
Met wisselende snelheid
Verloopt de tijd
Tijd, de afsluiting van het verleden
Tijd, wat de dag ons brengen zal
Tijd, een weg naar de toekomst toe
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INHOUD

4
In november staan onze senioren in het middelpunt van de 
belangstelling. Drie namiddagen wordt er gefeest. Dit jaar 
betreden Marc Dex samen met zangeres Anita het podium. 
Ambiance is dus verzekerd.

22
3 september 2016 was een hoogdag voor de speelpleinwerking 
Kiekeboe, de Kinderclub en de Bib. Ze zetten hun deuren 
wagenwijd open voor een groots verjaardagsfeest. Er werd 
gespeeld en uiteraard ook taart gegeten. 

14
Op 1 oktober 2016 wordt een belangrijke stap gezet
in de verdere digitalisering van de werking van het
gemeentebestuur. Inwoners kunnen vanaf dan hun

aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning
digitaal indienen en verder opvolgen.

8
Onze kinderen zijn ondertussen reeds vertrouwd met hun 

nieuwe klassen. In GLS De Wegwijzer kregen de nieuwkomertjes 
een warm onthaal. Elk kind van het eerste leerjaar kreeg een 

peter of meter toegewezen die hen wegwijs maakt in de school.

12
Achttien wijkwegjes in het centrum krijgen een originele naam. 
Wat dacht je van het Pottekestaampad en het Zakdoek-leggen-
pad ? Tijdens de Dag van de Trage Weg op 16 oktober 2016 
worden deze padjes in de kijker gezet.
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Beste inwoners,

Tijdens het typen van dit voorwoord hebben we kunnen genieten van een mooi slot van de 
zomer. Onder een stralend zonnetje zijn onze kinderen gestart aan een nieuw schooljaar. 
Voor de meesten was het een terugkeer naar een vertrouwde omgeving, maar ook velen 
hebben de stap gezet naar een school buiten onze gemeente. Verschillenden onder hen 
zullen dit gedaan hebben met hun nieuwe fiets. Weet dat men deze nog steeds gratis kan 
laten graveren bij de gemeente. Meer info hieromtrent vindt men verder in dit blad.

September is ook de maand waar we als bestuur de bevolking meer uitleg willen geven 
over het reilen en zeilen in onze gemeente. Hopelijk is het jullie gelukt om eens te komen 
luisteren naar deze infovergaderingen en anders is dit reeds een warme oproep om dit 
toch in het achterhoofd te houden voor volgend jaar.

Begin dit jaar hebben jullie reeds kennis kunnen maken met BIM (Bouw Innovatie Maatschappij). Deze samenwerking 
tussen de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas en Baarle-Hertog heeft tot doel om de bouwsector in de 
schijnwerpers te plaatsen en is reeds toe aan het vierde evenement waar we onze bedrijven willen ondersteunen 
met antwoorden op praktische vragen als ‘Hoe de concurrentie voorblijven ?’. Het wordt beslist weer een boeiende 
avond die traditioneel afgesloten wordt met een netwerkmoment.

Een leuke nieuwigheid in het dorp is de naamgeving van de kleine wijkwegjes in het centrum. Deze worden 
allen voorzien van een leuke naam die bij veel mensen een herinnering aan hun jeugd zal zijn. Met een gezellige 
wandeling op 16 oktober 2016 is dit nog eens het moment om deze padjes te herontdekken en zo dikwijls een 
kortere en veiligere route te vinden van jullie traject.

Deze periode van het jaar laat de natuur zich ook weer in al zijn pracht bewonderen. Het verkleuren van de 
bladeren geeft telkens weer mooie plaatjes, maar leidt uiteindelijk ook tot het vallen ervan en natuurlijk moeten 
al deze bladeren ook opgeruimd worden. Daarom zullen er weer op verschillende locaties bladkorven gezet worden. 
Een opfrissing van het gebruik van deze korven vindt men ook in dit blad.

Jullie merken dat er weer een hele hoop te lezen valt in ‘den 2310’. Ik wens iedereen nog een prettige en mooie 
start van de herfst voor we definitief het einde van het jaar inzetten.

VOORWOORD

Stefan Maes,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, middenstand en
lokale economie
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De deuren van de zaal worden geopend om 12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt gegaan.

De namiddag wordt ingevuld met een optreden van Marc Dex samen met zangeres Anita. Zij 
brengen een gevarieerd programma met aangename luisterliedjes en meezingers. Tijdens 
de pauze mag een lekker stukje gebak niet ontbreken, samen met een frisdrank of een frisse 
pint.

Bij deze nodigen we dan ook graag alle senioren uit op deze feestnamiddag: op donderdag 17 
november in Sint-Jozef en op maandag 21 en dinsdag 22 november in het Centrum.

Inschrijven kan met bijgevoegde strook. De leden van de seniorenbonden ontvangen de uitno-
diging via hun verantwoordelijke.

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

Onze senioren feesten

BESTUUR
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
31 augustus 2016

De agenda’s van de buitengewone algemene 
vergadering van de intercommunales IVEKA 
en Eandis Assets worden goedgekeurd. De 
mandaten van de gemeentelijke vertegen-
woordigers worden vastgesteld zoals eerder 
aangeduid.

De gemeenteraad neemt kennis van de vast-
gestelde jaarrekening 2015 van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen.

Het reglement parkeerbeperkingen voor 
voertuigen op openbare plaatsen en wegen 
in Rijkevorsel-centrum wordt aangepast 
goedgekeurd. Op de parking van de kin-
derclub wordt het parkeren beperkt in tijd 

waarbij het gebruik van de parkeerschijf 
wordt voorgeschreven van 9 uur tot 18 uur 
op werkdagen (incl. zaterdag) en voor een 
maximumduur van 2 uur.

De raad gaat akkoord met een aanpassing 
van het huishoudelijk reglement begraaf-
plaatsen waardoor de kleur van de grafsteen 
voor kinderen gekozen mag worden.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
het OCSG (lokaal onderhandelingscomité 
niveau scholengemeenschap) d.d. 20 juni 
2016.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Verbouwen 
van voormalige pastorij naar politiekantoor 
en kantoren kerkfabriek. Lot elektriciteit’. 
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zo-
als voorzien in het bestek en zoals opgeno-

✁

Sint-Jozef Centrum
n 17 november 2016 * n 21 november 2016 * * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
	 	 n 22 november 2016 *

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

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

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

Wenst deel te nemen met ........................... personen.

Inschrijvingsstroken kunnen afgegeven worden in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef of aan de receptie 
in het gemeentehuis (Molenstraat 5) of via communicatie@rijkevorsel.be, tot 2 november.

Inschrijvingsstrook feestnamiddag senioren
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BESTUUR

men in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 58 307,94 excl. btw of € 70 552,61 incl. 
btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Verbouwen 
van voormalige pastorij naar politiekantoor 
en kantoren kerkfabriek. Lot fluida’. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 67 551,06 excl. btw of € 81 736,78 incl. 
btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. R151028/3 en de raming voor de op-
dracht ‘Heraanleg Torendries’. De lastvoor-
waarden worden vastgesteld zoals voorzien 
in het bestek en zoals opgenomen in de alge-
mene uitvoeringsregels van de overheidsop-
drachten. De raming bedraagt € 145 035,00 
excl. btw of € 175 492,35 incl. btw.

De raad gaat akkoord met de verbindende 
deelname aan de groepsaankoop van IOK 
aangaande wegmarkeringen waarbij IOK als 
opdrachtencentrale zal optreden voor de lo-
kale besturen.

Het richtlijnenboek met dichtheidsbeheer-
plan wordt definitief goedgekeurd.

De grondstroken gelegen te Rijkevorsel, Ach-
tel 76, met een oppervlakte van 67 m2 en 
Bergsken 40, met een oppervlakte van 57 m2 
worden kosteloos aanvaard door de gemeente 
voor openbaar nut om opgenomen te worden 
in het openbaar domein van de gemeente.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de 
benaming van achttien wijkwegjes. 

De gemeenteraadsleden nemen kennis en 
akte van het tijdelijk hoogdringend politie-

© Ton Wiggenraad

Overgang van zomer- naar wintertijd

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

In de nacht van zaterdag 29 ok-
tober op zondag 30 oktober 2016 
gaat het winteruur in: 3 uur wordt 
2 uur.
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reglement d.d. 19 augustus 2016 inzake 
instellen stilstaan- en parkeerverbod, ge-
deelte Looiweg, n.a.v. overlast Pokemonja-
gers, en bekrachtigen dit.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 31 oktober 2016 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

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

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

VAKMAN-KLINKERLEGGER (D1-D3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38u.),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als vakman-klinkerlegger maak je deel uit van de afdeling 
wegen en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk 
taken uit m.b.t. aanleg en onderhoud van wegen, rioleringen 
en gemeentelijke lokalen. Onder het gezag van de ploegbaas 
geef je, al meewerkend, instructies aan de klinkerleggers en 
zorg je mee voor de voortgang van de werken.  

PROFIEL

Je beschikt over de nodige vakkennis als klinkerlegger.
Je bent flexibel, enthousiast en je kan zelfstandig werken. 
Daarnaast functioneer je zeer goed in teamverband waar je 
een aansturende, motiverende rol opneemt ten aanzien van je 
naaste collega’s.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bent 
bereid om eventueel een rijbewijs C te halen. Je moet slagen 
voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een 

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE 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 oktober 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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

De overgang van de kleuter- naar de lagere school is voor de kinderen een 
hele stap. Wij trachten deze overstap zo comfortabel mogelijk te maken
voor onze nieuwkomertjes.

GLS De Wegwijzer: peter- en meterschap

Op dinsdag 30 augustus mochten de eerste klassertjes reeds een bezoekje brengen aan hun 
nieuwe klas en nieuwe juf of meester. Tijdens die namiddag waren ze, samen met pa en ma, 
welkom om hun klas en onze school te verkennen. De ouders kregen een woordje uitleg van de 
klastitularis terwijl de kinderen al kleine werkjes mochten maken.

Op de eerste schooldag verwelkomden we dan onze 54 nieuwe eersteklassertjes. In de school 
kregen al die kindjes van het eerste leerjaar een peter/meter toegewezen. Dit zijn jongens en 
meisjes van het zesde leerjaar die zich persoonlijk ontfermen over één van de kindjes van het 
eerste.

Wat is de bedoeling ? De kleintjes kunnen tijdens de speeltijden telkens terecht bij hun peter/
meter wanneer ze iets niet weten: ik ben gevallen, ik ben mijn koek binnen vergeten, waar is 
ook weer het toilet, waar is mijn rij... ? De zesdejaars zorgen er dan voor dat het probleempje 
wordt opgelost. Ook ’s avonds bij het naar huis gaan, begeleiden de kinderen van het zesde 
de kindjes naar de juiste rij. Natuurlijk lossen deze ‘probleempjes’ zich vanzelf op. Sommigen 
weten na twee dagen reeds hun weg. Bij anderen duurt het ietsjes langer. In feite kunnen ze 
een gans jaar beroep doen op hun peter/meter als er iets scheelt. Uit ervaring weten we dat 
dit initiatief voor vele nieuwkomertjes een geruststelling is. Zo voelen ze zich vanaf de eerste 
dag ‘thuis’ in onze school.

Enkele belangrijke data
· donderdag 19 januari 2017: grootoudersfeest
· vrijdag 24 maart 2017: halfvastenstoet van onze school
· zaterdag 13 mei 2017: schoolfeest
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GLS De Wegwijzer: peter- en meterschap Bescherm je tegen griep
en haal een griepprik

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen 
griep krijgt? Bescherm je tegen de ziekte en 
haal vanaf half oktober je griepprik. Vraag 
ernaar bij je huisarts.

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

Waarom werkte het vaccin
vorig jaar minder goed ?
De griepprik bood vorig jaar minder be-
scherming dan verwacht. Het virus dat de 
ronde deed, was een variant van het virus 
waarvoor het vaccin werd gemaakt. Toch 
verandert dat niets aan de aanbeveling om 
elk jaar een griepprik te halen. Want met 
een vaccin verklein je de kans dat je griep 
krijgt. 

Krijg je toch griep, dan ben je minder ziek 
en zijn er minder complicaties. Bovendien 
vermindert de kans dat een al aanwezige 
ziekte, zoals diabetes, verergert.

Hoeveel kost je griepvaccin ?
Risicogroepen krijgen het griepvaccin voor 
bijna de helft terugbetaald. Verblijf je in 
een woonzorgcentrum dan is het zelfs  gra-
tis. Wil je weten of je tot een risicogroep 
behoort en hoeveel je griepvaccin precies 
kost? Vraag het aan je huisarts.

· Meer weten over griep en griepvaccina-
tie ? Surf naar www.griepvaccinatie.be.

17 oktober: Werelddag van
verzet tegen armoede

Nog steeds zijn er mensen die moeten leven 
in armoede, ook bij ons. Daarom roept de 
Welzijnsschakel van Rijkevorsel iedereen op 
om op 17 oktober, de werelddag van verzet 
tegen armoede, een geknoopt laken buiten 
te hangen. Een geknoopt laken buiten han-
gen, verbeeldt hoe ontsnappen uit armoede 
een zaak is van iedereen.

· Meer informatie vind je op
 www.17oktober.be

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 20 oktober 2016.

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 5 oktober 2016
· rijstpap en koffie 
· prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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Het gele lintje verbindt je,
in de strijd tegen kanker

Elk jaar krijgen bijna 40 000 Vlamingen het 
harde verdict: kanker. Dat zijn 113 nieuwe 
patiënten per dag. Bijna vijf per uur. Man-
nen. Vrouwen. Kinderen. Meer dan 200 000 
mensen leven met en na kanker. Onthutsende 
cijfers waar je stil van wordt. Het betekent 
dat vroeg of laat iedereen met kanker te ma-
ken krijgt. Rechtstreeks of onrechtstreeks.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker 
elke derde donderdag van oktober de Dag 
tegen Kanker. Dit doen we met de steun van 
meer dan 100 ziekenhuizen, zorgorganisa-
ties, gemeente- en OCMW-besturen. Op die 
dag roepen we iedereen op om alle mensen 

met kanker en hun naasten te tonen dat ze 
er niét alleen voor staan. Dat we meeleven. 
Dat hun strijd tegen deze ziekte ook de onze 
is. 

Op de Dag tegen Kanker worden tal van 
hartverwarmende activiteiten op touw ge-
zet voor kankerpatiënten en hun naasten. 
Ze worden verwend met een hapje en een 
drankje, een voet- of handmassage, een 
schoonheidsverzorging, een workshop kleur- 
en stijladvies, een relaxatiemassage, ...

Toon je betrokkenheid. Speld op 20 oktober 
het gele lintje op als symbool van solidari-
teit.

Meer info:
· www.dagtegenkanker.be

LEVEN EN WELZIJN

Winnaars Met Belgerinkel naar de winkel 2016



Geboorten

November 2015
· Ryba Nadia, 24 november 2015, kind van Ryba Michal Jakub en Ryba Daria Anna

Juni 2016
· Jansen Paulien, 7 juni 2016, kind van Jansen Stefaan en Van Leuven Dorien

Juli 2016
· Vrints Siebe en Sim, 1 juli 2016, kinderen van Vrints Wouter en Brosens Kristel
· Sips Vince, 4 juli 2016, kind van Sips Jonathan en Sprangers Dorien
· Van Doninck Nicolas, 29 juli 2016, kind van Van Doninck Koen en Leemans Anke

Huwelijken

Augustus 2016
· Van Den Langenbergh Stefan met Van Echelpoel Dorien, 13 augustus 2016
· Snoeys Nick met Schalk Elien, 20 augustus 2016
· Oris Davy met De Kesel Evi, 26 augustus 2016

Overlijdens

Juni 2016
· Van Dooren Helena, 7 juni 2016
· Blijweert Monique, 12 juni 2016
· Geens Josephus, 13 juni 2016
· Martinus Miranda Alberto, 20 juni 2016

Juli 2016
· Vrints Siebe, 2 juli 2016
· Vrints Sim, 2 juli 2016
· Verlinden Jan, 16 juli 2016
· De Cleer Micheline, 17 juli 2016
· Van Dijck Jozef, 31 juli 2016

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

In de maand mei konden zowel de scholen als de inwoners van Rijkevorsel 
stemmen op oude rijmpjes en spelletjes om een naam te kiezen voor de 
kleine wijkwegjes in het centrum. De werkgroep trage wegen mocht maar 
liefst 314 reacties ontvangen en dit is het resultaat.

Nieuwe namen voor achttien wijkwegjes

Omschrijving ligging Naam
· Vinkenpad naar Donk Kwikkwakpad
· aan Vaerenvelden Nieuwjaarkezoetepad
· aan Vaerenvelden 1-2-3-pianopad
· aan Vaerenvelden Pottekestaamppad
· aan OCMW Koekebakkenvlaaienpad
· verbinding naar Sint-Lenaartsesteenweg Dikke Berthapad
· Middelstede (verkaveling) Pief-poef-pafpad
· Perenstraat - Middelstede Haasje-over-pad
· Hoogstraatsesteenweg - Berkenlaan Ollekebollekepad
· rusthuis Den Brem Zakdoek-leggen-pad
· Kleine Markweg Berenjagerspad
· straatje naast gemeentehuis Oude Sint-Lenaartsepad
· Molenstraat - Hoogstraatsesteenweg (kinderopvang) Hoedje-van-papierpad
· Akkerveken naar Stevennekens Watergatpad
· Banmolenweg - Molenstraat Oude Molenpad
· aan Sint-Luciakapel Akkerhuisjespad
· Prinsenpad - Oude Braak Printheesterpad
· Vinkenpad (achter feestzaal) Scheirstraatje

De geboorte van zoveel nieuwe namen moeten we natuurlijk in de kijker zetten ! Daarom zullen 
we deze nieuwe namen inhuldigen tijdens de Dag van de Trage Weg op zondag 16 oktober 2016 
met een officiële openingswandeling. De werkgroep Trage Wegen organiseert dan een gezellige 
wandeling langs enkele van deze paadjes met een duurtijd van circa 45 minuten. Wedden dat 
je paadjes ontdekt waarvan je het bestaan niet kende! En wat denk je van een opfrissertje van 
deze rijmpjes en spelletjes ?

We nodigen iedereen uit om met ons mee te wandelen ! De wandeling is bovendien toegankelijk 
voor kinderwagens. Plaats van afspraak: zondag 16 oktober 2016 verzamelen we om 14.00 uur 
aan de kiosk achter het gemeentehuis (Banmolenweg).
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Gemeente zet verplaatsbare
camera’s in

De gemeente Rijkevorsel heeft deze zomer 
drie verplaatsbare vaste camera’s aange-
kocht om overlast te bestrijden en hard-
leerse sluikstorters te identificeren. Doordat 
de camera’s verplaatsbaar zijn, is er voor-
taan ook cameratoezicht mogelijk tijdens 
evenementen en festiviteiten.

Vaste camera's
bewijzen hun nut
De voorbije jaren werden op diverse plaat-
sen in Rijkevorsel vaste camera’s geïnstal-
leerd. Zo staan er bewakingscamera’s opge-
steld in de omgeving van het gemeentehuis, 
Parking Noord, de Sint-Willibrorduskerk, het 
Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef, het 
recyclagepark, het werkhuis en in de Doe-
lenpad tegenover de voormalige pastorij. De 
camera’s hebben hun nut reeds bewezen: 
meerdere sluikstorters en foutrijders wer-
den betrapt door de aanwezigheid van de 
camera’s. Ook registreerden de bewakings-
camera’s diverse vormen van vandalisme en 
diefstal.

Drie extra verplaatsbare 
camera's
De positieve resultaten van de vaste camera’s 
hebben het gemeentebestuur van Rijkevor-
sel ertoe gebracht om in de zomer drie ex-
tra camera’s aan te kopen. De aangeschafte 
toestellen zijn bovendien verplaatsbaar, wat 
vele voordelen met zich meebrengt. De ap-
paraten kunnen flexibel ingezet worden, bij-
voorbeeld bij evenementen of in het kader 
van de openbare orde. Hoe lang en waar de 

camera staat, bekijkt de gemeente samen 
met de lokale politie. Locaties waar regel-
matig afval wordt aangetroffen, wil de ge-
meente doelgericht aanpakken. De politie 
kan de camera ook inzetten om verstoorders 
van de openbare orde, getuigen of slachtof-
fers op te sporen en te identificeren of om 
daders van misdrijven op te sporen.

Laat	je	fiets	graveren	!

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

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

· 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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Digitalisering bouwvergunningen

BOUWEN EN WONEN

Een stedenbouwkundige vergunning indienen ging tot vandaag gepaard met behoorlijk wat 
administratief werk. Bovendien moesten burger of architect regelmatig naar het gemeentehuis 
om al het papierwerk in orde te brengen. Daar komt nu verandering in. De burger of de architect 
hoeven niet langer naar het gemeentehuis te komen om er een stedenbouwkundige vergunning 
in te dienen. Dit kan met enkele muisklikken, 24/7, van achter het bureau of thuis.

Een betere opvolging door de burger
Het digitaal loket is raadpleegbaar via de website www.omgevingsloket.be. Naast het digitaal 
indienen van alle noodzakelijke documenten, kan de burger online de status van het dossier op-
volgen. De uiteindelijke beslissing wordt eveneens digitaal als een PDF-document in de mailbox 
van de aanvrager afgeleverd. De noodzaak om verschillende kopieën van je
dossier in te dienen vervalt.

Om toegang te krijgen tot het digitale loket vol-
staat het om in te loggen met de elektronische 
identiteitskaart, een procedure die veel bur-
gers reeds kennen van Tax-on-Web.

Op 1 oktober wordt een belangrijke stap gezet in de verdere digitalisering 
van de werking van het gemeentebestuur. Vanaf dan is het voor de inwoners 
van Rijkevorsel mogelijk om een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
digitaal in te dienen en het volledige verloop van deze vergunning digitaal
op te volgen. 

www.omgevingsloket.be
www.rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Gemeente streeft een 
duurzaam woonbeleid na
met het goedgekeurde 
woonomgevingsplan

Op 31 augustus 2016 heeft de gemeenteraad 
het woonomgevingsplan met bijhorend richt-
lijnenboek definitief goedgekeurd. Hiermee 
heeft de gemeente Rijkevorsel een primeur 
voor de provincie Antwerpen in handen. 

Het nieuwe woonomgevingsplan met richt-
lijnenboek voorziet in een verfijning van de 
woonbestemmingen volgens het gewestplan. 
De gemeente Rijkevorsel wenst met het plan 
een duurzaam woonbeleid te voeren dat an-
ticipeert op de huidige en toekomstige uit-
dagingen zoals: 
· het nastreven van woonkwaliteit bij woon- 

en projectontwikkelingen.
· het creëren van een betaalbaar woning-

aanbod.
· het inspelen op de komende vergrijzings-

golf, woonzorg en de wens om levenslang 
te wonen in eigen buurt.

· een bijdrage te leveren aan een lage CO2-
uitstoot en energieverbruik van woningen 
zoals vooropgesteld in het  streekproject 
Kempen 2020.

De burger aan het loket in het gemeentehuis 
zal bovendien sneller en gerichter geholpen 
worden bij vragen over hun huidige of toekom-
stige woning. Omdat wonen in de rand van de 
kern niet hetzelfde is als wonen aan het dorps-
plein, is Rijkevorsel in het plan opgedeeld in 
verschillende woonomgevingen met specifieke 
richtlijnen. Kandidaat-bouwers zullen voort-
aan op maat van de woonomgeving waartoe 
hun perceel of woning behoort,
de juiste informatie bekomen.

www.rijkevorsel.be/
woonomgevingsplan

 

Meer    
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Bladkorven

In de herfst verschijnen weerom bladkorven 
in het straatbeeld. Er blijken echter enkele 
misvattingen te zijn over de locaties waar 
deze korven geplaatst worden. De korven 
worden enkel daar geplaatst waar er over-
last ontstaat door te veel bladval. Bovendien 
moet het hier om bomen gaan die zich op 
openbaar domein bevinden. Het is dus niet 
toegelaten om bladeren van bomen die op 
het privé-domein staan, in de korven te 
doen.

Natuurlijk wordt er gerekend op de mede-
werking van de inwoners, zodat de korven 
niet ongevuld blijven. Elk jaar wordt een in-
ventaris gemaakt van de hoeveelheid blade-
ren die verzameld wordt. Op basis van deze 
hoeveelheden wordt bepaald op welke loca-
ties de bladkorven het jaar daarna geplaatst 
worden.
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Blijf op de hoogte van de
bouwwerken aan de
gemeentelijke	gebouwen	!

Momenteel zijn er bouw- en verbouwings-
werken bezig aan verschillende gemeente-
lijke gebouwen. Ook in de nabije toekomst 
staan er bouwwerken op de planning. Denk 
maar aan de nieuw- en vernieuwbouw van de 
bibliotheek in het centrum, het politiekan-
toor op het Doelenpad, de buitenschoolse 
kinderopvang in Sint-Jozef, het nieuwe 
dienstgebouw aan het kerkhof centrum, ...

Wens je op de hoogte te blijven van de vor-
deringen van deze werken ? Surf dan naar 
www.rijkevorsel.be/gebouwen. Op deze pa-
gina vind je een stand van zaken van de ver-
schillende projecten. De informatie zal op 
regelmatige basis bijgewerkt
worden.

www.rijkevorsel.be/gebouwen

 

Meer    
info

 Breng gebruikt frituurolie en 
-vet naar het recyclagepark 
en	win	een	leuke	prijs	!

Op zaterdag 22 oktober voeren de mede-
werkers van IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 
uur weer actie op het recyclagepark van 
Rijkevorsel. Als je op deze dag je gebruikte 
frituurolie en –vet naar het recyclagepark 
brengt, kun je meedoen aan een wedstrijd. 
Uit alle deelnemers wordt een winnaar ge-
trokken die een spiksplinternieuwe friteuse 
krijgt !

Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die 
correct worden ingezameld via het recy-
clagepark, kunnen nuttig gerecycleerd en 
hergebruikt worden. Zo wordt 98 % van de 

Behaag onze Kempen

Behaag onze Kempen loopt ook dit jaar 
weer in Rijkevorsel. Via de actie kun je al-
lerlei streekeigen haagplanten, fruitbomen, 
bloembollen, klimplanten, ... aankopen om 
je tuin te verfraaien en de natuur in je buurt 
een zetje te geven. Denk eraan dat bestellen 
nog mogelijk is tot en met 31 oktober.

Bestellen kan via www.iok.be/bok of door 
het bestelformulier binnen te brengen bij 
de milieudienst. Het bestelde plantgoed 
dient afgehaald te worden op zaterdag 19 
november tussen 9.30 en 11.30 uur in het 
recyclagepark.

Onderhoudswerken aan
schouw SAS

In het kader van de herbestemming van de 
site van het SAS zullen er kortelings wer-
ken uitgevoerd worden aan de schouw van 
de voormalige steenbakkerij. Hierbij zal de 
schouw wat ingekort worden. Deze werken 
zijn nodig om de schouw de nodige stabili-
teit te geven met het oog op de werken die 
er later nog uitgevoerd zullen worden. Het 
slopen van een deel van de infra-
structuur is hierbij eerst aan
de orde.

www.rijkevorsel.be/sas

 

Meer    
info

BOUWEN EN WONEN
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 = goed voor vogels    = mooie bloesem en/of heerlijke geur    = past in geschoren haag    = goed voor bijen en insecten 
* De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 10 x meidoorn - Vochtige grond: 
 15 x Haagbeuk, 15 x meidoorn.          *** Bijenbosje (voor 10 - 12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen van soorten 1 tot 19 gelieve telefonisch te informeren: kortingen voorzien van 10 % vanaf e 100.

 Soort     Aantal Prijs Totaal
 1. Zwarte els (80 tot 100 cm)      x  0,60
 2. Ruwe berk (60 tot 100 cm)      x  0,60
 3. Spork (60 tot 100 cm)      x  0,60
 4. Hazelaar (60 tot 100 cm)      x  0,60
 5. Lijsterbes (60 tot 100 cm)     Niet aangeboden in Rijkevorsel
 6. Vlier (60 tot 100 cm)       x  0,60
 7. Gelderse roos (60 tot 100 cm)       x  0,60
 8. Boswilg (80 tot 120 cm)      x  0,60
 9. Zoete kers (80 tot 100 cm)       x  0,60
10. Winterlinde (80 tot 100 cm)      x  0,60
11. Zomereik (80 tot 100 cm)      x  0,75
12. Meidoorn (60 tot 100 cm)     Niet aangeboden in Rijkevorsel
13. Haagbeuk (70 tot 100 cm)      x  0,75
14. Sleedoorn (60 tot 100 cm)      x  0,60
15. Beuk (groen) (70 tot 100 cm)      x  0,75
16. Liguster (70 tot 100 cm)      x  0,75
17. Hondsroos (60-80 cm)      x  0,75
18. Hulst (40 tot 60 cm)      x  1,50
19. Gemengd haagpakket Normale grond **     Niet aangeboden in Rijkevorsel
20. Gemengd haagpakket Natte grond **     Niet aangeboden in Rijkevorsel
21. Bijenbosje ***      Niet aangeboden in Rijkevorsel
22. La Paix (appel, hoogstam) *      x 16,50
23. Reinette de Blenheim (appel, hoogstam) *      x 16,50
24. Radoux (appel, hoogstam) *      x 16,50
25. Reine des Reinettes (appel, laagstam) *      x  7,00
26. Dubbele Belle Fleur (appel, laagstam) *      x  7,00
27. Conference (peer, hoogstam) *      x 16,50
28. Doyonné (peer, hoogstam) *      x 16,50
29. Double Philip (peer, laagstam) *      x  7,00
30. Bon.Ch. Williams (peer, laagstam) *      x  7,00
31. Blue de Belgique (pruim, halfstam) *      x 14,00
32. Reine Claude d’Ouillin (pruim, halfstam) *      x 14,00
33. Hedelfinger (kers, hoogstam) *      x 16,50
34. Kordia (kers, hoogstam) *      x 16,50
35. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)      x  2,50
36. Mispel var. Westerveld (halfstam)      x 14,50
37. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  1,50
38. Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,00
39. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  1,50
40. Kweepeer var. Champion (halfstam)      x 16,50
41. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)      x  1,00
42. Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)      x  2,50
43. Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)      x  7,00
44. Hop (klimplant, in pot)      x  6,50
45. Kamperfoelie (klimplant, in pot)      x  5,00
46. Vlaco-compost (zak 40 liter)      x  2,00
47. Bio-bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)      x  3,60
48. Bostulp (bio-bloembol)      x  0,40
49. Wilde narcis (bio-bloembol)      x  0,50
50. Boerenkrokus (bio-bloembol)      x  0,20

       TOTAAL

Afhaalplaats:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Naam en adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefoon en e-mail:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2016

✁
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ingezamelde hoeveelheden verwerkt door 
de biodieselsector. 2 % wordt gebruikt voor 
de productie van detergenten, smeermidde-
len, kaarsen of cosmetica. Jammer genoeg 
verdwijnen veel van die oliën en –vetten nog 
steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, 
het riool of tussen het restafval. En zo bren-
gen ze veel schade toe aan ons milieu: ver-
stopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en 
watervervuiling, problemen in de waterzui-
vering... Breng je gebruikte frituuroliën en 
–vetten dus altijd naar je recyclagepark !

Ontwikkelingsreglement
Pidpa-Riolering

Door Pidpa-Riolering werd er een ontwik-
kelingsreglement opgesteld voor alle zo-
genaamde ‘ontwikkelingen’. Dit zijn bij-
voorbeeld verkavelingen, appartementen, 
meergezinswoningen, ... Dit reglement, 
goedgekeurd door de gemeenteraad van de 
gemeente Rijkevorsel en gepubliceerd op de 
gemeentelijke website, is reeds van toepas-
sing en is vooral belangrijk voor ontwikke-
laars, architecten en landmeters. 

Ook voor een inwoner van de gemeente die 
optreedt als opdrachtgever (ontwikkelaar) 
heeft dit reglement, rechtstreeks of on-
rechtstreeks, een aantal implicaties. Een 
voorbeeld daarvan is het aanrekenen van 
dossierkosten voor het verstrekken van ad-
vies (vanuit Pidpa) op aanvragen voor ont-
wikkelingen. Een overzicht van deze dossier-
kosten is terug te vinden op de website van 
Pidpa: www.pidpa.be via de titel 'Afvalwater 
en riolering', vervolgens 'Tarieven' en daar 
doorklikken naar:  'Dossierkosten voor ont-
wikkelingen in Hidrorio-gemeenten'.  

Verder zal Pidpa-Riolering bij het afleveren 
van het advies aan de gemeente ook de even-
tuele offerte toevoegen voor de noodzake-
lijk uit te voeren rioleringswerken. De rio-
leringswerken moeten volledig conform de 
adviezen in de vergunning uitgevoerd zijn. 
Pidpa-Riolering dient wat betreft de volle-
dige rioleringsinfrastructuur haar goedkeu-
ring gegeven te hebben aan de uitgevoerde 
werken. Voor de gevallen waarin de ontwik-
kelaar een offerte heeft ontvangen, voldoet 
de betaling van deze offerte ter vervanging 
van de uit te voeren rioleringswerken.

De betaling van deze offerte, samen met 
de dossierkosten zijn een voorwaarde voor 
het afleveren van een positief advies van-
uit Pidpa-Riolering aan de gemeente met 
betrekking tot het verkoopattest voor de 
verkavelaar. Nadat aan de bovenvermelde 
voorwaarden werd voldaan zal Pidpa-Riole-
ring het attest versturen naar de gemeente 
en een kopie hiervan aan de ontwikkelaar.

In de adviezen zal ook het aspect vermeld 
worden van de verplichte keuring op de af-
koppeling van hemelwater en de verplich-
ting tot de aanvraag van de individuele aan-
sluiting op de riolering.

· Meer info: riolering@pidpa.be

BOUWEN EN WONEN

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Haal opladers
uit het stopcontact
Ook al is er niets aan het opladen, toch blijft de lader energie 
verbruiken doordat hij warm wordt. Wanneer bijvoorbeeld je 
gsm opgeladen is, haal je best de lader uit het stopcontact.



Werken Bavelstraat-deel, Bremstraat, Berkenlaan en Wilgenstraat

Er zullen in het voorjaar van 2017 rioleringswerken worden uitgevoerd in de Bavelstraat vanaf 
het kruispunt met de Bremstraat tot net voorbij het chirolokaal.

In de Bavelstraat zal de rijweg heraangelegd worden in asfalt. Naast de rijweg komt er een 
brede grasstrook met bomen, waartegen een fietspad wordt aangelegd.

In de Bavelstraat net voorbij het chirolokaal zal ook een wegversmalling aangebracht worden 
om het verkeer af te remmen bij de overgang van de zone 70 naar de bebouwde kom.

Op de principeschets hiernaast [1] zie je dat in de Bremstraat, 
Berkenlaan voetpaden zullen aangelegd worden. In de Berkenlaan 
en in de Bremstraat (van Koekhoven tot het paadje naar de Kleine 
Markweg) zal een voetpad aangelegd worden met daarnaast een 
strook grasdals die onderbroken wordt met haagblokken.

In het overige gedeelte van de Bremstraat en in de Wilgenstraat 
zal, zoals je kunt zien op de principeschets hiernaast [2], een ge-
combineerd voet- en fietspad worden aangelegd.

In de Bremstraat, Wilgenstraat en Berkenlaan zullen de toplaag 
asfalt, de goten en de boordstenen worden vernieuwd. 

Intussen zijn de leidingwerken van de nutsmaatschappijen afge-
rond. Voor de overkoppelingen van de aansluitingen aan de wonin-
gen, die nog dienen te gebeuren, zullen de betrokken bewoners vooraf gecontacteerd worden. 
Dit werk zal ook nog enige tijd in beslag nemen.

1

2
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· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22

 

Meer    
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WERKEN EN ONDERNEMEN

De ondernemingen van de bouwsector zorgen immers voor een niet te onderschatten tewerk-
stelling en een verhoogde welvaart in de streek. In onze vier gemeenten zijn al minstens 
650 bedrijven direct actief in de bouwsector. Samen met de aanverwante dienstenverlening en 
leveranciers zijn ze goed voor 25 % van de economische bedrijvigheid. Een niet geringe pres-
tatie !

Woensdag 5 oktober 2016 Bouwcafé in Baarle Hertog:
‘Hoe de concurrentie voorblijven ?’

Tijdens het vierde evenement van het BIM-jaar in de Noorderkempen zal de Bouwunie in sa-
menwerking met Kamp C ingaan op een aantal praktische vragen omtrent het thema ‘Hoe de 
concurrentie voorblijven ?’. Het bouwcafé vindt plaats op woensdag 5 oktober in de bedrijfshal-
len van Q-lite, Wiekenweg 13 in Baarle Hertog. Je kunt er terecht vanaf 18.45 uur. De start is 
voorzien stipt om 19.00 uur.

Het programma:
· Jean-Pierre Waeytens, secretaris-generaal Bouwunie: 40-puntenplan in de strijd tegen de 

sociale dumping
· Stefaan Vandist, trendwatcher Studio Spark: Toekomst van wonen, werken en spelen
· Jan Vrijs, Skilpod: Modulair bouwen met circulair potentieel
· Eric Van De Heyning, WOODinc: Hout, alternatief voor staal of beton?
· Jonas Van Dosselaer, Meet Het: Een uniek landmeterscollectief
· Raoul Dierickx, ConSept: Doorgedreven energiezuinige nieuwbouwwoningen

Het einde is voorzien rond 21.30 uur, waarna 
er de mogelijkheid is voor een rondgang in 
het bedrijf en het nuttigen van een streek-
biertje tijdens het netwerken.

BIM: De bouwsector in de kijker
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel wil, samen met het stadsbestuur van
Hoogstraten en de gemeentebesturen van Merksplas en Baarle-Hertog,
de bouwsector in de Noorderkempen in de schijnwerpers zetten. In het 
kader daarvan vinden er dit jaar meerdere evenementen plaats onder de 
verzamelnaam ‘BIM’ (Bouw, Innovatie en Maatschappij).

Inschrijvingen
www.rijkevorsel.be/bim

 
Meer    
info



Donderdag 17 november 2016: Slotevenement in Rijkevorsel
Het BIM-jaar wordt feestelijk afgesloten in het hoofkantoor van Van Roey op de Oostmalsesteen-
weg. Tijdens dit evenement wordt teruggeblikt op het voorbije BIM-jaar en zullen boeiende 
sprekers een inkijk geven in de evoluties op vlak van technieken, maar ook van organisatie en 
projectwerking. Alles staat in het teken van de ongetwijfeld bloeiende toekomst van de bouw-
sector.

Meer info over dit evenement kun je lezen
in de volgende editie van de 2310 !
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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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VRIJE TIJD

Om 13 uur begonnen we het feest met een korte receptie. Na een woordje vanwege het sche-
pencollege, stapten we om 13.30 uur, onder begeleiding van de fanfare, naar het feestterrein 
aan de Bib en de Kinderclub. Kinderen en volwassenen konden hier terecht voor een rits van 
gezinsactiviteiten. Bij aankomst ontvingen zowel de kinderen als de volwassenen een stem-
pelkaart met tal van opdrachten op (bv. schminken, snoeptekening maken, theatervoorstelling 
Gert Boeckx bijwonen, boekenmemory...). Brachten ze alle opdrachten tot een goed einde, dan 
werden ze beloond met een heerlijk ijsje of een lekker stukje taart !

Op het feestterrein was een springkasteel en een zonneterras voorzien zodat iedereen nadien 
nog even kon blijven hangen en leuke herinneringen kon ophalen aan de vele jaren Kiekeboe, 
Kinderclub en Bib !

Ook in het Klooster was het feest. Daar kwamen maar liefst zeven Rijkevorselse verenigingen 
samen om hun werkingen voor te stellen en hier konden alle deelnemers terecht om gekke 
foto’s te laten trekken of de wedstrijdvraag in te vullen. Kortom, het was een geweldig verjaar-
dagsfeest. Op naar de komende jaren !

Verjaardagsfeest Kiekeboe,
Kinderclub, Bib en Klooster

2016 is een feestjaar want het Klooster bestaat tien jaar, speelpleinwerking 
Kiekeboe en de Kinderclub bestaan al 20 jaar en onze Bib mag zelfs al
35 kaarsjes uitblazen ! Om dit te vieren, organiseerde het gemeentebestuur 
op zaterdag 3 september 2016 een heus verjaardagsfeest ! 
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Dag van de Jeugdbeweging:
21 oktober 2016

Op vrijdag 21 oktober 2016 is het zover: dan 
vindt de Dag van de Jeugdbeweging weer 
plaats! Op deze dag vieren we het engage-
ment van duizenden jongeren die zich jaar 
na jaar weer inzetten om meer dan 240 000 
kinderen en jongeren te vermaken met spel 
en plezier.

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

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35
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Dolle herfstpret bij de
Grabbelpas en de Kinderclub

Voor de Grabbelpas hebben we weer een 
aantal geweldig plezante activiteiten bij 
elkaar gesprokkeld. De begeleiding van de 
Kinderclub heeft ook de koppen bij elkaar 
gestoken om toffe activiteiten in elkaar te 
boksen. Hieronder lichten we reeds een tipje 
van de sluier. Meer informatie kun je vinden 
in onze folder. De folders worden bedeeld 
via de Rijkevorselse scholen in de week van 
26 september.

Programma Grabbelpas
· maandag 31 oktober:
 — Halloweenpompoenen snijden
 — Halloweenlantaarns knutselen in de
  molen + Lichttocht 

· dinsdag 1 november: geen Grabbelpas 
· woensdag 2 november:
 — Bezoek aan dierenkliniek ’t Binnenhof
· donderdag 3 november:
 — Toverland
 — Bike in ’t slike : MTB-parcours
  Oud Heverlee
· vrijdag 4 november:
 Handen uit de mouwen en bouwen

Inschrijven voor deze activiteiten tijdens de 
herfstvakantie is noodzakelijk. Voor de acti-
viteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas  
kun je online inschrijven vanaf maandag 10 
oktober 2016 om 19 uur. 

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 98 
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-
gen worden. Na de uiterste inschrijvingsda-
tum van 23 oktober 2016 zullen er hoe dan 
ook geen inschrijvingen meer worden aange-
nomen voor de herfstvakantie. Deze maat-
regel hanteren we om een kwaliteitsvolle 
opvang aan jullie kinderen
te garanderen. 

Inschrijvingen Grabbelpas
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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Welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
‘Ik niet’ van Joachim Fest. Toen Joachim 7 
jaar oud was, werd zijn vader Johannes, he-
vig tegenstan-der van de nieuwe machtheb-
ber (Hitler en de Nazi’s) ontslagen als leraar 
in Berlijn. Hij begon toen een hardnekkige 
strijd om de nazitijd te overleven. Het boek 
is een indringend verslag van een jeugd op 
een cruciaal tijdstip van de geschiedenis en 
een fascinerende beschrijving van een deel 
van de Duitse bevolking die zich tegen Hit-
ler keerde. Dit mooi geschreven boek toont 
aan dat niet elke Duit-ser meeheulde met 
Hitler en zijn nazipartij en dat je zelfs in de 
meest extreme omstandigheden probeert te 
overleven.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom ?
De titel ontgaat me, maar het boek be-
schreef het Engeland van de 17de – 18de 
eeuw. Waarschijnlijk niet zo interessant voor 
de gewone man, maar ik zou het wel willen 
beleefd hebben als één van de Engelse edel-
lieden of grootgrondbezitters met hun grote 
kastelen en prachtige parken.

Welk boek is jouw
absolute nr. 1 ?
‘Liefde in tijden van cholera’ van Gabriel 
Garcia Marquez. Dit boek is een lofzang over 
de allesoverheersende liefde die steeds te-
rugkeert en nooit verdwijnt. Ik wil toch ook 
graag ‘Levensbloesem’ van Stijn Streuvels 
vermelden. Ik las dat boek onlangs, in de 

oude spelling van 1943. Het boek is mis-
schien niet meer ‘van deze tijd’, maar het is 
een mooi ontroe-rend verhaal over het leven 
van toen in de Leiestreek. Heel mooi en fris 
geschreven.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Uiteraard in kleine kinderboekjes die ik me 
niet meer herinner. Maar eens dat ik goed 
kon lezen, verslond ik boeken als: ‘De Witte 
van Zichem’ en ‘Floere het Fluwijn’ van Er-
nest Claes, ‘De Leeuw Van Vlaanderen’ van 
Hendrik Conscience. Maar ook de ‘Vlaamse 
filmpjes’ van uitgeverij ‘De Goede Pers’ in 
Averbode. Allemaal boeken die de jonge 
bibliotheekbezoeker niet veel meer zullen 
zeggen, maar in mijn jeugd waren het best-
sellers !

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Dimitri Verhulst, Gabriel Garcia Marquez, 
Karin Slaughter. Toch ook Leo Pleysier niet 
vergeten ! Een Rijkevorsels monument !

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
‘Mijn status is positief. Een dagboek in zwart-
wit’ van Annemie Struyf met foto’s van Lieve 
Blancquaert. Verbijsterende waargebeurde 
verhalen van vele zwarte vrouwen en kin-
deren in sloppenwijken in Kenia. Zonder 
hygiëne, verzorging en bijstand. Ten prooi 
aan aanrandingen, verkrachtingen en onder-
drukking door niets ontziende mannen. Toch 

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 Rob Van De 
Looverbosch.
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 Week van de
Buitenschoolse Kinderopvang: 
24 tot 28 oktober 2016

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

In de week van 24 tot en met 28 oktober is 
het weer zover: ‘Week van de Buitenschoolse 
kinderopvang’. Voor de 16de keer zetten de 
initiatieven hun deuren open en plaatsen op 
die manier hun werking in de kijker. 

Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang 
heeft gekozen voor het thema ‘OPNIEUW’ 
wat o.a. verwijst naar de vele experimen-
teer- en speelkansen die kinderen dag na 
dag opnieuw moeten krijgen. 
Aan de hand van allerlei leuke spelletjes, 
uitdagingen en een wedstrijd sensibiliseren 
we tot meer bewust omgaan met het mi-
lieu, speelgoed, kledij, eten en drinken enz. 
Via creatieve, spannende of actieve werk-
vormen maken de kinderen, de ouders, de 
medewerkers en de buurt kennis met het 
belang van ecologie, recycleren, duurzaam-
heid en hergebruik van materialen. Met de 
liedjes, rijmpjes, spelletjes en nuttige tips 
willen we jou een duwtje in de rug geven 
om tijdens deze Week van de Buitenschoolse 
Opvang de waarde van onze planeet en van 
onze toekomst in de verf te zetten.

Daarnaast nodigen we zoals elk jaar alle kin-
deren van de Rijkevorselse scholen uit om te 
komen spelen in onze kinderclub. Zij komen 
dan met hun klas de Kinderclub verkennen.

vechten deze sterke vrouwen terug en pro-
beren ze hun leven, ondanks HIV en aids, po-
sitief voort te zetten. Uiteindelijk toch een 
hoopgevend verhaal.

Welke dvd kan je iedereen 
aanbevelen ?
Voor mensen die interesse hebben voor WO II 
zou ik zeker ‘Das Boot’ van Wolfgang Peter-
sen aanbeve-len. Het is een realistisch ver-
slag van de bemanning van een Duitse U-96 
elite-onderzeeboot die een strijd levert op 
leven en dood. De bemanning vecht tegen 
de oneindige claustrofobische verveling, die 
plaatsmaakt voor doodsangst bij een con-
frontatie met de vijand.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Driestuiversroman’ van Bertholt Brecht.
Londen 1902 – het decor van duitstere figu-
ren, inbrekers, pooiers, onbetrouwbare za-
kenlui enz., maar er is ook nog plaats voor 
liefde en tederheid.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen’
van volgende maand ?
Ik nomineer Eddy Maes, zanger van Despera-
ted Company en goede kennis. Ik kom hem 
af en toe ook tegen in de bib, en we wisselen 
dan onze meningen uit over bepaalde boe-
ken of muziek.
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Lichttocht doorheen Rijkevorsel

Het gemeentebestuur van Rijkevor-
sel organiseert in samenwerking met 
VVV-Toerisme Rijkevorsel een licht-
tocht doorheen Rijkevorsel. Aanslui-
tend op de workshop ‘Halloween-
lantaarns maken’ voor de kinderen, 
rond 19 uur, wordt er in groep ver-
trokken. We passeren langs wijken, 
trage wegen, donkere steegjes, ... 
De vraag aan alle deelnemers is om 
zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels 
e.d. te voorzien die ons verlichten 
tijdens onze avondwandeling. Wij zorgen voor een spectaculaire 
act! Halfweg onze wandeling en nadien kan iedereen genieten 
van een lekker drankje of een tasje pompoensoep. Na de wande-
ling is er muziek op het molenterrein, gebracht door de gebroe-
ders De Backer.

Iedereen op post dus voor deze herfstwandeling. Breng je mama, 
papa, oma, opa, tante, nonkel, nichtjes, neefjes... mee naar 
deze spannende wandeling. Gelieve een ‘lichtje’, stevige schoe-
nen, voldoende warme en eventueel regenbestendige kledij te 
voorzien.

· Waar: vertrek aan de Molen van Rijkevorsel
· Uren: 19 uur - 21 uur
· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de lichttocht dien je niet 

op voorhand in te schrijven
· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lantaarn, ...

cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52

 

Meer    
info

Vieren jullie ‘opnieuw’ de Week
van de Buitenschoolse
Kinderopvang mee ?

kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
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Verwendag Bibliotheek

Noteer alvast in je agenda: op zaterdag 8 
oktober 2016 tussen 10 en 13 uur organiseert 
de bibliotheek haar jaarlijkse verwendag. 
Tijdens deze dag willen we de bibliotheek-
bezoeker eens extra in de bloemetjes zet-
ten.

Naast de boekenverkoop is er heel wat ani-
matie voorzien. Zo worden onder andere de 
winnaars van de vliegactie en de zomerlees-
actie bekendgemaakt. Natuurlijk mag ook 
een hapje, drankje en een kleine attentie 
voor elke bezoeker niet ontbreken.

Zo kunnen de kinderen die nog niet zo ver-
trouwd zijn met onze werking de kinderclub 
op een speelse manier ontdekken. En de 
kinderen die de kinderclub al goed kennen 
kunnen aan hun vriendjes laten zien in welke 
speelhoeken zij graag spelen.
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· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info

Skate- & sportpark Sonsheide: 
wijziging openingsuren

Tijdens de winterperiode, van 1 oktober 
tot en met 31 maart, wijzigen opnieuw de 
openingsuren van het skate- en sportpark 
Sonsheide. Het terrein is toegankelijk van 9 
tot 19 uur. Het gemeentebestuur vraagt met 
aandrang aan de gebruikers om deze uren te 
respecteren.
Daarnaast wil het gemeentebestuur nog-
maals de aandacht vestigen op een aantal 
punten, dit zowel naar de jongeren als de ou-
ders toe. Van de gebruikers wordt het nodige 
respect gevraagd voor de omgeving. Dit wil 
zeggen het afval deponeren in de daarvoor 
voorziene afvalbakken, de aanwezige infra-
structuur gebruiken op de juiste manier, res-
pect hebben voor de natuur en de bestaande 
omhei-ning, ook die van de buurtbewoners. 
Met andere woorden niet wildplassen, niet 
op de aardewal lopen, ...

Sportraad: 5de sportquiz

Op vrijdag 18 november 2016 om 20 uur 
richt de sportraad Rijkevorsel voor de vijfde 
maal een algemene sportquiz in, dit in de 
parochiezaal te Sint-Jozef Rijkevorsel. Wie 
wordt dit jaar de Sportstein van Veussel ?

De quiz is gericht naar ploegen van zes tot 
acht personen met een brede interesse of 
kennis van de sport. Het inschrijvingsgeld 
bedraagt € 20 per ploeg en dien je bij voor-
keur vooraf over te schrijven op het reke-
ningnummer BE91 0682 0099 8676 om zeker 
te zijn van deelname. Gelieve sportquiz 2016 
en de naam van je ploeg te ver-
melden bij de overschrijving.

sportdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 36

 

Meer    
info
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Volk van Veussel:
Eddy Van Den Langenbergh
Ook aan culinair talent heeft Veussel geen gebrek. Eddy Van Den Langenbergh 
heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en is cateringverantwoordelijke
bij de VRT. Hij vond in zijn drukke agenda een gaatje om enkele vragen
te beantwoorden.

Stel jezelf eens kort voor ?
Ik bracht mijn prille jeugd door in Weelde maar woon sinds mijn zesde jaar in Rijkevorsel. Mijn 
vader kon zijn roots in Rijkevorsel niet missen. Ik ben na het vijfde studiejaar naar Hoogstraten 
naar school vertrokken en werkte mijn studies af aan de Hotelschool Spijker te Hoogstraten, 
afdeling hotel en gemeenschapsrestauratie. Nadien vervulde ik  de verplichte legerdienst van 
12 maanden (voorlaatste lichting in Leopoldsburg bij Bevrijding). Vroeger speelde ik nog ac-
cordeon en ben gehuldigd geweest als Belgisch en Europees kampioen.

Ik begon als directiekok bij BP hoofdkantoor in Zwijndrecht, was bij de opstart van Nike in Vorst 
Laakdal de Chef-kok en groeide door als gerant bij Sodexho (SD Worx en Exxon Mobil in Breda). 
Nadien heb ik acht jaar lesgegeven aan het VTI Spijker te Hoogstraten. Waarna ik terug als chef 
bij Alcon in Puurs aan de slag ging en sinds 2,5 jaar cateringverantwoordelijke ben bij de VRT. 
Het moment dat je in de horeca terecht komt, kom je in een andere leefwereld. Je werkt 
wanneer iedereen vrij is, in de weekends, ’s nachts, service coupé (verdeelde dagtaak bv. 
lunchshift en avondshift). Mijn eigenlijke plannen zijn 18 jaar geleden in het water gevallen na 
mijn enorme bouwproblemen anders had ik op de Helhoekweg een eetgelegenheid geopend.

© Herman Ricour

© deredactie.be

© deredactie.be

© Jan Hombie
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Ik heb zeer veel stages gedaan tijdens mijn vakanties o.a. in  ’t Fornuis, de Swaen Cas Spijkers, 
Jonnie Boer De Librije, Blue Elephant,  Amatsu te Gent (Japans restaurant). Ik volgde bijscho-
lingen aan de PIVA,  Moleculaire gastronomie Albert Adria El Bulli, Heiko Anctowicz Duitsland, 
Groentesculptuur Chiang Wang, ijsbereidingen, zuurdesem bakery Institute, de opleiding Mas-
terkok en gastro engineering te Leuven. Momenteel werk ik nog mee aan selectieve smaakstu-
ring voor mensen met smaak- en slikproblemen. Ik schreef me in voor verschillende vakwedstrij-
den en eindigde als finalist (Belgisch kampioen BBQ, Beste Popov dessert, Beste vegetarische 
kok PIVA Cup, ...).

Hoe ben je bij de VRT terechtgekomen ?
Een ex-collega contacteerde me waarna ik mijn sollicitatie indiende en meedeed aan een as-
sessment in Gent waarna een paar gesprekken volgden met de HR-verantwoordelijken. Ik coach 
28 collega’s die 7/7 en van 6 tot 23 uur of later meedraaien. Met de Olympische spelen werkten 
we ook ’s nachts en als er iets ernstig gebeurd, zoals de terreurdaad op Zaventem, zijn wij ook 
steeds stand-by.

Waaruit bestaat het takenpakket van een chef-kok van de VRT
Menu’s opstellen voor de Mess, directierestaurant en producties (programma’s), aankoopbeleid, 
aankopen, prijsvergelijkingen, bestellingen doorgeven via mail. Samen met het personeel zien 
dat alles op tijd en stond geserveerd kan worden. Het moet lekker, aantrekkelijk, gezond en 
voedselveilig zijn.

Ik verzorg directiemaaltijden en de grill,’s middags en ’s avonds, de hapjes voor Van Gils en 
Gasten of zoals met het EK Voetbal baatte ik de frituur uit. Ik fungeer ook als weekendkok aan-
gezien de collega’s die op pensioen gaan niet mogen vervangen worden wegens besparingen. Ik 
begin ’s morgens ofwel zeer vroeg of omstreeks 10 uur tot 2 uur ’s nachts. 

Teammeetings organiseren, vergaderingen nieuwbouw (inplannen nieuwe keuken), workshops 
organiseren voor VRT collega’s (sushi, Thaise keuken met blue elephant, barbecue, ...), bespa-
ringsmaatregelen uitwerken, ... ook dit alles hoort bij mijn job.

Het is een zeer afwisselende job met nauwelijks nog vrije tijd. De programma’s waar ik in te-
recht gekomen ben, heb ik te danken aan mijn VRT-collega’s die mijn inzet waarderen. Ik heb 
enorm veel respect voor hen, want zij brengen ook zeer veel tijd door op de werkvloer.

Kom je zelf ook in contact met de schermgezichten van de VRT of 
andere bekende personen? Welke ontmoetingen blijven je bij?
De samenwerking met Jeroen Meus was zeer leuk. We kenden elkaar al van bij Felix Alen, Kobe 
met alles over eten, reportage over weigering van de peren in Rusland, restverwerking in het 
journaal  na de feestdagen, Panoramareportage over hoe je een eetgedrag kan sturen om min-
der absenteïsme  te hebben op de werkvloer. Ook het afsluitmoment van 20 jaar Thuis, een BBQ 
voor 560 personen, was zeer leuk.

Om het te verwoorden zoals Jeroen Meus: “het is dagelijkse kost” dat er diverse personen 
de revue passeren. Wereldsterren (Club 69, Radio 2, Klara), mensen uit de politiek. Iedereen 
werkt met hart en ziel bij de VRT: De collega’s van de nieuwsdienst (nieuwslezers, Terzake, De 
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Afspraak), sport (Extra Time, Olympische spelen, voetbal, ...), Het Weer, de radio (alle netten), 
Van Gils & gasten, 1000 Zonnen en Garnalen, één, Canvas. Alle personen die op het scherm ko-
men maar vooral de mensen achter de schermen zoals de redacties, schmink, kapsters, decor, 
beveiliging, belichting geluid, regie en vele andere jobs die dagelijks hun steentje bijdragen.

Je bent ‘Meesterkok van België’. Wat houdt dit in ?
Je moet voorgedragen worden door een Meesterkok en dan mag je een mentor kiezen en moet 
je gedurende een proefperiode van twee jaar bewijzen dat je de Belgische gastronomie hoog 
in het vaandel draagt. Daarna krijg je pas echt de titel Mastercook of Belgium. Dit was voor 
mij toch een erkenning. Ik zet mij ook in bij The Northsea Chefs om de Belgische visvangst en 
bijvangst te promoten. Heb diverse jaren promotie gedaan voor de druiven van Overijse (tijdens 
de druivenfeesten), al verscheidene jaren meegewerkt aan het tomatenfestival in het Arbore-
tum te Kalmthout waaraan jaarlijks ook Stoffels uit Rijkevorsel zijn steentje bijdraagt. Ik ga ook 
mijn medewerking verlenen aan ‘Kempen 2020’ om de ecologische voetafdruk te beperken. Ik 
stond versteld hoeveel producten wij in onze gemeente rijk zijn.

Heb je nog veel vrije tijd over om door te brengen in Rijkevorsel ? 
Ik heb nog tijd om de post door te nemen en de rekeningen allemaal te betalen. Ik tracht soms 
om naar de journaallus en Terzake te kijken om te zien wat er buiten de VRT gebeurt. Ik pro-
beer wat vakliteratuur te lezen, vier à vijf uur te slapen en als het schooljaar van start gaat de 
files te trotseren. Ik ben dit jaar acht volwaardige dagen thuis geweest en dat is geleden van 
november 2014. 

Heb je nog plannen voor de toekomst ?
Ik vertrek half oktober naar Parijs op bijscholing omtrent kleur- en smaakextractie via vacuüm.

Zijn er nog andere zaken of anekdotes die je met onze lezers
wil delen?
Wat ik tot op de dag vandaag bereikt heb, is vooral te danken aan mijn moeder. Zij heeft mij 
altijd gesteund wanneer ik mij ging bijscholen. Mijn motto is levenslang leren. Zelfs in de 
periode dat mijn vader ziek was en op jonge leeftijd overleden is, heb ik mijn GPB behaald. 
Een laatbloeier dus voor het onderwijs. Mijn quote is altijd geweest in het onderwijs en op de 
werkvloer: “ het is niet de kunst om mensen te motiveren maar om ze niet te demotiveren.”

De gasten van het Euro2016-magazine Panenka werden culinair in de watten gelegd door Eddy Van Den Langenbergh.

© Karl Vannieuwkerke© deredactie.be © Karl Vannieuwkerke
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Geflitst...

18 augustus 2016: Openluchtconcert De Vaart Verjaart

9 september: Fanfare Vermaak na Arbeid op bezoek in de Sint-Luciaschool

4 september 2016: Veusselse Veldcross

26 augustus 2016: Attractiedag

21 augustus 2016:

Kruiwagencross Spek- en Eierenfeesten

24 augustus 2016:

Speelstraat Mutsaardweg

11 september 2016:

Te land, te vaart en in de lucht

23 augustus 2016:
Graffiti	spuiten

© Ronny van den Ackerveken

© Bart Huysmans

© Testagsaves

© An Hermans
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Het jubileum wordt in het najaar van 2016 gevierd met optredens van o.a. Bart Peeters en K’s 
Choice en een ongekend kwalitatief jazzseizoen. Als kers op de taart wordt op 9 december een 
radio-opname in De Singer live uitgezonden op Klara.

Van A Jazz Experience tot De Singer
Enkele gepassioneerde jazzliefhebbers uit Rijkevorsel en omstreken richtten in het begin van 
dit millennium ‘A Jazz Experience’ op. In een zaaltje in Sint-Jozef Rijkevorsel organiseerden 
ze maandelijks jazzoptredens. Wanneer in 2006 een naaiatelier in het centrum van Rijkevorsel 
kwam leeg te staan, werd er niet getwijfeld. Het lokaal werd verbouwd tot een heuse concert-
zaal en omgedoopt tot De Singer vzw, een duidelijke verwijzing naar het merk van naaimachines 
waarmee er destijds in het atelier gewerkt werd. Om te testen of de ruimte aan de juiste akoes-
tiek voldeed, werd beroep gedaan op niemand minder dan Jef Neve. En of het goed bevonden 
werd! In september 2006 opende De Singer zijn deuren voor het publiek.

#2310

Vereniging in de kijker:
De Singer vzw viert tiende verjaardag
Muziekclub De Singer in Rijkevorsel bestaat tien jaar! Een groep vrijwilligers 
met een voorliefde voor jazz, rock en comedy toverden in 2006 een 
naaiatelier om tot een heuse concertzaal. Met succes, want een decennium 
later mag De Singer pronken met een waslijst aan binnenlandse en 
internationale acts die ooit het podium in Rijkevorsel betraden.

© 2012: Martine Goetschalckx © 2016: Martine Goetschalckx © 2012: Martine Goetschalckx © 2015: Martine Goetschalckx
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Liefde voor muziek
Naast de vele jazzvoorstellingen, werd het aanbod in De Singer vzw uitgebreid met pop- en 
rockconcerten en was er voortaan ook plaats voor stand-up comedy. Door het ongebreidelde 
enthousiasme en een lichte drang naar perfectie zorgden de vrijwilligers er voor dat De Singer 
een zekere reputatie kreeg. Zo leerden concertpromotoren en artiesten de weg naar Rijkevorsel 
al snel kennen, waardoor er steeds grotere namen de revue passeerden. De twee memorabele 
concerten van Toots Thielemans behoren tot de absolute hoogtepunten in de tienjarige geschie-
denis van De Singer. Ook andere ronkende jazz-namen zoals Philip Catherine, Melanie De Biasio, 
Jef Neve en het Brussels Jazz Orchestra vulden de affiche, net zoals vele gerenommeerde in-
ternationale jazz-acts. Van de hedendaagse Belgische rock en pop zijn er maar weinig artiesten 
die niet in De Singer hebben opgetreden. Internationaal steken de optredens van Fisher-Z en 
vooral van The Levellers er bovenuit. 

10 jaar De Singer vieren in stijl
Het najaar van De Singer ziet er veelbelovend uit. Zo is het jazzprogramma van De Singer met 
uitstekende acts als The Sun Ra Arkestra, Christian McBride Trio, ICP Orchestra en Marc Ribot’s 
Ceramic Dog sterker dan ooit tevoren. Bart Peeters test met een try-out zijn nieuwe show ‘Al-
leen en Zonder plan’ uit en in november tekent K’s Choice voor de eerste keer present in De 
Singer. Op vrijdag 9 december wordt het verjaardagsfeest in stijl afgesloten. Klara zal die dag 
een avondvullend radioprogramma verzorgen live vanuit De Singer. In de uitzending is er plaats 
voor diverse interviews, mini-optredens en archieffragmenten uit 10 jaar De Singer. Presenta-
trice Lies Steppe praat het programma aan elkaar voor een live-publiek.

Het volledige najaarsprogramma is terug te vinden op www.desinger.be.

Educatief pakket ‘Molen je mee’ in Stenen Bergmolen van Rijkevorsel voorgesteld

Op zondag 28 augustus werd in Rijkevorsel ‘Molen je mee’ voorgesteld. Een edu-
catief pakket gemaakt voor leerlingen van de tweede graad van de lagere school. 
Het pakket bestaat uit meerdere onderdelen welke getoetst werden aan de eind-
termen. Naast de lerarenhandleiding zijn er vijf themakaarten-werkbladen en vijf 
themakaarten-oplossingen. Het pakket werd gerealiseerd door de erfgoedcellen 
Noorderkempen en K.E.R.F., in samenwerking met de vrijwillige molenaars, leer-
krachten, de vereniging Levende Molens, Mola, Provinciaal molencentrum Oost-
Vlaanderen en de Provincie. In het pakket komen de leerlingen alles te weten 
over de diverse molentypes, symboliek van de wiekenstand, techniek, het mole-

naarsambacht en de weg van grondstof tot eindproduct. Het pakket is een ideale voorbereiding en begeleiding voor de 
leraar die met zijn klasje op bijzondere ontdekkingstocht wil gaan in de molen. Voorlopig is het pakket bestemd voor 
een twintigtal water- en windmolens binnen het werkingsgebied van de erfgoedcellen Noorderkempen en KERF maar 
wellicht zal op vraag van de cultuurdienst van de provincie Antwerpen het project naar de hele provincie uitgebreid 
worden.

· Meer info: www.erfgoednoorderkempen.be/molenspel

© Ronny van den Ackerveken
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1 oktober 2016
Van 9.30 tot 16.00 uur
BOP Wedstrijd Duitse Herders
Sportactiviteit
Iedereen welkom op onze BOP Wed-
strijd in Rijkevorsel. Hier tonen onze 
Duitse Herders zich van hun beste ge-
hoorzaamheidskant op het plein. In 
een gemoedelijke toffe sfeer dingen 
alle deelnemers voor een plaatsje op 
het podium. Maar er zijn geen verlie-
zers deze dag, iedereen geniet van een 
dagje wedstrijd met vrienden en ken-
nissen en hun grootste familie-vriend, 
de Duitse Herder.
Gratis

 VVDH Kringgroep 60 Het Looi
 Senator Coolsdreef 3a
 2310 Rijkevorsel

 VVDH Kringgroep 60 Het Looi
 Rijkevorsel

Om 17.00 uur
30ste Titanic-rit Rijkevorsel
Sportactiviteit

Omstreeks 19.00 uur gaat de eerste 
wagen van start voor het VAS- & PAK-
kampioenschap Rittensport. Zowel li-
centiehouders als dagrecreanten kun-
nen deelnemen aan een rit van ± 100 
km door de Noorderkempen.
e 30

 Parking Doelenpad + Pastorij
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Leeft
 www.rijkevorsel-leeft.be

Om 20.30 uur
An Nelissen (try-out) UITVERKOCHT
Stand-up comedy

An Nelissen stopt ermee. Ze staat reeds 
meer dan 45 jaar op de planken, waar-
van ondertussen 21 jaar met soloshows. 
Voor haar ultieme solovoorstelling gaat 
An Nelissen het gevecht aan met al die 
waanbeelden over ‘het geluk’ en te-
gelijkertijd vraagt ze zich af of er ei-
genlijk nog redenen zijn om gelukkig te 
zijn.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

1 en 2 oktober 2016
zaterdag 1 om 15.00 uur
zondag 2 om 11.00 uur
Harmoniefeesten
Koninklijke Harmonie Broederband
Eten en drinken
Na de quiz van vrijdag is er vanaf za-
terdagnamiddag 15 uur een eetfestijn 
(frieten met stoofvlees, vol-au-vent, 
koude schotel, ijs). Zaterdag om 20 
uur: prijsuitreiking fietszoektocht. Zon-
dag vanaf 11 uur tot einde: eetfestijn 
met ijssalon.
Gratis

 Zaal 't Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 www.khbroederband.be

2 oktober 2016
Om 9.00 uur
Rijkevorsel Leeft goes Classic
Opendeurdag

Op zondagmorgen wordt ons dorpsplein 
omgetoverd in een retrosalon waarbij 
oldtimers, moto’s, sportwagens, young-
timers en oude tractoren worden ten-
toongesteld. Tijdens deze Cars&Coffee 
kun je genieten van een heerlijk ont-
bijt.

Gratis
 Parking Doelenpad + Pastorij

 2310 Rijkevorsel
 Rijkevorsel Leeft

 www.rijkevorsel-leeft.be

Van 9.30 tot 12.00 uur
Paddenstoelenwandeling
Begeleide uitstap

De herfst is de paddenstoelentijd. Dus 
tijd om met een leuke wandeling een 
en ander te ontdekken over deze won-
dere wereld.
Gratis

 Natuurreservaat Bonte Klepper
 Nijverheidsweg 1
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Voorkempen
 03 312 40 15
 walter.dhertefelt@gmail.com
 www.natuurpuntvoorkempen.be

4 oktober 2016
Om 19.00 uur
Infoavond Het Kompas
Opendeurdag

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 7 novem-
ber 2016, maandag 9 januari 2017 of 
woensdag 1 februari 2017. De info-
avond gaat door in de polyvalente zaal 
van de school. Gelieve vooraf uw aan-
wezigheid door te geven.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 03 312 37 33
 directie@het-kompas.be
 www.het-kompas.be
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5 oktober 2016
Om 20.00 uur
De	cinema	komt	naar	je	toe	!	-
Wild Tales
Filmvoorstelling
Wild Tales vertelt over mensen die de 
controle verliezen in een cultuur van 
onontkoombare corruptie, economische 
en sociale ongelijkheid en onrechtvaar-
digheid. Regisseur Damiàn Szifron laat 
in een serie wilde, absurde en komische 
verhalen zien tot welke barbaarse ac-
ties men in staat kan zijn wanneer het 
kookpunt wordt bereikt.
e 1
vanaf 19.30 uur klein café

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

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

6 oktober 2016
Om 20.30 uur
Freddy De Vadder - Freddy On Ice
(try-out) UITVERKOCHT
Stand-up comedy

Daar komt Freddy De Vadder aange-
gleden met alweer een nieuw spette-
rend avontuur: Freddy on ice ! Zet je 
schrap voor een sensationele rit op de 
achtbaan van Freddy’s onvoorspelbare 
leven. Dankzij de ontwapenende cho-
reografieën zweeft de eeuwig jonge 
held sierlijker dan ooit tevoren over 
het podium. Entertainment gegaran-
deerd! Voorprogramma: Dries Heyne-
man (Bevergem, Ter Bescherming Van 
De Jeugd).

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

8 oktober 2016
Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag bibliotheek
Opendeurdag

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

 Bibliotheek centrum
 Molenstraat 20
 2310 Rijkevorsel

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

9 oktober 2016
Van 12.30 tot 15.30 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

Tweedehandsbeurs kinderkleding en 
speelgoed.
e 8
v.v.k. leden 10 september: e 3
v.v.k. niet-leden 10 september: e 8  
nadien leden: e 5
nadien niet-leden: e 10

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 34 40 09
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

Om 13.30 uur
Fietstocht Rondje Rijkevorsel 
Fietstocht
Rondje Rijkevorsel: Fietstocht van 35 
km. Vertrek om 13.30 uur aan de Kerk 
van Rijkevorsel.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Pasar Rijkevorsel
 Rik Verhoeven: 0474 27 42 55

11 - 12 - 13 oktober 2016
Om 20.30 uur
Nicholas - Echt
(try-out) UITVERKOCHT
Theatervoorstelling

Wat is het doel van Nicholas ? Simpel ! 
Mensen verbazen, verwonderen en een 
reactie uitlokken. Goochelen live in het 
theater wordt zeer interessant. Een 
goocheltruc kan je nooit op je eentje 
doen, er is een dynamiek nodig met het 
publiek... je weet nooit hoe mensen 
gaan reageren op de act. Het is onmo-
gelijk om omstandigheden te controle-
ren, spannend !

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

16 oktober 2016
Om 14.00 uur
Dag van de Trage Weg
Wandeltocht
Op de Dag van de Trage Weg zetten we 
de nieuwe namen van de achttien wijk-
wegjes in het centrum van Rijkevorsel 
in de kijker. De werkgroep trage wegen 
organiseert een officiële openingswan-
deling langs enkele van deze paadjes. 
Deze gezellige wandeling duurt onge-
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veer 45 minuten en is toegenkelijk voor 
kinderwagens. 
Gratis

 Kiosk gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
 Toerisme Rijkevorsel,
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw,
 GLS De Wegwijzer en de
 Sint-Luciaschool
 www.rijkevorsel.be/tragewegen

Van 13.00 tot 18.00 uur
Pannenkoekendag
Eten en drinken

IJs- en Pannenkoekendag van KVG Rij-
kevorsel.
e 3,5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 KVG Rijkevorsel
 03 312 25 16

19 oktober 2016
Om 20.30 uur
ICP Orchestra
Concert

Het ICP Orchestra moet je ooit live ge-
zien hebben ! Het orkest is een unieke 
kruising tussen een bigband en een ka-
merorkest dat op geheel eigenzinnige 
en humoristische wijze Amerikaanse 
swing koppelt aan Europese concertmu-
ziek en vrije improvisatie. De groepsle-
den zijn bovendien stuk voor stuk abso-
lute kleppers van de Nederlandse jazz. 
e 17
voorverkoop: e 17
inkomprijs: e 19
voorverkoop studenten: e 11
inkomprijs studenten: e 13

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 oktober 2016
Om 21.00 uur
Albert Lee & Hogan’s Heroes
Concert

’s Werelds snelste guitarpicker en 
Grammy-award winnende gitaarvir-
tuoos Albert Lee wordt regelmatig ge-
vraagd als leadgitarist tijdens wereld-
tournees van de grootste artiesten, 
denk maar aan Eric Clapton, Joe Coc-
ker, The Everly Brothers, Emmylou Har-
ris en Ritchie Blackmore. Samen met 
zijn superband Hogan 's Heroes speelt 
Lee de meest solide rhythm 'n blues, 
rock 'n roll, country-rock en meer. 
e 23
voorverkoop: e 23
inkomprijs: e 25
voorverkoop studenten: e 14
inkomprijs studenten: e 16

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 wwww.desinger.be

21 oktober 2016
Pizzaverkoop GLS De Wegwijzer
Eten en drinken
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
het oudercomité van GLS de Wegwijzer 
een pizzaverkoop. Heb jij zin in een 
lekker versgemaakte pizza, ga snel een 
kijkje nemen op onze website. Alvast 
smakelijk !

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 www.oudercomite-dewegwijzer.be

Van 19.00 tot 23.00 uur
Nacht van het Kempens Erfgoed
Tentoonstelling
Het museum heeft een grote collectie 
ambachtelijke voorwerpen, maar ge 
vindt er ook een huiskamer, een kamer 
met open haard, een dokterskabinet, 
een klasje, diverse landbouwwerktui-
gen, opgegraven potten, urnen, relic-
ten van de lokale industrie, veel beeld-
materiaal, ...
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be

Om 20.00 uur
Optreden van Tefrent
Concert

‘Tefrent’ is de verbastering van ‘diffe-
rent’ en betekent ‘verschillend’. Van-
uit deze betekenis spelen ‘tefrente’ 
mensen op ‘tefrente' instrumenten al-
lerlei liedjes. De accordeon en fluit in 
samenspel met doedelzak, viool en kla-
rinet, stevig ondersteund door gitaar en 
hemelse harpmuziek zorgen voor een 
repertoire van fijne folk die je in ver-
voering zal brengen.Een aanrader van 
eigen bodem !
e 10
voorverkoop: e 10
inkomprijs: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 www.desinger.be

24 oktober 2016
Om 20.30 uur
Marc Ribot’s Ceramic Dog
Concert
Marc Ribot is gekend als de gitaar naast 
Tom Waits vanaf Rain Dogs, als een 



losgeslagen projectiel bij Evan Luries 
Lounge Lizards of hartverscheurend aan 
de zijde van Elvis Costello. Maar vooral 
de speerpunt bij de bands en projecten 
van John Zorn. En dan hebben we het 
nog niet over zijn eigen groepen gehad: 
Rootless Cosmopolitans en het trio met 
Henry Grimes, en zijn fenomenaal so-
lowerk.

e 23
voorverkoop: e 23
inkomprijs: e 25
voorverkoop studenten: e 13
inkomprijs studenten: e 15

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

26 oktober 2016
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag
Kleuters die op 7 november 2016 de 
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, 
zijn welkom op onze drempeldag. Kom 
samen met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

28 oktober 2016
Om 20.00 uur
Duivelse Molens
Theatervoorstelling

Oude Kempense molenverhalen komen 
tot leven in het bezoekerscentrum aan 
de molen. 
e 7

 Molenterrein
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

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

31 oktober 2016
Van 19.00 tot 23.00 uur
Lichttocht
Wandeltocht
Het gemeentebestuur van Rijkevor-
sel organiseert in samenwerking met 
Toerisme Rijkevorsel een Lichttocht 
doorheen Rijkevorsel. Vanaf 18 uur zijn 
alle kinderen welkom om zelf een Hal-
loween lantaarn te knutselen. Om 19 
uur wordt er in groep vertrokken. We 
passeren langs wijken, trage wegen, 
donkere steegjes, ...
Gratis

 Stenen bergmolen
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel

Om 20.30 uur
Omer Avital Quintet
Concert

Contrabassist Omer Avital geldt als één 
van de rijzende namen in de jazzwe-
reld. Het Amerikaanse magazine Dow-
beat noemt hem “één van de meest 
spannende muzikanten van de laatste 
twintig jaar” en vergelijkt hem zelfs 
met de legendarische Charles Mingus. 
e 16
voorverkoop: e 16
inkomprijs: e 18
voorverkoop studenten: e 10
inkomprijs studenten: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be
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5 november 2016
Veldritten in Sint-Jozef

 WSC Sint-Jozef

6 november 2016
Dr. Eugène en Te Koor

 Toerisme Rijkevorsel

9 november 2016
Infoavond LED-verlichting 

 Gemeentebestuur Rijkevorsel

10 november 2016
8ste Muziekquiz 

 De Singer vzw

12 november 2016
Kookeneten 2016 

 De Brug
 18.30 uur in De Singer
 e 40
 Inschrijven vanaf 1 oktober
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
 0486 83 08 78

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


