
Den Tjeng, den Tiet, den Tap, den Toet
Bijnamen in Sint-Jozef zijn er in overvloed
Er is de Grune, maar ook de Zwerte
En horen we daar de Kraai in de verte ?
Daar sé, de Loes, de Lut en de Lik
En is de Smalle nog altijd niet te dik ?
Bolleke Spek, de Puist en de Witte Mol
En de Leut, dieje heeft vast veel lol!
Wat zouden we zijn zonder de Kest en de Loet ?
Bijnamen, een stukske onvervalst erfgoed !

JUNI 2017www.rijkevorsel.be
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INHOUD

4
Op 30 januari is de gemeente gestart met een 
klantgeleidingssysteem. In het gemeentehuis krijg je voortaan 
een volgnummer, waarna je naar de juiste dienst begeleid 
wordt. Via dit systeem weten we nu ook duidelijker wie 
wanneer komt en voor welke dienst.

16
Toerisme Rijkevorsel heeft dit jaar weer een aantal mooie 
wandelingen in petto. Zo staat er op 11 juni een wandeltocht in 
de vallei van de Bolkse Beek op het programma. Aansluitend kun 
je een bezoekje brengen aan bijencentrum De Raam.
Een aanrader !

12
Elk jaar organiseert het gemeentebestuur een inzamelronde van 

landbouwfolie. Op het recyclagepark kun je deze dag terecht 
om landbouwfolie gratis aan te leveren. Inschrijven is verplicht 

en kan ten laatste tot 7 juni bij de milieudienst.

6
Verkeersveiligheid en verkeerseducatie staan in De Wegwijzer 

hoog op de agenda. Elk jaar wordt een verkeersactieve dag 
ingericht, waarbij de hele dag in het teken staat van verkeer. 

10
De Hulpverleningszone Taxandria is op zoek naar extra 
vrijwilligers brandweermannen/ -vrouwen, o.a. ook voor de 
brandweerpost van Rijkevorsel. Heb je interesse om het team 
van de brandweer te versterken ? Solliciteer dan ten laatste op
5 juni.
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VOORWOORD

Beste inwoners,

Voor jullie ligt de juni-editie van ons maandelijkse infoblad ‘2310’. Ik ben deze maand van 
dienst om je te doen watertanden om dit blad van A tot Z te lezen. Dit is niet zo moeilijk: 
dankzij het werk van de verschillende medewerkers van de redactieraad komen we op een 
eenvoudige manier, in onze luie zetel of voor het computerscherm, te weten wat er in 
onze gemeente reilt en zeilt. Enerzijds is het dus een mooie vooruitblik op de toekomst, 
anderzijds kunnen we nog even nagenieten van wat recent achter ons ligt.

Het belooft weer een bruisende zomer te worden in Rijkevorsel. Tal van sportwedstrijden 
staan op het programma: wielerwedstrijden, stratenloop, duathlon, ... en nog zoveel 
meer. De sportverenigingen van ons dorp tonen zich weer van hun sterkste kant. Mooi 

weer en een grote opkomst doen dan de rest ! Daarnaast is er ook ruimte voor cultuur, in de meest brede zin van het 
woord. Stil genieten van een langspeelfilm in eigen dorp − ‘De cinema komt naar je toe’ − of uitbundig meezingen 
met één van de songs van de verschillende covergroepen op ons gemeenteplein tijdens Rijkevorsel Swingt. Onze 
speelpleinwerking Kiekeboe is ondertussen ook een begrip geworden. Ontelbare jongeren konden er naar hartenlust 
ravotten en heel wat jongeren kregen de kans ervaring op te doen als monitor. Ook deze zomereditie bulkt van de 
activiteiten en uitstappen. Het zal online alvast weer drummen worden om je plaatsen te reserveren.

Zoals gezegd kom je in dit blad ook wat te weten over voorbije activiteiten. Ik wil hierbij graag even stil staan bij het 
bijnamenproject dat 30 april in Sint-Jozef onthuld werd: voor de jongere generatie misschien ‘Chinees’, maar voor 
heel wat anderen een nostalgisch terugblikken op de periode waarin ze jong waren, mensen op warme zomeravonden 
hun stoel tegen de gevel zetten en met de buren gingen ‘buurten’, de jongens kattenkwaad uithaalden om indruk 
te maken op de meisjes, ... Men kende vaak niet de werkelijke familienaam van zijn buur, maar ieder had wel die 
unieke bijnaam. Deze roepnaam werd soms over generaties doorgegeven. De Latijnse uitdrukking ‘nomen est omen’ 
kan haast niet toepasselijker zijn: de (bij-)naam is een teken; je bent hoe je heet (en je heet hoe je bent). Het is 
daarom een mooi project om dit stukje waardevol immaterieel erfgoed te bewaren voor de toekomst !

Ongetwijfeld komen we elkaar tegen op één van de vele zomeractiviteiten in ons dorp. En weet je eens niet wat te 
doen op een mooie zomeravond: zet dan je stoel eens voor de gevel, en hoop dat je buren diezelfde avond ook niet 
weten wat te doen ! Heel genegen.

Wim De Visscher,

OCMW-voorzitter en Schepen
van sociale zaken, gelijke kansen, 
gezondheid, derde leeftijd en 
huisvesting
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BESTUUR

Sinds 30 januari werken de diensten burgerzaken, ruimtelijke ordening en 
milieu met een klantgeleidingssysteem. Dit systeem blijkt doeltreffend te 
zijn: het vermijdt lange wachtrijen en betekent meer privacy en tijdwinst 
voor de bezoekers. Bovendien weten we dankzij de klantgeleiding nu ook 
exact hoeveel personen per dag een bezoek aan het gemeentehuis brengen en 
voor welke diensten en producten ze komen. Meten is weten ! En dus kunnen 
we al deze cijfers aanwenden om onze dienstverlening nog beter aan te 
passen op maat van de inwoners.

Het klantgeleidingssysteem in cijfers

Voortaan kun je bij aankomst in het gemeentehuis op een infokiosk aanduiden voor welke dienst 
en product je komt. Je ontvangt een ticket met daarop een volgnummer en je wacht je beurt 
af in de wachtruimte tot jouw volgnummer op het scherm verschijnt. 

Sinds het gebruik van dit systeem stellen we vast dat we op drie maanden tijd meer dan 3500 
bezoekers in het gemeentehuis mochten ontvangen voor de diensten burgerzaken, ruimtelijke 
ordening en milieu. Zoals op de grafiek te zien is, is maandag overduidelijk de drukste dag. 
Niet onlogisch, aangezien er op maandag ook een middag- en avondopening is. De cijfers van 
de andere dagen zijn ongeveer gelijklopend.

De grote meerderheid (87 %) van de bezoekers moet bij de dienst burgerzaken zijn. De reden 
waarvoor inwoners komen, kunnen we vanaf nu ook duidelijk illustreren met cijfers. Zo zijn er 
de afgelopen drie maanden 1 108 personen langs geweest voor een identiteitskaart, 296 voor 
een rijbewijs, 198 inwoners wilden een verhuis doorgeven en 124 personen hebben een reispas 
aangevraagd.
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MA DI WO DO VR

Fotocabine populair
Moet je in het gemeentehuis zijn voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs en heb je nog pasfoto’s nodig ? Dan kun 
je sinds enkele maanden terecht in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis. Voor €  8 krijg je een set van 
6 pasfoto’s. De fotocabine in het gemeentehuis wordt alvast veelvuldig gebruikt. In de maanden februari, maart en 
april kwamen maar liefst 460 inwoners een pasfoto nemen.  
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
24 april 2017

De agenda’s van de algemene vergaderingen 
van de intercommunales IOK en IOK Afvalbe-
heer d.d. 16 mei 2017 worden goedgekeurd. 
De mandaten van de gemeentelijke verte-
genwoordigers worden vastgesteld zoals 
eerder aangeduid.

De raad neemt kennis van het verslag van 
het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhan-
delings- en Overlegcomité) van 14 maart 
2017 en het verslag van de schoolraad van 
20 maart 2017 van GLS De Wegwijzer.
Eveneens wordt goedkeuring verleend aan 
het protocol van akkoord betreffende de 
facultatieve verlofdagen, pedagogische stu-
diedagen en de meerdaagse extra-murosac-
tiviteiten voor het schooljaar 2017-2018.

De personeelsformatie van de gemeente 
wordt in aangepaste versie goedgekeurd.

In het kader van de samenwerking tussen 
gemeente en OCMW gaat de gemeenteraad 
akkoord met de beheersovereenkomst met 
betrekking tot complexe werken.
Tevens wordt goedkeuring gehecht aan de 
beheersovereenkomst tussen de gemeente en 
het OCMW met betrekking tot groenbeheer.

De budgetwijziging van het OCMW met num-
mer 18 wordt goedgekeurd.

Een aanpassing van de meerjarenplanning 
2014-2019 en de eerste budgetwijziging van 
2017 worden vastgesteld.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 29 mei en maandag 19 juni 
2017 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het 
gemeentehuis.

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 gemeenteraadsver-
gadering bijwonen. In de raadzaal liggen een 
agenda en toelichting ter beschikking van het 
publiek.

Diensten gemeente en OCMW
gesloten op 5 en 8 juni

Alle diensten van de gemeente en van het OCMW zijn gesloten 
op Pinkstermaandag 5 juni. Ook het hoofdkantoor en de wijkpos-
ten van de lokale politie Noorderkempen zijn op deze dag niet 
toegankelijk.

Op donderdag 8 juni 2017 zijn alle gemeentelijke diensten (ad-
ministratie, bibliotheek, kinderclub en recyclagepark) gesloten 
omwille van een interne activiteit. Ook de administratie en de 
sociale dienst van het OCMW zullen die dag gesloten zijn, net 
zoals de thuisdiensten waaronder de poetsdienst de aanvullende 
zorg, de maaltijdbedeling en de klusjesdienst.

· 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

Verkeer is niet iets dat je zo maar even leert. In De Wegwijzer staat verkeer 
het hele jaar in de focus, zowel in de klas als wanneer we een stapje buiten 
zetten. Het draait immers om vaardigheden die je moet leren door ze 
veel te oefenen ! Een zeer hardwerkend groepje verkeersouders zorgt voor 
tal van acties: fluo-controles, fietshelmacties, ondersteuning bij actieve 
verkeersmomenten, ... Ze staan steeds ter beschikking. 

De Wegwijzer is een
verkeersactieve school

Elk schooljaar is er ook een verkeersactieve dag: de hele dag staat dan in teken van verkeer in al 
zijn aspecten. Dit jaar was dat op 3 mei. Op de speelplaats werden verkeerssituaties nagespeeld, 
met en zonder een opgebouwd verkeerspark, om dit daarna op de openbare weg in de praktijk om 
te zetten. De rotonde werd verkend en besproken, nieuwe verkeerssituaties in Rijkevorsel werden 
ter plaatse bekeken (Helhoekweg: fiets- en voetgangersstrook), samen met mensen van De Lijn 
oefenden we een busevacuatie, ... De kinderen werden uitgedaagd om mee te zoeken naar goede 
oplossingen in bepaalde verkeerssituaties. Dat we  ook hier weer onze verkeersouders en tal van 
vrijwillige ouders moeten bedanken, staat buiten kijf. 

We zien onze kinderen graag in het verkeer, zowel letterlijk als figuurlijk. We zien ze graag te voet 
of fietsend. Zo leren ze van jongs af aan hoe het er in het verkeer aan toe gaat. Eerst met ons, 
de volwassenen, daarna langzaamaan steeds zelfstandiger. Onze school, onze verkeersouders en 
de politie proberen hier hun steentje in bij te dragen.
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Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 7 juni 2017
· IJsroom, aardbeien en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 22 juni 2017 in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Drink voldoende water !

Zonder water geen leven. We houden het 
maar een paar dagen vol zonder vocht op 
te nemen. Water is dan ook essentieel om 
ons lichaam fit en gezond te houden. Daarom 
geldt in normale omstandigheden de aanbe-
veling om dagelijks minstens 1,5 liter water 
te drinken.

Impact op de gezondheid
Een te geringe vochtinname heeft een im-
pact op de algemene gezondheidstoestand. 
Zo voelen we ons bv. sneller vermoeid, daalt 
ons prestatievermogen en neemt onze re-
actietijd af. Daarbovenop is er een groter 
risico op constipatie en cardiovasculaire pro-
blemen.

De kunst om te drinken
Denk eraan om regelmatig water te drin-
ken, ook ’s nachts als je wakker word. Ons 
lichaam heeft zo’n 1,5 liter water per dag 
nodig, wat overeenkomt met 8 glazen. Ver-
geet ook niet dat meer water moet worden 
opgenomen als er minder vast voedsel wordt 
ingenomen.

Enkele tips om makkelijker 
vocht op te nemen
· Eet dorstlessend fruit zoals watermeloen 

en pompelmoes. Ook andere fruitsoorten 
zoals appels, peren en perziken bestaan 
voor 85 % uit water.

· Verdun vruchtensappen en limonades met 
1/3de water om een snellere opname van 
water en een dorstlessend effect te beko-
men.

· Bij warm weer zijn ijsjes die gemaakt zijn 
met verdund fruitsap een ideale dorstles-
ser.

· Bied water aan met een beetje citroen- of 
limoensap want dat drinkt veel makkelij-
ker.

· Bied ook eens minder gebruikelijke maar 

voedzame dranken aan: tomaten-, bie-
ten-, wortel- en andere groentesappen.

· Om mensen te motiveren meer water te 
drinken, hoor je tegenwoordig vaak over 
gearomatiseerde waters of ‘flavoured wa-
ters’, kortom water met een smaakje. 
Deze waters bestaan uit kraantjeswa-
ter waaraan fruit, verse kruiden en zelfs 
groenten worden toegevoegd.
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LEVEN EN WELZIJN

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om vakantietoezicht door de politie te laten verrichten. Bezorg ons de
juiste gegevens via onderstaand formulier. Neem voor bijkomende info contact op met de lokale politie:
wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40.

Datum vertrek: ................... /................... /................................. Datum thuiskomst: ................... /................... /.................................

Gegevens van de aanvrager
Naam en voornaam:  .................................................................................................................................................................................................

Straat en huisnummer:  .................................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon of gsm:  .................................................................................................................................................................................................

(waarop je bereikbaar bent tijdens de afwezigheid)

Gegevens contactpersoon bij problemen
Naam en voornaam:  .................................................................................................................................................................................................

Straat en huisnummer:  .................................................................................................................................................................................................

Postcode en gemeente:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon en/of gsm:  .................................................................................................................................................................................................

Beschikt jouw contactpersoon over een huissleutel van de woning ? n ja     n neen

Extra informatie over de woning
· Mijn brievenbus wordt leeggemaakt n ja     n neen
· De rolluiken worden neergelaten en opgehaald n ja     n neen
· Er staat een voertuig op mijn oprit n ja     n neen

 Zo ja, merk voertuig en kenteken: ..................................................................................................................................................................................

· Mijn woning beschikt over een alarm n ja     n neen
· Mijn woning beschikt over een schriklicht n ja     n neen
· Binnen blijft licht branden (tijdschakelaar) n ja     n neen
· Er is een hond(en) in huis of in de tuin n ja     n neen
· Verblijft of komt er iemand in de woning tijdens de afwezigheid ? n ja     n neen

 Zo ja, naam en voornaam:  .................................................................................................................................................................................................

Andere opmerkingen:  .................................................................................................................................................................................................

Aanvraagformulier vakantietoezicht

✁

Invullen in drukletters a.u.b.
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Geboorten

November 2016
· De Matos Silva David Louis, kind van De Matos Silva João 

Carlos en Ribeiro Rodrigues Lucilia, 18 november 2016

Maart 2017
· Willems Fleur, kind van Willems Geoffrey en Kuylen Steffi,
 10 maart 2017
· Mariën Lauranne, kind van Mariën Dieter en Van Der Auwera 

Daniëlle, 11 maart 2017
· Hermans Arthur, kind van Hermans Karl en Tilburgs Hanne, 

19 maart 2017

Huwelijken april 2017

· Hufkens Thomas en Janssens Karlien, 8 april 2017
· Sprangers Bert en Loomans Inge, 15 april 2017
· Winckelmans Jimmy en Vervoort Myriam, 15 april 2017
· Dielen Michel en Schaerlaeken Inez, 18 april 2017
· Vergauwen Michel en Peeters Kim, 29 april 2017

Overlijdens april 2017

· 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

Verkoop ook jij dit jaar 
plantjes voor Kom op
tegen Kanker ?

Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kan-
ker is ondertussen een vaste waarde. Na 22 
succesvolle edities weet Vlaanderen wat er 
gebeurt tijdens het derde weekend van sep-
tember. Bijna driehonderdduizend azalea’s 
vinden dan hun weg naar mensen die de 
strijd tegen kanker een warm hart toedra-
gen. Een team van duizenden vrijwilligers 
maakt deze actie mogelijk.

Mogen we op 15 en 16 
september ook op jou rekenen 
in Rijkevorsel ? 
Verkoop jij dit jaar ook azalea’s in onze ge-
meente? Dat zou fantastisch zijn! Want jouw 
inspanning maakt écht een verschil. Weet 
dat de opbrengst van het Plantjesweekend 
naar verschillende steun- en zorgprojecten 
voor kankerpatiënten gaat. Zo worden er on-
der meer speciale activiteiten georganiseerd 
voor kinderen en jongeren met kanker. Een 
deel van de opbrengst gaat naar palliatieve 
zorg en lotgenotengroepen. 

Registreer je snel via plantjesweekend.rij-
kevorsel@hotmail.com of via 0493 52 76 12.

· Israëlin - Herold Patrick,
 1 april 2017
· Smits Lodewijk,
 4 april 2017
· Mertens Roel,
 6 april 2017
· Verstricht Ludovica,
 7 april 2017
· Leuse Maria,
 12 april 2017
· Vervloet Marc,
 13 april 2017

· Van Litsenborg Hubert,
 13 april 2017
· Claessen Ivona,
 16 april 2017
· Van Gompel Joanna,
 24 april 2017
· Elst Corneel,
 28 april 2017
· Abelshausen Jozef,
 29 april 2017
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

De Hulpverleningszone Taxandria is op korte termijn op zoek naar
24 vrijwilligers brandweermannen/ -vrouwen, te verdelen over de posten 
Rijkevorsel, Hoogstraten, Meerle, Ravels en Turnhout. 

Hulpverleningszone Taxandria werft aan

Doel
Als brandweerman vervul je een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van 
de basisbrandweerzorg om een goede operationele werking van de zone te verzekeren. Je past 
het veiligheidsbeleid concreet toe om de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mo-
gelijke manier uit te voeren.

Solliciteren ten laatste op 5 juni
Schriftelijk solliciteren kan door een gesloten envelop met vermelding ‘selectieprocedure 
brandweerman/-vrouw vrijwilliger’:
· te zenden aan: Voorzitter zoneraad Kristof Hendrickx, Noord-Brabantlaan 68 - 2300 Turnhout
· tegen afgiftebewijs tijdens de kantooruren te bezorgen bij de dienst Personeel van HVZ 

Taxandria, Noord-Brabantlaan 68 - 2300 Turnhout
Zorg er voor dat al de nodige documenten zijn toegevoegd.

Meer info
Uitgebreide info met betrekking tot de functie, de voorwaarden, het aanbod en de selectiepro-
cedure vind je op www.hvztaxandria.be. Heb je vragen ? Neem dan contact op met de perso-
neelsdienst van HVZ Taxandria via 014 47 09 21 of personeel@hvztaxandria.be. 

In het najaar volgt er nog een infodag voor geïnteresseerden. Meer info hierover in één van de 
volgende edities van de 2310.

Hulpverleningszone Taxandria
Hulpverleningszone Taxandria is één van de vijf Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones 
in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Lille, Merks-
plas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar. In onze zone zijn een 60-tal operationele beroepsper-
soneelsleden en 350 operationele vrijwilligers actief. Zij opereren vanuit elf lokale brandweerposten.

© Luc Van Laer
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Verkeershinder

Rijkevorsel Swingt 
Op 29 juni 2017 wordt de eerste avond van 
Rijkevorsel Swingt georganiseerd in het cen-
trum van Rijkevorsel. Vervolgens vindt Rij-
kevorsel Swingt plaats op 6, 13, 20 en 27 juli 
2017.

Hiertoe wordt het Doelenpad en de aan-
grenzende parking verkeersvrij gemaakt. Er 
wordt voorzien in een omleiding. Om een 
materiaalcontainer te kunnen plaatsen zal 
er op 23 juni 2017 ook een parkeerverbod op 
parking pastorij worden ingesteld.

© Bart Huysmans

Stratenloop en halve marathon
Een dag later, op vrijdag 30 juni 2017, or-
ganiseert Rijkevorsel Leeft haar jaarlijkse 
stratenloop. Voor de loopwedstrijd werd 
een volledig nieuw parcours uitgezet. Tussen 
17.30 uur en 20.30 uur zijn er diverse loop-
wedstrijden voor alle leeftijdscategorieën.
Aansluitend is er een dorpsfeest met randa-
nimatie voor groot en klein.

Om deze activiteiten vlot en vei-
lig te laten verlopen wordt een 
omleiding ingericht. Het dorps-
plein en de parkings in het cen-
trum worden verkeersvrij gehou-
den vanaf 6.00 uur ’s ochtends.

Tijdelijke parking Sas
niet meer toegankelijk

Op 15 mei is de door het gemeentebestuur 
aangestelde aannemer gestart met de sloop 
van een aantal gebouwen en constructies op 
de site Sas. De duur van deze werken wordt 
geschat op 80 werkdagen of een viertal 
maanden. De werken zullen dus vermoede-
lijk in de loop van september worden afge-
rond.

Dat dergelijke werken hinder met zich mee-
brengen kan niet worden uitgesloten. Het 
vrachtvervoer gebeurt via Stevennekens en 
de Beersebaan. Uit veiligheidsoverwegingen 
en omwille van praktische redenen is de tij-
delijke parking aan het Sas sinds de aanvang 
van de sloopwerken niet meer toegankelijk. 
Aan de gebruikers van de parking wordt ge-
vraagd om hun voertuig te parkeren langs de 
straat Sint-Jozef of Stevennekens.

· 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 28

 

Meer    
info

© Johan Kaethoven
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Inzameling landbouwfolie

BOUWEN EN WONEN

Op 13 en 20 juni 2017 zal de gemeente opnieuw een inzamelronde van 
landbouwfolie organiseren. Aan de inwoners van Rijkevorsel wordt de 
mogelijkheid geboden om op deze dagen, gratis, landbouwfolie aan te 
leveren op het recyclagepark

Landbouwfolie aanleveren kan onder volgende voorwaarden
· de folies worden afzonderlijk aangeboden in twee ondersoorten: 
 op dinsdag 13 juni: kuilfolie en zakgoed (dikke folie)
 op dinsdag 20 juni: wikkelfolie (stretchfolie) 
· de folie wordt op het recyclagepark aangeleverd (enkel op deze data) tijdens de openingsuren. 

Het recyclagepark is enkel toegankelijk via een toegangskaart. Hou rekening met volgende 
beperkingen wat betreft de aanlevering: maximum lengte van de voertuigen die aanleveren is 
9,5 meter, d.i. een voertuig inclusief aanhangwagen. Buiten dit formaat kan er niet gewogen 
worden en bijgevolg wordt de toegang tot het recyclagepark ontzegd.

· volgende materialen zijn niet toegelaten: netten, zeilen, autobanden, harde kunststoffen, 
tuinbouwfolie en geperforeerde folie, nopjesfolie, bigbags, koorden en touwen, oogstresten 
en zand

· de folies dienen bezemschoon te zijn
· de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa 50 kg, maar minder mag ook)
· de folie mag niet eindeloos lang zijn

Ter info
· Kuilfolie en zakgoed = landbouwfolie dikker dan 0,10 mm: kuilfolie, kunstmestzakken, vee-

voederzakken, kalvermelkzakken
· Wikkelfolie = landbouwfolie dunner dan 20 micron, wikkel- of stretchfolie van gras- of hooi-

balen.

Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken moet je vooraf inschrijven. Dit kan via 
de milieudienst, ten laatste op 7 juni 2017 via 03 340 00 23 of milieudienst@rijkevorsel.be.
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Groepsaankoop zonnepanelen

Zijn zonnepanelen nog interessant nu er 
geen subsidies meer zijn en je moet betalen 
om elektriciteit op het net te plaatsen? Ze-
ker, want de prijs van zonnepanelen is sterk 
gedaald en ook de elektriciteitsprijs is op-
nieuw gestegen. De provincie wil met deze 
groepsaankoop haar inwoners maximaal on-
dersteunen om toch in groene elektriciteit 
te investeren.

De provincie biedt een totale begeleiding 
gedurende het project: aanvraag van of-
ferte, opmaak van een persoonlijk voorstel, 
bespreking van je dossier, installatie bij je 
thuis, keuring en aanmelding van de instal-
latie en het bewaken van een goede werking 
van de installatie.

Wanneer je zelf elektriciteit opwekt, betaal 
je minder of geen elektriciteit aan je leve-
rancier en help je mee aan een beter milieu.
Al 75 inwoners van Rijkevorsel plaatsten de 
afgelopen jaren een zonne-installatie via de 
groepsaankoop. Word jij de volgende? In-
schrijven doe je van 30 mei t.e.m. 8 augus-
tus via www.samengaanwegroener.be. Meer 
informatie vind je op de website of bel het 
gratis nummer 0800 26 177.

Geen stroom. Wat nu ?

Eandis, de distributienetbeheerder, heeft 
een nieuwe klantgerichte webtool gelan-
ceerd: www.eandis.be/geenstroom. Die be- 
geleidt klanten stap voor stap bij een 
stroomuitval. Dit kan ook via smartphone 
of tablet. Je kunt via deze toepassing ach-
terhalen of de oorzaak van de stroompanne 
ligt aan het elektriciteitsnet of aan jouw ei-
gen binneninstallatie. In een aantal gerichte 
stappen word je geholpen om − indien mo-
gelijk − de stroom zelf weer in te schake-

len. Als dit niet mogelijk blijkt, vertelt de 
webtool meteen of het probleem aan de ei-
gen installatie ligt of aan het distributienet 
van Eandis. Zo vermijd je een nutteloos be-
zoek van de Eandis-technieker waar ook een 
verplaatsingsvergoeding aan vasthangt.

Hiernaast bestaan er nog andere nuttige 
webtools van Eandis:
· www.eandis.be/stroomonderbrekingen: 

hier vind je een overzicht van alle ge-
plande en ongeplande stroomonderbre-
kingen, evenals de betrokken straten.

· www.eandis.be/werkenvaneandis: hier 
vind je een overzicht van alle openbare 
werken die Eandis momenteel uitvoert.

· www.eandis.be/straatlampen: hier kun je 
defecte straatlampen melden. 

Putwatercampagne
‘Steek je kop niet in ’t zand’

Bij een eigen grondwaterput is de kwaliteit 
van het drinkwater niet gegarandeerd. Put-
water is zeer kwetsbaar voor verontreiniging 
door bacteriën en/of chemische stoffen zo-
als zware metalen of bestrijdingsmiddelen. 
Daarnaast kunnen schadelijke stoffen ook 
van nature verhoogd zijn in de bodemlagen 
die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Zelfs al oogt je putwater helder, ruikt het 
niet en smaakt het lekker dan nog vermijd 
je best alle menselijke consumptie.
Via de online tool www.wateruitjeput.be 
weet je na enkele eenvoudige vragen aan 
welke normen jouw putwater moet voldoen 
voor de manier waarop jij het gebruikt.

Wanneer hieruit blijkt dat het behalen van 
drinkwaternormen noodzakelijk is kun je tot 
30 juni een analyse aanvragen bij het Provin-
ciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Zij komen 
langs en analyseren je putwater. Deze ana-
lyse kost €  74,37.
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Rijkevorsel start met
de omgevingsvergunning

Vanaf 1 juni 2017 gaat Rijkevorsel van start 
met de omgevingsvergunning. Deze verenigt 
en vervangt de stedenbouwkundige vergun-
ning en de milieuvergunning. Ook voor het 
verkavelen van gronden moet voortaan een 
omgevingsvergunning worden aangevraagd. 
Het gaat om een hervorming die tot de ver-
eenvoudiging van de aanvraagprocedures 
leidt. De inhoudelijke regels wijzigen nage-
noeg niet.

Uitstel
Aanvankelijk had Vlaanderen vooropgesteld 
om te starten met de omgevingsvergunning 
vanaf 23 februari 2017. De software voor de 
afhandeling van de omgevingsvergunning 
bleek echter niet klaar te zijn. Vele gemeen-
ten, waaronder ook Rijkevorsel, besloten 
daarom om de invoering van de omgevings-
vergunning uit te stellen en nog tot en met 1 
juni 2017 de bestaande regels toe te passen. 
Zonder tegenbericht van de Vlaamse over-
heid zal de omgevingsvergunning nu vanaf 1 
juni definitief van start gaan.

Wat is een 
omgevingsvergunning ?
Een omgevingsvergunning is een toelating 
voor een project dat onderworpen is aan 
de vergunningsplicht inzake ruimtelijke or-
dening (stedenbouwkundige handelingen en 
verkaveling van gronden) en/of inzake mi-

lieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen 
of activiteiten).

Met de komst van de omgevingsvergunning 
verdwijnen de milieuvergunning, de steden-
bouwkundige vergunning en de verkavelings-
vergunning volledig.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
gewone en een vereenvoudigde procedure. 
Hiervoor gelden verschillende behandelings-
termijnen, die korter zijn dan nu het geval is.

Digitalisering
Omgevingsvergunningsaanvragen kunnen zo-
wel digitaal als analoog ingediend worden 
bij de overheid. De gemeente is wel ver-
plicht deze digitaal af te handelen. Ze roept 
burgers dan ook op om hun aanvraag, indien 
mogelijk, digitaal in te dienen via het omge-
vingsloket.

Zoals in een vorig nummer reeds meege-
deeld, kun je al vanaf 1 oktober 2016 een ste-
denbouwkundige vergunningsaanvraag digi- 
taal indienen en het volledige verloop van 
deze vergunningsprocedure digitaal opvol-
gen. Met de invoering van de omgevings-
vergunning wordt het digitaal indienen van 
aanvragen verder aangemoedigd.

De burger of de architect hoeft dus niet lan-
ger naar het gemeentehuis te komen om er 
een stedenbouwkundige vergunning in te 
dienen. Dit kan met enkele muisklikken, van 
achter het bureau of thuis.

BOUWEN EN WONEN

 Een tip van Flip de duurzaamheidskip

Drink kraantjeswater !
De CO2-uitstoot van flessenwater ligt niet alleen 500 keer ho-
ger dan voor leidingwater, het goedkoopste flessenwater kost 
ook nog eens 55 keer meer dan kraantjeswater.
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Het digitaal loket is raadpleegbaar via de 
website www.omgevingsloket.be. Naast het 
digitaal indienen van alle noodzakelijke do-
cumenten, kan de burger online de status 
van het dossier opvolgen. De uiteindelijke 
beslissing wordt eveneens digitaal als een 
PDF-document in de mailbox van de aanvra-
ger afgeleverd. De noodzaak om verschil-
lende kopieën van je dossier in te dienen 
vervalt.

Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
volstaat het om in te loggen met de digitale 
identiteitskaart (e-ID), een procedure die 
veel burgers reeds kennen van Tax-on-Web.

Overgangsmaatregelen
Bestaande of afgeleverde vergunningen blij-
ven gewoon verder gelden. Ze moeten niet 
louter door de komst van de omgevingsver-
gunning opnieuw aangevraagd worden.

Aanvragen ingediend vóór de ingangsdatum 
worden afgehandeld volgens de oude pro-
cedure en moeten evenmin opnieuw aange-
vraagd worden.

Subsidie voor bewoonde 
zwaluwnesten

Broedt er een boerenzwaluw in je stal ? 
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest on-
der je dakgoot ? Dan wordt jouw gastvrijheid 
beloond met een subsidie. 

Voorwaarden
· je doet een aanvraag voor 15 juni
· je gebruikt geen chemische insectenbe-

strijders in de onmiddellijke omgeving 
van de zwaluwnesten

· je spaart de nesten bij het schoonmaken 
van de stallen/gebouwen waar de nesten 
zich bevinden

· je gebruikt geen lakverven op de muren of 
het plafond, in de nabijheid van de nesten

· je gebruikt enkel een natuurlijk product 
als je muren of plafond kalkt in nabijheid 
van de nesten

· in de stallen/gebouwen voorzie je vol-
doende openingen om de toegang voor 
zwaluwen mogelijk te maken

· je neemt de nodige maatregelen zodat de 
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of 
andere dieren

  
Het aantal bewoonde zwaluwnesten zal ter 
plaatse worden vastgesteld door een zwa-
luwkenner.

Bedrag van de premie
Huiszwaluw/boerenzwaluw 
· €  25 per jaar voor één bewoond nest
· €  30 per jaar voor twee of drie bewoonde 

nesten
· €  40 per jaar voor vier of vijf bewoonde 

nesten
· €  50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten

Gierzwaluw
· €  30 per jaar bij minder dan vijf be-

woonde nesten
· €  50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten
  
Aanvraagformulieren kun je afhalen bij de 
milieudienst of via www.rijkevorsel.be/ 
milieusubsidies.

· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

 

Meer    
info



16

VRIJE TIJD

Dit gebied is gelegen in het noordoosten van Rijkevorsel, met een afwisselend landschap be-
staande uit vochtige graslanden met leuke plantensoorten. De graslanden worden omgeven 
door bossen, gaande van vrij droog eikenbos met een ondergroei van hazelaar en haagbeuk 
naar kletsnat elzenbroekbos. Door de graslanden lopen houtkanten en er zijn ook enkele mooie 
waterpartijen aanwezig.

In het gebied ligt ook het bijencentrum De Raam. Hier probeert Imkersgilde Sint-Ambrosius 
bijenrassen te veredelen, met de bedoeling een uiterst zachtaardig en niet-agressief bijenras 
te bekomen. Een bezoekje aan de prachtige bijentuin is zeker de moeite waard.

De wandeling vertrekt om 13.00 uur aan het bijencentrum De Raam, Keirschothoeveweg. Na 
een mooie wandeling in het gebied brengen we samen een gegidst bezoek aan het bijencentrum 
De Raam.

Noteer ook volgende data in je agenda:
· 5 en 6 augustus: Wandelboottochten  
· 15 oktober: Wandeling langs de trage wegen 
· 31 oktober: Lichttocht 
· 30 december: Winterwandeling 

Wandelkalender 2017
Ga dit jaar samen met Toerisme Rijkevorsel al wandelend op zoek naar mooie 
plekjes in Rijkevorsel. Op 11 juni 2017 gaan we samen op verkenning in de 
vallei van de Bolkse Beek.
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Fotozoektocht Rijkevorselse
speelpleintjes

Joepie ! Wegens het succes van de vorige 
jaren zal er ook dit jaar een fotozoektocht 
rond de Rijkevorselse speelpleintjes worden 
georganiseerd! Onze Rijkevorselse speelhel-
den, Aapje Rijk en Kikje Vors, nemen jullie 
weer mee op een piratenavontuur om jul-
lie nog meer speeltips te geven. Haal jouw 
gratis exemplaar van de fotozoektocht tus-
sen 15 juni en 15 september 2017 op bij de 
jeugddienst, de bib of het onthaal van het 
gemeentehuis. Wil je ook kans maken op één 
van onze fantastische prijzen ? Breng dan 
voor 1 oktober jouw ingevulde boekje bin-
nen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Wij wensen alle Rijkevorselse kinderen al-
vast een zomer vol speelplezier !

jeugddienst@rijkevorsel.be 
03 340 00 35

 

Meer    
info

Kiekeboe 2017: een zomer
vol spel en plezier

Tussen 3 juli en 25 augustus 2017 worden er 
zeven weken Kiekeboe georganiseerd voor 
de kleuters en de kinderen van de lagere 
school. Dit wil zeggen dat de kinderen elke 
werkdag kunnen komen spelen, behalve tij-
dens de sluitingsweek van 17 tot en met 21 
juli. Voor de activiteiten die doorgaan van 
maandag tot donderdag moet je niet vooraf 
inschrijven. Voor onze uitstappen op vrijdag 
(bij de kleuters zijn dit er maar vier, de an-
dere vrijdagen spelen zij in Kinderclub cen-
trum) is vooraf inschrijven verplicht. In te-
genstelling tot de vorige jaren is het vooraf 
betalen niet verplicht. Alle deelnameprijzen 
worden nadien gefactureerd.

Een standaard dagje Kiekeboe loopt van 
8.30 uur tot 16.30 uur en kost €  6. Maakt 
je kind gebruik van de voor- of na-opvang 
in de Kinderclub (voor 8.30 uur of na 16.30 
uur) betaal je hiervoor €  0,90 per begonnen 
half uur. In de Kinderclub centrum is er voor- 
en na-opvang van 6.45 uur tot 19.00 uur. In 
de Kinderclub Sint-Jozef is er voor- en na-
opvang van 7.00 uur tot 18.00 uur.

Ook voor de tieners (12 tot 17 jaar) staan er 
weer een heleboel activiteiten op het pro-
gramma. Meer informatie hierover vind je 
terug in onze tienerfolder die je vanaf eind 
mei kan ophalen bij de jeugddienst, de bi-
bliotheek en het onthaal van het gemeen-
tehuis.

Ben jij overtuigd en wil je ook graag mee 
komen spelen ? Je kunt jezelf vanaf maandag 
29 mei 2017 om 19.00 uur online inschrijven 
voor de uitstappen op vrijdag. Meer informa-
tie over het online inschrijven
vind je op onze website.

Meer info en inschrijvingen
· jeugddienst@rijkevorsel.be
 03 340 00 35
· kinderclub@rijkevorsel.be
 03 340 00 56

 

Meer    
info
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
‘Verhaal van een moeder’ van schrijfster 
Amanda Prowse. Met een vlotte schrijfstijl 
neemt de schrijfster je mee in het schrij-
nend verhaal van een jong koppel. Het is 
zeer realistisch geschreven. Bij het dicht-
slaan blijft het nog een tijdje nazinderen.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Eén keer per maand.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom ? 
‘Drie nachten in New York’ van Michelle 
Jackson. Ik zal er zelf nooit komen, maar 
heb nu toch een beetje zicht op de magie 
van New York.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 ?
‘Portret van een vrouw’ van Jojo Moyes. Dit 
liefdesverhaal overtuigt, niet alleen omdat 
het je raakt, maar ook omdat het zo her-
kenbaar is.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Ik heb alleen maar favoriete boeken.
1. ‘Het gezicht van mijn zoon’ van Edward 
   de Angelo
2. ‘Het geheim van mijn man’ van Liane 
   Moriarty 
3. ‘Zadelpijn en vrouwenleed’ van Liza van 
   Sambeek

Welk boek of verhaal
heeft je ooit echt geholpen ?
‘Helpen bij verlies en verdriet’ van Manu 
Keirse. Dit is een onmisbare gids voor alle 
rouwende en verdrietige mensen.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
‘Het kleine meisje van meneer Linh’ van 
Claudel Flilippe: een ontroerend en het 
meest tedere boek geschreven in een taal 
die schittert van eenvoud.
 
Waar lees je het liefst ?
Ik lees elke avond in bed en zomers in de 
veranda of buiten.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Verbunt Maya van de Asterweg. Ik weet dat 
ze regelmatig de bibliotheek bezoekt en ik 
vind het een zeer moedige dame.

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 An 
Sprangers. Door 
omstandigheden 
is zij pas tien jaar 
geleden beginnen 
te lezen, puur voor 
ontspanning.
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Memorial Fons Brydenbach:
30 juni 2017

Op vrijdag 30 juni 2017 vindt opnieuw de 
Memorial Fons Brydenbach plaats, ingericht 
door Rijkevorsel Leeft. Het evenement, ter 
nagedachtenis van de Belgische topatleet 
Fons Brydenbach, omvat een stratenloop (5 
km – 10 km) en een kidsrun.

Tegenover vorig jaar is zowel de dag als het 
parcours gewijzigd. Start van de 5 en 10 km 
is voorzien in het Doelenpad om 19 uur. Deze 
loop maakt ook deel uit van de Noordloper 
en alle lopen zijn toegankelijk voor G-spor-
ters. Vergeet dus zeker niet je criterium-
kaart te laten afstempelen of je kunt er ook 
nog steeds één kopen bij de inschrijvingen.

© Bart Huysmans

Is lopen niet jouw ding ? Kom dan zeker een 
kijkje nemen, moedig al de lopers aan en 
maak er een gezellige avond van !

Kidsrun en Karamellenloop
De sportraad van Rijkevorsel ondersteunt en 
richt ook dit jaar weer jeugdlopen in voor 
verschillende leeftijdscategorieën. De eer-
ste Kidsrun start om 17.45 uur, ook in het 
Doelenpad. De volgende start is voorzien om 
18.00 uur met aansluitend een Karamellen-
loop voor de allerkleinsten om 18.30 uur.

Piepeloeren

Ook dit jaar gaan we ‘piepeloeren’ bij de 
toerismemakers in Rijkevorsel. Op zon-
dag 9 juli 2017  brengt een uitgestippelde 
fietsroute je langs de mooie plekjes in onze 
gemeente. Noteer deze datum alvast in je 
agenda.

Voor het volledige programma verwijzen we 
je graag naar de volgende editie van de 2310 
of www.rijkevorsel.be/piepeloeren.

Toerisme Rijkevorsel kan dit jaar rekenen 
op de financiële steun van Vlaanderen Feest 
voor deze organisatie.

· 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

© Bart Huysmans
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Jaak van den Tap oftewel Jaak Diels is op wandel met zijn hond Rex op het jaagpad aan het 
kanaal. Jaak is 83 jaar en heeft altijd al in Sint-Jozef gewoond. Hij heeft zijn bijnaam ge-
erfd van zijn vader, den tap. Hij heeft geen weet van waar de bijnaam vandaan komt. Jaak 
vindt het een mooi initiatief en kent zowat alle bijnamen die werden geselecteerd voor het 
project.

De volgende wandelaar die we tegenkomen is Werner Lambregts met zijn hond. Hij woont in een 
appartement dat zicht heeft op het kanaal en op de karretjes waarop de stenen met bijnamen 
bevestigd zijn. Hij kent de rijke geschiedenis van de bijnamen van de inwoners van Sint-Jozef. 
Van zijn familie heeft hij geen bijnaam geërfd. Maar naar eigen zeggen wordt hij zelf wel eens 
‘de rosse’ genoemd. Hij heeft hier geen probleem mee. 

Ook Maria Geentjens en haar hondje komen we tegen op het jaagpad. Zij juicht het pro-
ject eveneens toe. “In het verleden had iedereen een bijnaam en met dit project blijven ze 
behouden. Zelf heb ik geen bijnaam maar mijn nonkel Charel noemde ze ‘Koob’, dat afkom-
stig was van Jacobus. Ik woon sinds 1947 in Sint-Jozef dus ik ken wel enkele mensen met een 
bijnaam.”

Eddie Wynants uit den Elzenweg stond ons ook graag te woord. “Het behoud van de bijnamen 
is heel goed, anders verwatert het toch maar. Ik heb zelf geen bijnaam maar heb wel weet van 
enkele namen en hun afkomst. Vroeger werden er veel bijnamen gebruikt zoals onder andere 
‘Sus stillekes’. Hij werd zo genoemd omdat wanneer hij vroeger met zijn paard vroeg op stap 
was, hij tegen zijn paard zei “Stillekes, de mensen slapen”.” Ook het verhaal van Jef Tiet (Dic-
tus) is hem gekend. Hij was duivenmelker en op een dag kwam hij in het duivenlokaal aan met 
zijn draagbare radio i.p.v. met zijn constateur (duivenklok). “Ge zijt toch wel nen tiet (kerel)”, 
zeiden ze. En zo kwam hij aan zijn opmerkelijke bijnaam.

Toerisme Rijkevorsel stelde op 30 april het project rond de bijnamen ‘De 
Cementzakken’ in Sint-Jozef Rijkevorsel voor. De bijnamen zijn zeker stof 
tot praten en zullen de nodige anekdotes en verhalen losmaken. We gingen 
op pad in ons dorp aan de vaart en vroegen aan de inwoners wat ze van het 
project vonden en of ze zelf een bijnaam hadden.

Volk van Veussel: bijnamen

#2310
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Geflitst...

7 april 2017: Grabbelpas bezocht Bijencentrum De Raam

30 april 2017: het Rijkevorselse koor SmarTones trad met verschillende andere 

koren op in Uden (Nederland) tijdens de 100-jarige herdenking van de opvang

van Belgische vluchtelingen in Uden gedurende WOI

6 mei 2017: Wandeling Toerisme Rijkevorsel

20 april 2017:

Opening Peuterspeelpunt

19 april 2017:
Buitenspeeldag

10-13 april 2017:
Grabbelpas speeldriedaagse

in de Hoge Rielen

23 april 2017:
Koekjes bakken

tijdens Erfgoeddag

© May Bastiaensen

30 april 2017: GU15 KFC Zwarte Leeuw kampioen
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1, 8, 12, 15 en
19 juni 2017

1, 8 en 15 juni: Klooster
12 en 19 juni: GC Sint-Jozef
Van 9.00 tot 12.00 uur
Computer-vragenuurtje
Opendeurdag

Heb je vragen over je computer, ta-
blet, smartphone en laptop dan kun 
je gratis informatie vragen tijdens het 
computer-vragenuurtje. Of wil je gratis 
gebruik maken van computer en inter-
net dan kun je ook tijdens deze uren 
langskomen. Wil je iets weten over be-
paalde programma's dan helpen we jou 
ook gratis verder.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Aster Berkhofbibliotheek
 Kerkdreef 66
 2310 Rijkevorsel

 SPK vzw - digidak
 014 71 11 03
 digidak.be

9 juni 2017
  9.00 - 10.00 uur Het Kleine Moleke
10.30 - 11.30 uur Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
in Het (Kleine) Moleke 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 1 september 2017 2,5 
jaar ? Dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes).
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 het-moleke.be

10 juni 2017
Om 20.30 uur
GV’s Junkband
Concert 

Echo’s van Gang of Four, The Birthday 
Party, Captain Beefheart en Tom Waits 
vinden samen met flarden zwoele soul 
of sentimentele crooners melodieën 
hun weg in het muzikale universum van 
GV’s Junkband. Onlangs verscheen het 
debuutalbum ‘To Fuck Love - Tenderly 
as New’. Die stellen ze nu live voor in 
de Singer. Te ontdekken !
Gratis

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 juni 2017
Om 13.00 uur
Natuurwandeling
Sport en beweging

We vertrekken om 13 uur op de par-
king van het bijencentrum De Raam. 
Gestart wordt met een wandeling door 

het mooie natuurgebied van de vallei 
van de Bolkse Beek. Na de wandeling is 
er een rondleiding met presentatie en 
een tuinwandeling op het domein van 
het bijencentrum De Raam. Het aantal 
deelnemers is beperkt. Inschrijven is 
verplicht. 
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg
 2310 Rijkevorsel

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

Van 13.30 tot 17.00 uur
Gezinsdag
Dansvoorstelling 

Leuke namiddag met dansvoorstelling 
van onze dansertjes, volksspelen, pan-
nenkoekenbak, ... 
Gratis

 Kiosk gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 34 40 09
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

17 juni 2017
Van 12.00 tot 18.00 uur
Rondleiding Zelfoogstboerderij 
Schoongewas
Opendeurdag
Breng een bezoek op het veld van zelf-
oogstboerderij CSA Schoongewas, waar 
Elke Swift een rondleiding geeft en je 
meer vertelt over community shared 
agriculture, de groenten, bio, de werk-
wijze... Om 13 uur, 15 uur en 17 uur zijn 
er rondleidingen gepland, telkens afge-
sloten met een huisgemaakt drankje, 
met ruimte voor vragen of een babbel. 
Het veld is vrij toegankelijk tussen 12 
uur en 18 uur.
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Gratis
 CSA Schoongewas

 Melhoven 2
 2310 Rijkevorsel

 CSA Schoongewas en
 Vormingplus Kempen

21 juni 2017
Om 20.30 uur
Geike Arnaert (try-out)
Concert

Het is al bijna tien jaar geleden dat 
Geike Arnaert Hooverphonic verliet 
om haar eigen verhaal te schrijven. Na 
samenwerkingen met Spinvis (Dorleac) 
bracht Geike het album ‘For The Beauty 
of Confusion’ uit. Na een uitgebreide 
tour en een lange zoektocht naar 
‘gelijkgestemde zielen’ om de volgen- 
de plaat te maken, komt alles bij 
mekaar en zijn er een pak nieuwe top-
songs klaar voor opname. Maar eerst 
worden ze nog eens uitgetest voor een 
beperkt live publiek in intieme kring. 
Geike 2017 est arrivé. Wees er als eer-
ste bij.

€  15
voorverkoop: €  15
inkomprijs: €  17
voorverkoop studenten: €  12
inkomprijs studenten: €  14

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

23 juni 2017
Om 20.30 uur
Jelle Van Giel Group
Concert

Nu ‘Songs For Everyone’ iedereen heeft 
bereikt en beroerd, brengt Jelle Van 
Giel Group een nieuw album uit dat de 
luisteraar terug op sleeptouw neemt: 
‘The Journey’. Je herkent in acht com-
posities opnieuw de inspiratie die Jelle 
haalt uit het dagelijkse leven, maar ook 
uit overweldigende reizen en beleve-
nissen. ‘The Journey’ is een tocht langs 
betoverende muzikale landschappen 
waar iedereen zich thuis voelt.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

24 juni 2017
Van 9.00 tot 15.00 uur
Duitse Herder Wedstrijd Speuren, 
Gehoorzaamheid en Pakwerk
Sportwedstrijd

Op 24 juni gaan tien Duitse Herders 
weer de uitdaging aan om het beste 
van zichzelf te geven op gebied van 
speuren, gehoorzaamheid en pakwerk. 
Iedereen welkom, gratis toegang. Kom 
kijken naar de veelzijdigheid van de 
Duitse Herder en snuif de ontspannen 
sfeer van het verenigingsleven. VVDH 
Kringgroep 60 Het Looi Rijkevorsel is 
een hondenclub voor Duitse Herders. 
De onderdelen van deze hondenwed-
strijd zijn speuren, gehoorzaamheid en 
pakwerk. Voor alle leeftijden.
Gratis

 VVDH Kringgroep 60
 Het Looi Rijkevorsel
 Senator Coolsdreef 3a
 2310 Rijkevorsel

 VVDH Kringgroep 60
 Het Looi Rijkevorsel
 kringgroep60@outlook.com 

28 juni 2017
Om 20.00 uur
De cinema komt naar je toe ! - 
Pallieter
Film 

Pallieter verlaat na de zelfmoord van 
zijn verloofde de grote stad en trekt bij 
zijn zus in. Hij geniet er uitbundig van 

Aankondigingen van activiteiten in juli en augustus dien je uiter-
lijk op maandag 5 juni 2017 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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het buitenleven en geeft zich over aan 
de weldoende invloed van de natuur op 
zijn lichaam en geest. Als een tweedek-
ker in zijn weide landt overtuigt hij de 
piloot om hem mee te nemen voor een 
korte vlucht. 
Voor en na de filmvertoningen wordt 
een ‘klein café’ georganiseerd. In-
schrijven is verplicht.
€ 1

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 i.s.m. Vlaamse Kring Rijkevorsel
 en MOOOV
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

29 juni 2017
Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt
Concert

 © Bart Huysmans

Rijkevorsel Swingt start dit jaar op 29 
juni met een optreden van Desperated 
Company ’70 (hoofdprogramma) en No 
Apologies (voorprogramma).
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt

30 juni 2017
Om 18.30 uur
Karamellenloop
van 0 tot 5 jaar 
Sport en beweging
Karamellenloop voor de allerkleinsten 
onder ons. Altijd een genot om te zien 
hoe de kleinsten zich vermaken op dit 
uniek evenement.
Gratis

 © Bart Huysmans

 Parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft VZW
 0475 34 14 75
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

Om 17.45 uur en 18.00 uur
Kids-Jogging
6-8 jaar + 9-12 jaar 
Sport en beweging
17.45 uur: Kids-jogging voor 6-, 7- en 
8-jarigen over een afstand van 670 me-
ter. 18.00 uur: Kids-jogging voor 9-, 10-, 
11- en 12-jarigen over een afstand van 
1340 meter. Er is een medaille voorzien 
voor elke deelnemer.

 © Bart Huysmans

Gratis
 Parking Pastorij

 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft VZW
 0475 34 14 75
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

Om 19.00 uur
Stratenloop 5 km & 10 km
Sport en beweging
Stratenloop 5 km & 10 km met een 
volledig nieuw parcours. Extra prijzen 
voor deelnemers uit Rijkevorsel.
€ 6
voorinschrijving: € 6
daginschrijving: € 8

 © Bart Huysmans

 Parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft VZW
 0475 34 14 75
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

6, 13, 20 en
27 juli 2017

Rijkevorsel Swingt
 Rijkevorsel Swingt

9 juli 2017
Piepeloeren 

 Toerisme Rijkevorsel

30 juli 2017
Pizzadag 

 Toerisme Rijkevorsel

Noorderkempenrit
 Rijkevorselse Wielertoeristen

5 augustus 2017
12de recreatieve triathlon
De Bres 

 Judoclub De Bres

5 en 6 augustus 2017
Wandelboottochten

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

Melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

Formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Adres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdens de openingsuren van de Aster Berkhofbibliotheek
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 derde 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, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
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@ocmwrijkevorsel.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 10.00 - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 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.


