongeren van het eer-
ste leerjaar tot het zesde middelbaar 
zijn welkom op onze startdag. Op deze 
dag wordt het nieuwe chirojaar in gang 
gezet en kunnen nieuwe leden eens 
kennismaken met de chiro, leiding en 
leden. Ouders kunnen ondertussen 
genieten van een pannenkoek en een 
drankje. 
Gratis

 Chirolokalen Sint-Jozef 
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.chiro-cementzakken.be

Van 14.00 tot 20.00 uur
Te Land, Te Vaart
en in de Lucht 
Sportactiviteit
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Het gekste amusementspektakel van 
de Lage Landen komt naar Rijkevorsel: 
Te Land, Te Vaart en in de Lucht ! Op 
11 september 2016 is iedereen welkom 
rond de Zwaaikom in Sint-Jozef. Bereid 
je al maar voor op maffe karretjes, 
pijlsnelle tijden, hilarische pechvogels 
en vooral kletsnatte deelnemers. Het 
belooft een geweldige namiddag te 
worden !
Gratis

 Zwaaikom Sint-Jozef
 Zuiderdijk 29
 2310 Rijkevorsel

 Jeugdhuis De Wauwel
 www.jhdewauwel.be

12 september 2016
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment tablet- en 
computerlessen Digidak
Cursus

Digidak staat garant voor cursussen 
in een prettige en ontspannen sfeer, 
waarbij we per cursus niet meer dan 
vijf cursisten ontvangen. Heb je nog 
nooit met een computer of tablet ge-
werkt en wil je het toch graag leren ? 
Wil je meer weten over internet of 
Facebook ? Dit en nog veel meer ontdek 
je tijdens de verschillende cursussen 
die door digidak in Rijkevorsel worden 
georganiseerd.
Gratis

 Aster Berkhofbibliotheek
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 SPK vzw - Digidak
 014 71 11 03
 www.digidak.be

13 september 2016
Om 19.30 uur
Rijkevorsel informeert 
De gemeente nodigt je uit om te ko-
men luisteren naar de plannen van het 

gemeentebestuur. Je kunt bovendien 
een vraag stellen aan de gemeente en 
je krijgt de kans om samen met het be-
stuur na te denken over de toekomst 
van Rijkevorsel ! 
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

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

14 september 2016
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2.0
Spel 

Wegens het succes van de voorbije Bui-
tenspeeldagen organiseert het gemeen-
tebestuur op woensdag 14 september 
2016 een Buitenspeeldag 2.0 voor alle 
kinderen van Rijkevorsel ! Iedereen is 
van 14 uur tot 16 uur welkom op de par-
king aan het Doelenpad om er te spe-
len met o.a. de volksspelen, de grote 
gezelschapsspelen, te springen op ons 
springkasteel of gewoon te voetballen 
of tikkertje te spelen ! 
Gratis

 Parking Pastorij + Doelenpad
 Doelenpad 2 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.jeugdrijkevorsel.be

15 september 2016
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment tablet- en 
computerlessen Digidak
Cursus
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 SPK vzw - Digidak
 014 71 11 03
 www.digidak.be

Van 19.00 tot 22.15 uur
Cursus EHBO
Cursus

Leuke cursus EHBO waarin iedereen 
de basis eerste hulp leert toepassen. 
Deze cursus is volledig gratis. Vooraf 
inschrijven is echter wel noodzakelijk 
via vorming@rijkevorsel.rodekruis.be. 
Overige data cursussen op 22 en 29 sep-
tember, op 6, 13, 20 en 27 oktober en 
op 3 en 17 november 2016.
Gratis

 Klooster (slaapzaal)
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 0498 61 49 76
 vorming@rijkevorsel.rodekruis.be

Om 19.30 uur
Rijkevorsel informeert
Gratis

 Parochiezaal Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

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

Bart Peeters - Solo en zonder plan 
(try-out, uitverkocht)
Concert

Bart Peeters doet een korte reeks solo-
concerten. Zeer tijdelijk zal hij het 
publiek tegemoet treden met alleen 
maar een gitaar (en mogelijk ook twee 
lepels). Bart zal zich volledig laten gaan 
als muzikant en entertainer, maar niet 
als danser. Voor veel mensen is dat een 
geruststelling, dat beseft hij zelf ook.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be
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16 september 2016
Om 20.30 uur
Alexander von Schlippenbach &
Taki Akase
Concert

Met Alexander von Schlippenbach en Aki 
Takase haalt De Singer twee jazzpianis-
ten van absoluut wereldformaat in huis. 
Ze openen elk met een solo set. Nadien 
nemen ze samen plaats aan de piano. 
Wie de cd’s ‘Piano Duets’ (FMP, 1995) en 
‘Iron Wedding’ (Intakt, 2008) kent weet 
dat dit muzikaal vuurwerk gaat opleve-
ren. Voor het eerst in ons land !
e 16
voorverkoop: e 16
voorverkoop studenten: e 10
inkomprijs: e 18
inkomprijs studenten: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw - www.desinger.be

16 en 17 september 2016
Van 9.00 tot 18.00 uur
Plantjesverkoop Rijkevorsel 

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker 
in Rijkevorsel. Doe mee !

 Kom op tegen Kanker Rijkevorsel
 plantjesweekend.rijkevorsel@
 hotmail.com

16-17-18 sept. 2016
Camp
Plumbridge
Militair treffen 
Treffen voor militaire voertuigen met 
op zaterdag rondrit, allerhande demo's 
en evocatie (met oversteek kanaal) en 
op zondag herdenkingen aan de monu-
menten te Merksplas en Sint-Jozef Rij-
kevorsel, in de aanwezigheid van Britse 
veteranen. Het kamp is het hele week-
end vrij toegankelijk voor bezoekers. 
Doorlopend catering voorzien.
Gratis

 Chirolokalen Sint-Jozef 
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 vzw Spearhead
 www.vzwspearhead.be

17 september 2016
Om 21.00 uur
Guy Verlinde (try-out)
Concert
Met 'Rooted In The Blues' toont Guy Ver-
linde — ook bekend als Lightnin' Guy — 
zich van zijn akoestische kant. Het is 
een reis terug naar zijn roots,
waar het allemaal begon
met een akoestische gitaar en harmo-
nica. Hij speelt zijn eigen songs, maar 
eert ook zijn grote helden op gepaste 
wijze. Dit concert is het begin van een 
theatertournee waarmee hij later dit 
jaar door Vlaanderen trekt.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

18 september 2016
Van 10.00 tot 18.00 uur
Dag van de Landbouw in Rijkevorsel
Opendeurdag

Vader Jan en zoon Maarten baten samen 
een melkveebedrijf uit met 150 koeien 
en bijbehorend jongvee. Vorig jaar werd 
een nieuwe stal gebouwd met twee 
melkrobots. Maak kennis met het be-
drijf en al zijn diervriendelijke snufjes. 
Voor de innerlijke mens is een hapje en 
tapje aanwezig. Kinderen kunnen zich 
uitleven met een rad van fortuin, een 
kleurwedstrijd en een springkasteel. 
Gratis

 Aerdbolhoeve
 Merenloopweg 6
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 jan-adriaensen@skynet.be
 www.dagvandelandbouw.be

Van 10.00 tot 18.00 uur
Opendeurdag Brandweer Rijkevorsel
Opendeurdag

De jaarlijkse opendeurdag van de brand-
weer in de kazerne te Rijkevorsel.
Gratis

 Brandweerkazerne
 Looiweg 32
 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 03 314 46 60

19 september 2016
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment tablet- en 
computerlessen Digidak
Cursus
Gratis

Aankondigingen van activiteiten in oktober dien je uiterlijk op 
woensdag 5 september 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.

 



 Aster Berkhofbibliotheek
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 SPK vzw - Digidak
 014 71 11 03
 www.digidak.be

20 en 22 september 2016
Van 17.30 tot 19.00 uur
Vriendjesdagen
VC Rijkevoc 
Sportactiviteit

Ben je benieuwd of volleybal iets voor 
jou is ? Kom eens proberen tijdens onze 
vriendjesdagen. We spelen spelletjes 
en doen oefeningen die volleybalge-
relateerd zijn en proberen er met ie-
dereen samen een leuk moment van te 
maken. Ken je niemand die lid is maar 
wil je toch graag mee komen doen, dan 
ben je uiteraard ook welkom !
Gratis

 Sportcentrum De Valk
 Kruispad 2
 2310 Rijkevorsel

 VC Rijkevoc
 vcrijkevoc@gmail.com
 www.vcrijkevoc.be

20 september 2016
Om 19.30 uur
Rijkevorsel informeert
De gemeente nodigt je uit om te ko-
men luisteren naar de plannen van het 
gemeentebestuur. Je kunt bovendien 
een vraag stellen aan de gemeente en 
je krijgt de kans om samen met het be-
stuur na te denken over de toekomst 
van Rijkevorsel ! 
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

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

22 september 2016
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment tablet- en 
computerlessen Digidak
Cursus
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 SPK vzw - Digidak
 014 71 11 03 - www.digidak.be

23 september 2016
Om 20.30 uur
Joëlle Léandre & Jean-Luc Cappozzo
Concert

Contrabassiste Joëlle Léandre en trom-
pettist Jean-Luc Cappozzo vormen een 
droomduo. De muziek is volledig geïm-
proviseerd met hier en daar een ver-
wijzing naar de spiritual of naar de jazz 
van Charles Mingus. Improvisatie op het 
scherpst van de snee!  
e 14
voorverkoop: e 14
voorverkoop studenten: e 8
inkomprijs: e 16
inkomprijs studenten: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 wwvwww.desinger.be

29 september 2016
Om 20.30 uur
Jeron Dewulf - Survival Of The 
Fattest (try-out)
Theatervoorstelling
Eén comedian, één podium, één buikje. 
Ondanks alle dagelijkse commentaar 
toch lachend door het leven. Lang leve 
imperfectie, fuck de norm... In de 
tweede volavondvoorstelling van 'foute 
vriend' Jeron Dewulf, stelt hij alles wat 
je hoort te zijn op je 40ste in vraag. 
Half way life, even tijd om terug te 
kijken en besluiten, hoe overleef je de 
komende 40 jaar.

voorverkoop: e 12
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs: e 14
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

30 september 2016
Om 20.00 uur
9de Broederbandquiz
Quiz
De harmoniefeesten van K.H. Broeder-
band starten traditiegetrouw met de 
Broederbandquiz. De 9de editie is op-
nieuw goed voor een plezante quiz met 
dia’s, tussenrondes en tal van leuke 
vragen.
e 15
e 15 voor ploegen van max. 8 pers.

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 www.khbroederband.be
 Inschrijven via jantax@skynet.be
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1 oktober 2016
30ste Titanic-rit Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft

An Nelissen (try-out)
 De Singer vzw

1 + 2 oktober 2016
Harmoniefeesten

 Kon. Harmonie Broederband

2 oktober 2016
Rijkevorsel Leeft Goes Classic 

 Rijkevorsel Leeft

4 oktober 2016
Infoavond Het Kompas 

 GVBS Het Kompas
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdelijk te bezoeken op afspraak:
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Tentoonstelling
Gratis                              

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel - 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Bijencentrum De Raam
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
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

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

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur
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.

Rijkevorsel 
Informeert

Dinsdag
13 september

Raadzaal gemeentehuis
19.30 uur

De wijkvergaderingen die het gemeentebestuur de voorbije jaren organiseerde, zijn in 
een nieuw jasje gestoken. Onder de noemer ‘Rijkevorsel Informeert’ wil de gemeente 

haar inwoners nog meer betrekken bij het beleid. 

Op 13, 15 en 20 september ben je welkom om te luisteren naar de plannen van het          
gemeentebestuur en krijg je antwoorden op je schriftelijke vragen, die je vooraf kunt 
insturen aan het gemeentebestuur. In de ideeënbus kun je voorstellen of tips deponeren!

Dinsdag
20 september

Raadzaal gemeentehuis
19.30 uur

Donderdag
15 september

Parochiezaal Sint-Jozef
19.30 uur

Wens je meer info?
Surf dan naar www.rijkevorsel.be


