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Joepie, de vakantie staat weer voor de deur !
Tijd voor plezier, ver weg van de dagelijkse sleur.
Van maandag tot vrijdag ga ik naar de Kiekeboe.
Daar kan ik lekker spelen, dat word ik nooit moe !
In het weekend ontdek ik onze speelterreinen
en kan ik in de fotozoektocht alles juist omlijnen.
Met mijn vriendjes speel ik in onze speelstraat.
Iedereen van de buurt staat dan paraat.
Met de kermis sluiten we de zomervakantie af.
Hopelijk win ik dan eindelijk die knuffelgiraffe !

JULI-AUGUSTUS 2017

INHOUD
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Het gemeentebestuur zal vanaf volgend schooljaar
onderwijscheques voorzien voor gezinnen die het financieel
moeilijk hebben. Op die manier kan de gemeente hen een
handje helpen bij de betaling van de facturen van de lagere
school.
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Voor GLS De Wegwijzer is leren een doe-woord. De school wil
er dan ook op toezien dat onderwijs niet beperkt blijft tot puur
lesgeven, maar dat de leerlingen een brede waaier van leer- en
leefervaringen kunnen opdoen.
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De gemeente treft een aantal maatregelen om wateroverlast
te vermijden bij hevige regenval. Na de wateroverlast van juni
2016 werden reeds enkele acties ondernomen. In een tweede
fase voorziet de gemeente nu ook oplossingen op middellange
en lange termijn.
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Het gemeentebestuur doet voortdurend inspanningen om
zoveel mogelijk bomen aan te planten. Ook wordt er nauw op
toegezien dat het bestaande bomenbestand onderhouden wordt.
Hiervoor werd door de gemeente onlangs een boomverzorger
aangesteld.
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Na de succesvolle editie van 2016 kan men ook dit jaar
komen 'Piepeloeren'. Een uitgestippelde fietsroute brengt de
deelnemers langs de mooiste plekjes in Rijkevorsel.
Er is opnieuw een zoektocht en er worden streekproducten
geserveerd op de diverse locaties.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Aan de vooravond van een prachtige periode heb ik het genoegen voor jullie een
voorwoord te schrijven in deze editie van den 2310. Nu al de communie-, lente-, en
schoolfeesten achter de rug zijn, zijn jullie misschien al stiekem aan het dromen van een
welverdiende zomervakantie. Zowel de feestvierders als de sportievelingen worden de
komende zomermaanden op hun wenken bediend. Want heel wat evenementen staan op
stapel. Lees snel dit informatieblad en kom te weten wat er allemaal te beleven valt.
De jongeren kunnen zich weer komen uitleven tijdens de speelpleinwerking Kiekeboe.
Kosten noch moeite werden gespaard om een sprankelend aanbod te voorzien, met voor
elk wat wils. Vele monitoren staan deze zomer dan ook te springen om met de jongste
inwoners van onze gemeente aan de slag te gaan.
Verschillende verenigingen en organisaties zorgen ervoor dat er ook tijdens de zomer in ons dorp leven in de
brouwerij is. Denk maar aan de sportieve en muzikale evenementen van Rijkevorsel-Leeft en Rijkevorsel Swingt,
de zomerbar, de jaarlijkse triatlon in Sint-Jozef en de doortocht van De Schakel. Ook Toerisme Rijkevorsel heeft met
Piepeloeren, de wandelboottochten en de zomeractiviteiten aan de Stenen Bergmolen weer heel wat in petto.
Als kers op de taart zijn er natuurlijk nog de kermissen in juli en augustus: twee keer feest voor jong en oud.
Zo zie je maar: je hoeft niet ver weg te gaan om veel te kunnen beleven !
Zij die wel andere oorden gaan opzoeken, wens ik een deugddoende en veilige reis toe. Hoe heerlijk is het toch om
eens helemaal te kunnen uitrusten en de batterijen terug volledig op te laden. Geniet van elkaar. Geniet van het
gezelschap van vrienden en familie. Geniet van een mooie zomer !

Dorien Cuylaerts,
Burgemeester
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BESTUUR
Schoolcheques voor gezinnen
in financiële moeilijkheden
Het gemeentebestuur hecht veel belang aan de onderwijskansen van de
Rijkevorselse kinderen. Daarom zal de gemeente vanaf volgend schooljaar
onderwijscheques voorzien voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.
Op die manier kan de gemeente hen een handje helpen bij de betaling van de
facturen van de lagere school.

Ouders van kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg of een attest leefloon van het OCMW bezitten, krijgen in de loop van september onderwijscheques toegestuurd per post. Per schooljaar worden zeven onderwijscheques van € 10
toegekend aan de gerechtigden. Met deze cheques kunnen de ouders de facturen van de lagere
school betalen per kind.
De Rijkevorselse lagere scholen werken actief mee aan het project. Vanaf volgend schooljaar
zal het dus mogelijk zijn om in De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas de onderwijscheques te gebruiken. Ouders van kinderen die les volgen in een andere lagere school en ook
recht hebben op onderwijscheques kunnen de gemeente contacteren, zodat eventuele afspraken met de betrokken school kunnen gemaakt worden.
Wie denkt recht te hebben op onderwijscheques, houdt dus best de post in de gaten bij de start
van het nieuwe schooljaar.
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Korte samenvatting
van de
gemeenteraadszitting
van 29 mei 2017
De agenda’s van de algemene vergaderingen
van de intercommunales IVEKA, IKA, PIDPA,
CIPAL en PONTES worden goedgekeurd. De
mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals eerder
aangeduid.
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de Academie voor
Muziek en Woord De Noorderkempen gol van
20 juni 2017 worden aangeduid.
Aan mevrouw Maud Stoffels wordt een subsidie toegekend als ondersteuning van het
vrijwilligerswerk in augustus 2017 in Imoulasse (Marokko).
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop
voor openbaar nut van enkele grondstroken langsheen Gansheideweg en Ringovenweg.
De raad gaat akkoord met het addendum
bij de overeenkomst d.d. 30 juli 2015 betreffende de verdere uitwerking van het
project: ‘Wegenis- en rioleringswerken in
Looiweg, Looi en Smeel’ tussen Studieburo
Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, Elia en de gemeente Rijkevorsel.
Het wegtracé ingediend door de heer Daniel Swaegers en mevrouw Marleen Pleysier
tot het realiseren van een verkaveling, op
een perceel gelegen Lindenweg met een
nieuw ontworpen wegtracé, wordt goedgekeurd.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
en de raming voor de opdracht ‘Heraanleg
Looi (deel) - Looiweg (deel) - Smeel (deel)’.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt
€ 1 215 933,75 incl. btw gedeelte gemeente
en excl. btw gedeelte Pidpa/Hidrorio en Elia
(gemeentelijk aandeel: € 819 987 incl. btw
en aandeel derde betaler).
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
‘Infrastructuurwerken verkaveling uitbreiding Lindenweg’ met bijhorende plannen.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten
voor aannemingen van werken, leveringen
en diensten. De kostenraming bedraagt
€ 46 766,50 incl. btw.
De gemeenteraad beslist om in te gaan
op het aanbod van IOK om een intergemeentelijke dienstverlening rond verwaarlozing
op te nemen in de bestaande intergemeentelijke dienstverlening inzake leegstand en
dit zonder bijkomende kosten tijdens het
eerste werkingsjaar. De opmaak, de opbouw,
het beheer en de actualisering van het gemeentelijk register van verwaarloosde gebouwen en woningen worden toevertrouwd
aan IOK.
De raad keurt enkele gemeentelijke reglementen goed:
· reglement inzake het register van verwaarloosde woningen en gebouwen
· belastingreglement verwaarloosde woningen en gebouwen
· reglement betreffende de toekenning van
onderwijscheques
Er wordt goedkeuring gehecht aan een dadingsovereenkomst die werd opgemaakt in
navolging van een asbestbrand in februari
2016.
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BESTUUR
Sluitingsdagen in de zomerperiode
De gemeentelijke diensten zullen tijdens de zomervakantie
gesloten zijn op volgende data:

Administratie
· dinsdag 11 juli en vrijdag 21 juli
· maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus
· maandag 28 augustus

Recyclagepark
· dinsdag 11 juli
· vrijdag 21 juli
· dinsdag 15 augustus

Bibliotheek Centrum
·
·
·
·

elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
dinsdag 11 juli en vrijdag 21 juli
maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus
maandag 28 augustus

Aster Berkhofbibliotheek en -museum
· elke maandag tijdens de maanden juli en augustus
· vrijdag 21 juli

Kinderclub
· vanaf 17 tot en met 21 juli
· maandag 14 augustus en dinsdag 15 augustus

OCMW Rijkevorsel
· dinsdag 11 juli en vrijdag 21 juli
· dinsdag 15 augustus

Politiewijkpost Rijkevorsel
· vrijdag 21 juli
· dinsdag 15 augustus
Het VVV-kantoor in het gemeentehuis zal uitzonderlijk op woensdagnamiddag gesloten zijn op 5, 12 en 19 juli.
In de maanden juli en augustus is het niet mogelijk om je fiets
te laten graveren in het gemeentelijk magazijn. Dit kan terug
vanaf de eerste woensdag van september 2017.
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Buurten op den Buiten
Met de oproep ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en
de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die
een concreet project willen realiseren voor
hun buurt of dorp in een landelijke omgeving.
Iedereen die een goed idee of project heeft
die het leven in zijn of haar buurt of dorp op
het platteland aangenamer maakt, kan daarvoor tot € 5000 ondersteuning krijgen.
Het gaat om projecten van bewoners voor hun
buurt of dorp in een landelijke omgeving die:
· de kwaliteit van het (samen)leven in een
buurt of dorp verbeteren
· de contacten bevorderen tussen een
ruime en diverse groep van bewoners
· die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken

Voor wie ?
Projecten kunnen worden ingediend door:
· Buurtbewoners die zich verenigd hebben
in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen, burengroep, buurtcomité, ...)
· Lokale organisaties of verenigingen
(buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen, ...) Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die
niet beperkt blijft tot de leden, maar de
actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert.
· Lokale besturen, OCMW’s, zorginstellingen, ... die in samenspraak met bewoners
concrete dingen realiseren. Hierbij is het
cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang
van het project actief betrokken worden.
Je kunt een project indienen tot en met 25
september 2017. Meer informatie en het
aanvraagformulier staan op de website van
de Koning Boudewijnstichting.
Meer info:
· www.kbs-frb.be

© Ton Wiggenraad

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt
plaats op woensdag 30 augustus 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 aankondigingsbord 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 gemeenteraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen
een agenda en toelichting ter beschikking
van het publiek.

Oproep: bevlag je huis
n.a.v. Vlaanderen Feest !
We doen een warme oproep aan de inwoners om hun huizen te bevlaggen met de
vlag van de Vlaamse Gemeenschap op maandag 11 juli 2017 of tijdens de ‘11-daagse
Vlaanderen Feest!’ vanaf het weekend van
30 juni tot en met 11 juli 2017. De vlag van
de Vlaamse Gemeenschap is ‘geel met een
zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd’.

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

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
De Wegwijzer: activiteiten doorgelicht
Lesgeven in onze school beperkt zich niet alleen tot rekenles, taalles of
W.O.-les. Lesgeven is ook: activiteiten organiseren waarbij de kinderen
verantwoordelijkheid nemen en waarbij andere vaardigheden dan het pure
leren aan bod komen.

We lichten er per leerjaar telkens eentje uit
· Eerste leerjaar: pizza’s maken samen met de kinderen van het zesde leerjaar. Leren samenwerken, volgens een vast plan en netjes werken waren de vaardigheden die hier in de focus
stonden.
· Tweede leerjaar: buiten leren: het is een keer iets anders dan les krijgen in de klas. Hierbij
stond vooral de beleving centraal welke kinderen ervaren die les krijgen in ontwikkelingslanden.
· Derde leerjaar: tableau vivant van oude kinderspelen: fragmenten uit het schilderij ‘Kinderspelen’ van Pieter Brueghel de Oude, deze naspelen in traditionele kledij en dit vastleggen
op foto.
· Vierde leerjaar: bezoek aan het rusthuis en samen met de bewoners activiteiten doen.
· Vijfde leerjaar: G-sport: hoe voelt het om sport te doen als persoon met een beperking ? Kinderen werden geconfronteerd met rolstoelbasket, balspelen voor mensen met een visuele
beperking...
· Zesde leerjaar: bezoek aan verschillende middelbare scholen: kinderen van het zesde denken
na over hun studietoekomst.
We bewaken als school dat onze kinderen een brede waaier van leer- en leefervaringen opdoen.
Leren is dus een doe-woord dat we doen met hoofd, hart en handen !
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Wijziging data vormsel en
eerste communie
Omdat het bisdom de vormselvieringen beter op elkaar af wil stemmen, zijn er enkele
wijzigingen doorgevoerd in de data van de
vormselvieringen in Rijkevorsel. Door deze
wijzigingen schuift ook de datum van de eerste communieviering in Sint-Jozef op. Niet
op Pinksteren, maar op de zaterdag voor
Pinksteren zal hier voortaan de eerste communie plaatsvinden.
De pastorale eenheid Sint-Franciscus is wel
wat bezorgd over de laattijdige communicatie over deze aanpassingen. Vele ouders
en catechisten maken natuurlijk graag tijdig
plannen. Daarom werd er alles aan gedaan
om zo spoedig mogelijk, in overleg met alle
werkingen van de pastorale eenheid, tot een
voorstel te komen.
Hieronder vind je de definitief vastgelegde
data van het vormsel en de eerste communie
in Rijkevorsel in 2018.

Data vormsel
2018
· Rijkevorsel Sint-Willibrordus
2de zondag na Pasen
15 april 2018 om 11.00 uur
· Rijkevorsel Sint-Jozef
6de zaterdag na Pasen
12 mei 2018 om 9.00 uur

Data eerste communie
2018
· Rijkevorsel Sint-Willibrordus
zondag voor O.H.-Hemelvaart
6 mei 2018 om 10.00 uur
· Rijkevorsel Sint-Jozef
zaterdag voor Pinksteren
19 mei 2018 om 10.30 uur

Verjaardagsfeestjes in WZC Prinsenhof
Woensdag 5 juli 2017
· Frambozenbavarois met coulis en koffie
· Prijs: € 2,50

Woensdag 2 augustus 2017
· Verjaardagstaart en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Feestmenu’s in WZC Prinsenhof
Woensdag 5 juli 2017: Nationale feestdag
· Tomatenroomsoep met balletjes
· Vlaams stoofvlees met Westmalle bier, frivool slaatje en
frietjes
· Rijstpap met bruine suiker
· Prijs: € 14
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 11 juli 2017.

Dinsdag 15 augustus 2017: Moederdag
· Heldere bouillon met brunoisegroenten
· Zalmfilet met witte wijnsaus, groenten en kroketten
· Taartje met aardbeien
· Prijs: € 17,50
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 31 juli 2017.

Zondag 27 augustus 2017: Kermis
Menu ‘Aster Berkhof’
· Kiekensoep met frikadellekes
· Rosbief, erwten, wortelen en krielaardappelen
· Goudgele pudding
· Prijs: € 15
Inschrijven voor 15 augustus 2017.
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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LEVEN EN WELZIJN
Opgelet voor teken
Teken zijn kleine, spinachtige parasieten die
zich kunnen vastzetten op de huid van mensen en dieren om bloed te zuigen. Een beet
van een teek is vaak onschuldig en pijnloos,
maar wanneer de teek besmet is met een
bacterie, kun je er ziek van worden.

Gevolgen voor de gezondheid ?
Mensen en dieren worden in de meeste gevallen niet ziek van een tekenbeet. Soms kan
de beet jeuk veroorzaken, maar dit is niet
altijd het geval. Enkel indien de teek besmet is met een bacterie (Borrelia burgdorferi) kan een tekenbeet de ziekte van Lyme
veroorzaken. In België kan de teek naast de
ziekte van Lyme ook Anaplasmose veroorzaken.

Hoe een tekenbeet voorkomen ?
Om een tekenbeet en dus ook de Lymeziekte
te voorkomen, zijn er een aantal eenvoudige
voorzorgsmaatregelen die je kunt nemen.

De tips bieden geen garantie dat je geen tekenbeet oploopt. Het blijft belangrijk om te
controleren op tekenbeten nadat je in het
groen bent geweest.
· Blijf in bossen op de paden en strijk niet
langs struiken en planten omdat er misschien wel teken op zitten die wachten op
een gastheer.
· Bescherm je huid als je in het bos speelt,
vooral als er lage begroeiing is. Draag
lange mouwen, lange broekspijpen en
gesloten schoeisel. Stop je broekspijpen
in je sokken. Teken kruipen vaak op het
hoofd van een kind. Laat hen daarom een
pet dragen als extra bescherming.
· Je kunt preventief een insectenwerend
product gebruiken op basis van DEET op
niet-bedekte delen van de huid of zelfs op
je kleding. Zo’n producten beschermen
slechts tijdelijk. Wees extra voorzichtig
bij kinderen en gebruik bij hen enkel een
product met maximaal 20 % DEET. Lees
aandachtig de bijsluiter.
· Ga na het wandelen en spelen na of er
teken op je huid zitten. Zorg dat dit ook
bij kinderen gebeurt.
· Er bestaat nog geen preventieve behandeling voor de Lymeziekte of Anaplasmose.
Beide ziekten kunnen wel met antibiotica
behandeld worden. Een snelle behandeling met antibiotica zal genezing in de
hand werken en de ongemakken voor de
patiënt en het risico op latere complicaties beperken. Neem nooit op eigen initiatief antibiotica !

Hoe een teek verwijderen ?
OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 24 augustus 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis.
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Spoor alle teken zorgvuldig op. Een teek
kan zich overal vastbijten, maar heeft een
voorkeur voor liezen, knieholtes, oksels,
bilspleet en randen van ondergoed, achter
de oren en rond de haargrens in de nek.
Op internet circuleren foutieve en risicovolle instructies over het verwijderen van

teken met behulp van water en zeep. Lees
hieronder de correcte info over het verwijderen van teken !
Verwijder alle teken zo vlug mogelijk op de
correcte manier (hoe langer de teek op de
huid zit, hoe groter het risico op besmetting
met de ziekteverwekkende bacterie) en voer
de volgende stappen zo goed mogelijk uit:
· Beschadig de teek niet.
· Neem met een pincet of tekentang die je
kunt kopen bij de apotheker de kop van
de teek vast. Als je geen pincet of tekentang heeft, probeer dan de teek zo dicht
mogelijk op de huid bij de kop vast te
houden tijdens het verwijderen. Knijp bij
het verwijderen niet in het achterlichaam
van de teek en trek er niet aan. Trek de
teek in één keer uit de huid, ga niet eerst
zachtjes zitten draaien.
· Ontsmet de wonde en de pincet grondig
met 70 % alcohol of ander ontsmettingsmiddel en was je handen.
· Noteer de dag van de beet.
· Als je de teek er niet helemaal uit kunt
halen, raadpleeg je een arts om het in de
huid achtergebleven deel te laten verwijderen.
· Noteer bij de datum van de beet de vermoedelijke plaats van besmetting om dit
aan de arts te kunnen vertellen indien er
symptomen zouden optreden
· Als er rode vlekken, hoofdpijn, hoge
koorts, griepsymptomen of andere ziekteverschijnselen optreden na een tekenbeet, raadpleeg je zo snel mogelijk een
arts om de diagnose te laten stellen en
eventueel een behandeling te laten voorschrijven. Indien nodig zal bloed worden
genomen om na te gaan of er sprake is
van besmetting met de bacterie. Zo nodig
worden antibiotica voorgeschreven.
Meer info:
· www.gezondheidenmilieu.be

Geboorten maart, april en mei 2017
· Van Tichelt Tibo, kind van Van Tichelt Gert en Fransen Evi,
27 maart 2017
· Tax Flore, kind van Tax Steven en Fransen Joke,
10 april 2017
· Van Hooghten Siemen, kind van Van Hooghten Kris en
Hendrickx Debby, 16 april 2017
· Eelen Guus, kind van Eelen Hannes en Hendrickx Marlies,
3 mei 2017
· Van Bavel Gaspar, kind van Van Bavel Stef en Bolckmans Inge,
3 mei 2017

Huwelijken mei 2017
·
·
·
·

Cools Steven en van Gestel Fanny, 26 mei 2017
Eelen Bart en Van de Peer Yasmin, 26 mei 2017
Aerts Jasper en Van Hoeck Leen, 27 mei 2017
Brodala Wouter en Vanaken Sofie, 27 mei 2017

Overlijdens april en mei 2017
· Wynen Lodewijk,
29 april 2017
· Smits Magda,
29 april 2017
· Sels Irena,
8 mei 2017
· De Houwer Vera,
16 mei 2017
· Martens Ludovicus,
16 mei 2017
· Nuyts Lodewijk,
24 mei 2017
· Perquy Lena,
24 mei 2017
·
·
·
·

· Van Mirlo August,
25 mei 2017
· Verbraeken Frans,
29 mei 2017
· Bartholomeeusen Maria,
30 mei 2017
· Wilms Karel,
31 mei 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
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Gemeente Rijkevorsel neemt
maatregelen om wateroverlast
in de toekomst te voorkomen
Ongeveer een jaar geleden, op 2 juni 2016, kondigde de gemeente Rijkevorsel
de gemeentelijke fase van het nood- en interventieplan af. Door de hevige
regenval van eind mei en begin juni 2016 kampten meerdere straten in
Rijkevorsel met wateroverlast. De veiligheidscel volgde de situatie op de
voet en greep in waar nodig. Uiteindelijk werd het overtollige water in de
getroffen straten met behulp van waterpompen weggepompt.

© Patrick Gorrens

Het gemeentebestuur ondernam dus meteen meerdere acties om de problemen aan te pakken.
Kort na de wateroverlast is men bovendien met diverse deskundigen ter plaatse gegaan en
werden o.a. de waterbekkens in Sint-Jozef onder de loep genomen. Zo werden de belangrijkste
oorzaken van de wateroverlast in de getroffen straten opgelijst, met het oog op extra oplossingen op korte en op middellange termijn.
Binnenkort worden hiervoor de eerste stappen gezet, met name voor het gebied Sparrenweg,
Heuvelweg en Dellenweg. Deze straten hadden het vorig jaar het zwaarst te verduren. Eén van
de oplossingen bestaat erin dat Pidpa/Hidrorio op korte termijn een lokale aanpassing in het
rioleringsstelsel zal uitvoeren. Door deze handeling houdt de verbinding tussen de Dellenloop
en het rioleringsstelsel van Sint-Jozef op te bestaan. Aansluitend voorziet de gemeente op middellange termijn een bufferbekken aan de Dellenloop. Hiervoor heeft de gemeente kortelings
enkele gronden naast de Dellenloop verworven. Overtollig regenwater zal in dit bufferbekken
opgevangen en ter plaatse gehouden worden.
Met het nemen van deze maatregelen beoogt de gemeente problemen bij felle stortbuien in de
toekomst te vermijden. De andere knelpunten in Rijkevorsel zijn momenteel in onderzoek. Ook
hier worden binnenkort de nodige acties getroffen.
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BE-Alert: meteen verwittigd
bij een noodsituatie
Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking ? Bij een noodsituatie in
Rijkevorsel willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu
gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van
een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert

Laat je waarschuwen,
waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kun je op twee
manieren ontvangen. Een burgemeester,
gouverneur of de Minister van Binnenlandse
Zaken kan een alarm verzenden op basis van
een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op BE-Alert.
Je kunt verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren, bijvoorbeeld van je woonplaats en van de locatie waar je werkt.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige
instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken
een bericht uitsturen naar iedereen waarop
de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle
betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij
een brand). Officiële, correcte informatie,
direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om
jou te waarschuwen. Je kunt een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een
e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit
om een groot aantal inwoners via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te
stellen.

Bij een grote noodsituatie kan er ook een
bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die
zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek
in België. Zo kun je dus ook verwittigd worden als je een dagje aan zee of in de Ardennen bent, of een uitstap maakt naar de zoo,
de cinema, een festival, ...

Registreer je
Inschrijven is volledig gratis. Je kunt je heel
gemakkelijk registreren op www.be-alert.
be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Schrijf je vandaag nog in !
Meer info:
· www.be-alert.be
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Verkeershinder
tijdens de zomer
In de zomerperiode worden er traditiegetrouw weer vele evenementen georganiseerd
in Rijkevorsel. Deze activiteiten kunnen mogelijks verkeershinder met zich meebrengen. Hieronder vind je een opsomming terug
van de evenementen en de daarbij horende
omleidingen. Om de veiligheid te waarborgen vragen we je om de aangebrachte signalisatie goed op te volgen.

alle doorgaand verkeer. Het verkeer zal omgeleid worden via Hoge Heideweg, Beersebaan en Eikendreef en dit in beide rijrichtingen.

Wielerwedstrijd
Zaterdag 22 juli 2017

Rijkevorsel Swingt
Donderdag 29 juni
Donderdag 6, 13, 20, en 27 juli 2017
© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

Op 29 juni 2017 en op 6, 13, 20 en 27 juli
2017 wordt Rijkevorsel Swingt opnieuw georganiseerd in het centrum van Rijkevorsel.
Hiertoe wordt het Doelenpad en de aangrenzende parking verkeersvrij gemaakt vanaf
13.00 uur. De parking zelf wordt vrijgehouden vanaf woensdagmiddag tot vrijdagmiddag. Een gepaste omleiding wordt ingesteld.

Sint-Jozef kermis
Zaterdag 22 juli 2017 tot en met
maandag 31 juli 2017
De jaarlijkse kermis begint op zaterdag 22
juli 2017. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de
kruispunten met Hoge Heideweg en Scherpengeertstraat zal, vanaf 19 juli tot en met
31 juli 2017, volledig afgesloten worden voor
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Op kermiszaterdag 22 juli 2017 wordt een
criterium georganiseerd voor wielertoeristen. De wedstrijd start om 18.00 uur. De
omloop wordt verkeersvrij gemaakt vanaf
17.00 tot 21.00 uur. De omloop: Sint-Jozef,
Essenweg, Pioenstraat, Hoogstraat, Scherpengeertstraat, Eikendreef, Zwartvenstraat,
Hoge Heideweg en Sint-Jozef. De omwonenden worden tijdig in kennis gesteld van de
verkeershinder. Omleidingen worden gesignaleerd en er is politietoezicht.

Triatlon Sint-Jozef Rijkevorsel
Zaterdag 5 augustus 2017
Door judoclub ‘De Bres’ wordt op zaterdag
5 augustus 2017 weer een triatlon georganiseerd in en rond Sint-Jozef Rijkevorsel.
Zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten:
vertrek ter hoogte van de Meir.
Het fietsparcours: Sint-Jozef, Nijverheidsstraat, Lange Kwikstraat, Rijkevorselseweg,
Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looiweg,
Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide, Zuiderdijk, brug, Sint-Jozef, Meir,
Pastoor Lambrechtsstraat (2 x).

Het loopparcours: Pioenstraat, Uitbreidingsstraat, Hoge Heideweg, bos, Eikendreef,
bos, Korte Kwikstraat, Poelberg, Scherpengeertstraat, Venweg, Vredesweg, Hoogstraat, Pastoor Lambrechtsstraat.

Proloog
Vrijdag 25 augustus 2017

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

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

Centrum kermis
Vrijdag 25 augustus tot en met
dinsdag 29 augustus 2017
Vanaf vrijdag 25 augustus 2017 om 17.00 uur
(bij de start van de proloog) tot en met dinsdag 29 augustus 2017, 24.00 uur wordt het
dorpscentrum volledig afgesloten voor alle
verkeer. De rotonde blijft toegankelijk.

Rijkevorsel kermis wordt ook in 2017 ingezet met een proloog voor wielertoeristen op
vrijdag 25 augustus 2017. De proloog start
ook dit jaar op de Hoek en loopt via Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg,
Verbindingsstraat, Looiweg, Boshoevenweg,
Oostmalsesteenweg en terug naar Hoek.
Deze omloop zal volledig verkeersvrij gemaakt worden vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur.
Gepaste omleidingen zullen gesignaleerd worden. Wegens verkeersproblemen in het verleden raden we aan om zoveel als mogelijk de
Looiweg en Oostmalsesteenweg te vermijden.

Kermiskoersen
Zaterdag 26 augustus 2017

Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op
uren dat er geen kermisactiviteiten zijn in
het dorpscentrum. Alle doorgaand verkeer
moet de omleidingen volgen.
Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) gewoon negeren met als gevolg dat zij
verderop verplicht zijn om terug te keren.
Volg tijdig de aanwijzingen zodat je niet
klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel.

© Bart Huysmans

Op zaterdag 26 augustus worden er twee
wielerwedstrijden gepland in het centrum.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00
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uur en om 15.00 uur de wedstrijd voor nieuwelingen tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken Sint-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek,
Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via Hoek terug naar Dorp.

· Waterdelt: elke vrijdag en zaterdag vanaf
7 juli tot en met 26 augustus van 10 uur
tot 20 uur
· Wouwer: 8 tot en met 14 juli, 31 juli tot
en met 6 augustus, 19 tot en met 25 augustus van 9 uur tot 19 uur
· Mutsaardweg 20 tot 41: 23 augustus van 9
uur tot 19 uur

Deze omloop zal volledig gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat, uitgezonderd de
rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van
de renners is verboden. Op de gehele omloop geldt er een parkeerverbod en autoverkeer wordt enkel toegelaten op de omloop rijdende in dezelfde rijrichting als de
renners.
Het eerste vertrek is voorzien om 13.00
uur en de aankomst van de laatste renner
is gepland omstreeks 17.00 uur. Gelieve de
aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van de politie nauwgezet op te volgen
zodat deze wedstrijden vlot en veilig kunnen
verlopen.

Speelstraten in Rijkevorsel

Om alle Speelstraten op een vlotte en veilige
manier te laten verlopen, geven we hieronder nog mee wat wel/niet kan tijdens de periode van de Speelstraat:
· Als niet-bewoner van de straat is het verboden om met gemotoriseerd verkeer
door de straat te rijden. Er wordt een
omleiding voorzien om het doorgaand
verkeer om te leiden. Een uitzondering
hierop wordt gemaakt voor de hulpdiensten.
· Als bewoner van de straat mag je stapvoets
door de Speelstraat rijden met gemotoriseerde voertuigen, maar we willen vragen
om dit zoveel mogelijk te vermijden.
· De Speelstraat is toegankelijk voor iedereen.
· De afvalophaling van IOK in de Speelstraat
zal vervroegd worden. Gelieve tijdig je
afval buiten te zetten.

Juli en augustus 2017
Tijdens de zomervakantie van 2017 worden
er vier Rijkevorselse straten omgetoverd tot
Speelstraten, met name:
· Kleine Markweg 58 tot 73: 7 tot en met 11
augustus van 10 uur tot 20 uur

Voor elke speelstraat zullen de verantwoordelijke aanvragers de geleverde signalisatie
zelf plaatsen en verwijderen. We wensen de
Speelstraten van 2016 alvast veel speelplezier toe !

De Schakel
Zondag 27 augustus 2017
Op zondag 27 augustus 2017 passeert De
Schakel opnieuw door Rijkevorsel. Duizenden fietsers zullen deelnemen en dit kan
enige verkeershinder opleveren aangezien
de fietsers zich op de omleidingswegen van
de jaarlijkse kermis moeten begeven. De
lokale politie zal gepaste verkeersmaatregelen treffen en signalisatie zal geplaatst
worden.
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Een wespennest in je tuin ?
Contacteer de brandweer !
Wespennesten zijn een jaarlijks terugkerende plaag. Ontdek je een wespennest in
jouw tuin of op straat, dan kun je dit best
melden bij de Hulpverleningszone Taxandria
via het online meldingsformulier dat je kunt
vinden op www.HVZTaxandria.be.
De brandweer zal dan één van de volgende
dagen langskomen om het nest te verwijderen. Let wel, wanneer het nest niet te dicht
bij menselijke activiteit ligt, dan kun je het
best met rust laten en zal de brandweer dit
ook ongemoeid laten.

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

Wanneer wordt de melding
behandeld ?
Het bestrijden van wespennesten wordt als
een niet-dringende interventie behandeld.
De brandweerposten van de Hulpverleningszone Taxandria plannen daarom één of
meerdere wespenrondes per week. In Rijkevorsel worden de wespennesten bestreden
op maandag, woensdag of vrijdag.
Vul het meldingsformulier zo
volledig en zo gedetailleerd mogelijk in. Op die manier kan de
brandweer eventueel ook tijdens
jouw afwezigheid het wespen-

·
·
·
·

nest bestrijden. Een afspraak maken is niet
mogelijk, maar je kunt in het formulier wel
aangeven wanneer je thuis bent.

Kostprijs
In de Hulpverleningszone Taxandria is de bestrijding van wespennesten gratis. Dit vraagt
echter wel wat inspanningen van onze brandweer. Er wordt dan ook gevraagd om correct
om te gaan met de meldingen.
Meer info:
· www.hvztaxandria.be
· 014 42 22 22
· 03 314 46 60

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
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Bomen ? Van levensbelang !
Bomen spelen een belangrijke rol in ons leven. Ze vervullen talloze functies.
Denk maar aan het leveren van materialen zoals hout, voedsel, papier
tot zelfs medicijnen of aan het beschermen van planten en dieren en het
voorzien van nestgelegenheid voor vogels. Denk maar aan de positieve invloed
op de volksgezondheid door het zuiveren van de lucht en het afgeven van
zuurstof. Denk maar aan het verhogen van de vruchtbaarheid van de bodem
en aan het verfraaien van de leefomgeving. Denk maar aan de psychologische,
de cultuurhistorische, de verkeerstechnische of de recreatieve functies.
En dit is nog maar een zeer beperkte lijst, die het nut van bomen illustreert.

Bomen in onze gemeente
De gemeente zelf doet voortdurend inspanningen om zoveel mogelijk bomen aan te planten. Zo
worden onder andere bij wegenwerken en nieuwe verkavelingen standplaatsen voorzien voor
nieuwe bomen. Deze plaatsen worden niet lukraak gekozen. Zo wordt er onder meer gelet op
de inval van het zonlicht om de plaatsing van zonnepanelen niet in het gedrang te brengen.
Er wordt ook gestreefd naar een grote verscheidenheid wat betreft de boomsoorten, rekening
houdend met onder andere de geschiktheid van de standplaats, de ecologische waarde (bv. het
aantrekken van bijen en vlinders,…) en het eindbeeld dat wij voor ogen hebben.
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Aanstelling boomverzorger
Naast de aanplanting van nieuwe bomen
moet ook het bestaande bomenbestand
onderhouden worden. In het kader hiervan werd een boomverzorger door de
gemeente aangesteld. Deze heeft alle
hoge bomen in eigendom van de gemeente onderworpen aan een visuele
controle. Hierdoor kregen we niet enkel
zicht op de gebreken die verschillende
bomen vertonen, maar werden we er
ook nog eens aan herinnerd hoeveel
waardvolle en zelfs zeldzame bomen
er in Rijkevorsel staan. Ook op plaatsen waar je ze niet verwacht. Zo kun
je in de Essenweg een olm (Ulmus Glabra) van meer dan 100 jaar oud vinden.
Daarnaast kregen we een beter zicht
op de diversiteit van de boomsoorten.
Rond het gemeentehuis kun je maar
liefst twaalf verschillende soorten onderscheiden.

Banken kapelberg Achtel
De banken op de Kapelberg in Achtel werden onlangs verwijderd, omdat
het risico bestaat op vallende, dode takken. Wanneer de toestand opnieuw veilig is, zullen er terug banken worden geplaatst.

Op basis van het verslag van de boomverzorger hebben we nu een duidelijk beeld welke bomen
van nabij opgevolgd moeten worden en ook van de onderhoudswerken die dienen te gebeuren.
Omdat hiervoor gebruik dient gemaakt te worden van specifieke werkmethodes − meestal een
combinatie van een hoogwerker voor de buitenkant van de kruin en een klimmer voor het binnenste gedeelte − zal een aannemer met de nodige expertise worden aangesteld. Het is uiteraard de bedoeling om zo weinig mogelijk bomen te rooien, maar sommige bomen zijn te zeer
aangetast door onder andere zwammen of schimmels om ze nog te kunnen behouden. Indien er
bomen in jouw straat gerooid worden, zal de technische dienst van de gemeente je daar tijdig
van op de hoogte brengen.

Overlast door bomen ?
De aanwezigheid van bomen in het straatbeeld valt echter niet altijd bij iedereen in goede
aarde. Voor sommige bewoners betekenen bomen in de eerste plaats een vorm van overlast,
ofwel door excessieve bladval of door hinderlijke wortelgroei. Door het streven naar een grote
variatie van boomsoorten, zijn er inderdaad bomen die voor meer overlast zorgen dan andere.
Hierbij maken we echter de bedenking dat bladval slechts enkele weken op een jaar voorkomt en dat de gemeente bladkorven voorziet op de plaatsen waar de overlast het grootst is.
Als de wortels ernstige schade veroorzaken, kunnen we bovendien maatregelen
treffen zoals het doorzagen van bepaalde wortels, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met de stabiliteit van de boom.
Bij problemen en vragen kun je dan ook altijd
03 340 00 76
terecht bij de technische dienst van de getechnische.dienst@rijkevorsel.be
meente.

Meer
info
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Werken Gansheideweg (deel),
Pannenhuisweg,
Ringovenweg, Gemeentebos
en Laer
In een deel van de Gansheideweg, in de Pannenhuisweg, de Ringovenweg, het Gemeentebos en het Laer zal er nieuwe gescheiden
riolering worden aangelegd. Ook zal het
wegdek daaropvolgend vernieuwd worden.
In de Gansheideweg zal de rijweg verder in
asfaltweg worden aangelegd, terwijl in de
Ringovenweg, het Gemeentebos, het Laer
en de Pannenhuisweg het wegdek in beton
zal uitgevoerd worden. Nieuwe grachten zullen worden verwezenlijkt, terwijl er oude
geherprofileerd worden. Bestaande opritten
zullen opgebroken en weer opnieuw worden
aangelegd.
De nutsmaatschappijen zijn intussen bezig
met de voorbereidende werken en vanaf
september start de aannemer met de werken. De betrokken bewoners worden hier nog
schriftelijk van in kennis gesteld. De werken
nemen een vijftal maanden in beslag.

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip
Vakantie in eigen streek
Al eens gedacht aan een vakantie
in eigen streek ? Ook in onze eigen
gemeente vind je heel wat interessante fiets- en wandelroutes.
Kom het ontdekken aan de infobalie van het gemeentehuis.
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Gezocht: vrijwilliger
zwerfkattenbeleid
Verwilderde katten of zwerfkatten zijn
oorspronkelijk vaak huiskatten en hebben
jammer genoeg geen baasje dat zorgt voor
eten, beschutting en verzorging. Het aantal
zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk
toenemen als er niet ingegrepen wordt, met
veel dierenleed en heel wat hinder voor de
bevolking tot gevolg.
Om het probleem van zwerfkatten aan te
pakken heeft het gemeentebestuur een
zwerfkattenbeleid uitgewerkt, waarbij getracht wordt het aantal zwerfkatten op een
diervriendelijke manier te beperken. Hiervoor doet het gemeentebestuur beroep op
vrijwilligers om de zwerfkatten te vangen,
naar de dierenarts te brengen en terug te
zetten op de plaats van vangst.
Het succes van een zwerfkattenbeleid hangt
af van een goed werkend team van dierenartsen en vrijwilligers. Voor de behandeling
van de gevangen katten (sterilisatie/castratie) kan de gemeente alvast rekenen op de
dierenartsen van Rijkevorsel. Wij zijn nu nog
op zoek naar vrijwilligers die dit team willen
versterken.
Een vrijwilliger heeft recht op een kilometervergoeding van vangplaats kat naar dierenarts en terug en een tussenkomst voor de
algemene kosten (zoals telefoonkosten, kattenvoer, …) van € 3 per kat.
Heb je interesse om dit team te versterken
en het zwerfkattenproject te ondersteunen ?
Heb je een hart voor dieren en wil je een bijdrage leveren voor het welzijn van de zwerfkatten ? Neem dan contact op
met de milieudienst.
03 340 00 23
milieudienst@rijkevorsel.be

Meer
info

Kies voor goedkopere
groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil
je daarbij ook je steentje bijdragen tot het
milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop
groene stroom en gas van de provincie Antwerpen. Ook Rijkevorsel steunt dit initiatief. Vanaf 1 juli tot en met 10 oktober kun
je vrijblijvend en zonder enige aankoopverplichting inschrijven.
Maandelijks betaal je een energiefactuur.
Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op
deze uitgaven kunt besparen? Uiteraard door
minder energie te verbruiken maar ook door
bewust je energieleverancier te kiezen. Veel
werk? Toch niet. Het Antwerpse provinciebestuur biedt al haar inwoners opnieuw de
mogelijkheid om in te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas. Je hoeft je
alleen maar in te schrijven voor 10 oktober.
Zo bied jij je samen met heel veel andere
inwoners aan als één aantrekkelijke klant
op de energiemarkt. Energieleveranciers
kunnen op de online veiling begin oktober
hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen
prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg je
een persoonlijk aanbod van de goedkoopste
energieleverancier voor je opgegeven verbruik. Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert.

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de
groepsaankoop met een stap voor stap begeleiding, van de vrijblijvende inschrijving tot
en met de overstap van leverancier.
Inschrijven kan van 1 juli tot en met 10 oktober via www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Antwerpen). Je vindt
er ook een antwoord op veel vragen. Neem
je laatste eindafrekening (12 maanden) van
elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf

Opgelet !
Ook wie vorig jaar deelnam, dient zich dit jaar opnieuw in te
schrijven! Vorig jaar communiceerde de provincie dat de inschrijvingen zouden meegenomen worden naar dit jaar, maar
uiteindelijk blijkt dit niet het geval te zijn !

je online in of bel gratis 0800 21 134. Na de
veiling op 11 oktober krijg je vanaf 27 oktober een persoonlijk aanbod. Dit vergelijkt
meteen de veilingresultaten met de huidige
energietarieven die leveranciers bieden. Pas
dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap, bevestigen vóór 27
november, kun je rekenen op een helpende
hand.
Heb je geen toegang tot het internet, dan
helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 1
september kun je terecht bij de milieudienst
in het gemeentehuis.

Professionele compostering
voorkomt verdere
verspreiding van de buxusmot
De buxusmot slaat dezer dagen genadeloos
toe in sommige regio’s in Vlaanderen. Menig
bezitter van een prachtige siertuin of fraaie
haag vervloekt deze Aziatische exoot die zijn
buikje rond eet met de buxusplant. Goed
nieuws is dat de eitjes en de rupsen vernietigd worden in professionele composteringsinstallaties, zoals die van IOK Afvalbeheer.
De temperatuur in de composteringsinstallatie klimt hoog genoeg om de eitjes en rupsen
te doden.
Aangetaste hagen, struiken of snoeiresten
composteer je dus beter niet zelf, maar voer
je af naar het recyclagepark. Kleinere hoeveelheden kunnen ook in de gft-container.
Op de recyclageparken werden ook de nodige maatregelen genomen om verspreiding
tegen te gaan.
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Het aangetaste materiaal wordt ook best
goed afgedekt bij het vervoer naar het recyclagepark. Dit om onderweg verspreiding
van de besmetting te vermijden.

Geen inzameling van
taxussnoeisel deze zomer
IOK Afvalbeheer kan dit jaar geen inzamelactie van taxussnoeisel organiseren op de
Kempense recyclageparken. Al heel wat jaren zijn er in Vlaanderen inzamelacties voor
taxussnoeisel. Momenteel is de markt voor
het snoeisel echter oververzadigd. Daardoor
zijn de prijzen ingezakt en zijn er nog amper
afnemers te vinden.
Het jonge snoeisel van taxus bevat baccatine, een grondstof voor de aanmaak Taxol,
een geneesmiddel tegen diverse vormen van
kanker. Initiatieven zoals ‘Vergroot de hoop’
stimuleerden de afgelopen jaren de inzameling van taxussnoeisel via onder andere de
recyclageparken. Dankzij de opbrengst van
de kostbare grondstof konden gemeenten en
intercommunales zo de voorbije jaren heel
wat projecten ondersteunen die bijdragen
aan de strijd tegen kanker.
Door de vele inzamelacties van de afgelopen
jaren is de markt van het snoeisel oververzadigd. Dat zorgt er nu voor dat enkele organiserende bedrijven hun inzamelactie niet
meer verderzetten, waardoor ze ook hun
samenwerking met gemeenten en intercommunales stopzetten.

Duurzaam terug naar school
Scholen en de toekomst, ze gaan hand in
hand. Het is belangrijk om onze kinderen
en jongeren bewust te maken van de impact
die aankopen kunnen hebben op ons leefmilieu. Dit kan al beginnen met het aankopen
van duurzaam schoolmateriaal. Op heel wat
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schriften, cursusblokken, mappen, etiketten, (kleur)potloden, post-its en agenda’s
prijkt het PEFC-logo. Dit logo geeft de garantie dat de hout- en papiervezels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Tijdens het beheer geldt een evenwicht tussen
de ecologische, economische en sociale bosfuncties. Geen illegale houtkap, geen schending van de mensenrechten, wel oog voor de
fauna en flora en een eerlijk loon voor de
bosarbeiders, ... Een mooie toekomst voor
onze bossen dus !
Er zijn intussen heel wat producten op de
markt met het PEFC-label. In de meeste
grootwarenhuizen, papierhandels en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid gamma aan
PEFC-producten in de winkelrekken. Wie
ecocheques in de schuif heeft liggen, kan
deze alvast bovenhalen voor de aankoop van
PEFC-gelabeld schoolmateriaal.
We wensen iedereen nog een deugddoende
vakantie en voor september een duurzame
start van het nieuwe schooljaar!

Omgevingsvergunning
uitgesteld tot 1 januari 2018
De omgevingsvergunning had in alle gemeenten in werking moeten treden op 1 juni. Eén
week voor die datum heeft het Vlaamse
Parlement een spoeddecreet goedgekeurd
om de omgevingsvergunning een tweede
keer uit te stellen naar 1 januari 2018. De
Vlaamse overheid oordeelde immers dat de
prestaties en de stabiliteit van het nieuwe
omgevingsloket daar nog niet klaar voor zijn.
Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de
samenleving en zijn ze geen doel op zich.
Door de problemen met het digitaal loket
voor bouwaanvragen kunnen de prestaties
en de stabiliteit van het nieuwe loket voor
omgevingsvergunningen niet gegarandeerd

worden op de voorziene datum van 1 juni.
Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van
een onvoldoende performante toepassing
werd volgens het decreet van het Vlaams
Parlement op 24 mei 2017 beslist om de
streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven
naar 1 januari 2018.
Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan
van toepassing blijft. Uiteraard wordt de
continuïteit intussen verzekerd. Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een
performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke
communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers,
bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle
dienstverlening waar ze recht op hebben.

Help jij Jos besparen
op zijn energiefactuur ?
Heb jij zin om gezinnen te ondersteunen
met het slimmer omgaan met energie ? Wil
jij gezinnen helpen om een halt toe te roepen aan hun stijgende energiefactuur ? Word
dan vrijwillig energiemeester in je eigen gemeente !
Veel Kempenaren, zoals Jos, willen energie
besparen maar weten niet goed hoe ze hieraan moeten beginnen. Als energiemeester
word je hét aanspreekpunt van die gezinnen.
Hoe je je rol als energiemeester invult, bepaal je voor een groot deel zelf, maar je kunt
hoe dan ook op veel ondersteuning rekenen:
· Je krijgt een basisopleiding tot energiemeester, voorkennis is dus niet vereist.
· Je kunt met al je vragen steeds terecht bij
experten van Kamp C.
· Je krijgt de nodige hulpmaterialen en
technische snufjes ter beschikking.
Uiteraard kies je zelf hoeveel gezinnen je
wil begeleiden.

Interesse om energiemeester
te worden ? Op zoek naar
meer informatie ?
Registreer je vrijblijvend als kandidaat via
de website van Kempen2020 en blijf op de
hoogte.
Op donderdag 28 september wordt er een
infocafé georganiseerd in het Plussers-lokaal
in Rijkevorsel, Kruispad 2b. Het infocafé
start om 19 uur en deelname is gratis.
Past deze datum voor jou niet, dan ben je
ook steeds welkom in de andere infocafés in
de Kempen: 7/9 in Nijlen, 21/9 in Herentals
en 26/9 in Oud-Turnhout.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt
door financiering van het Europese Interreg
2 Zeeën programma en het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling.
Meer info:
· 014 27 96 63
· hans.vannuffelen@kampc.be
· www.kempen2020.be/energiemeester
· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22

Meer
info

23

VRIJE TIJD
Piepeloeren in Veussel
Op zondag 9 juli 2017 zet Toerisme Rijkevorsel de toeristische trekpleisters
in onze gemeente in de kijker. Een uitgestippelde route brengt je langs alle
mooie plekjes. Hieronder vind je een overzicht van de locaties waar je kunt
gaan ‘piepeloeren’.
· Paul en Ria van B & B De Rijcke Rust in de Pruimenstraat dragen gastvrijheid hoog in het vaandel. In een groene omgeving worden de deelnemers getrakteerd op een streekproduct.
· Frans en Greet van B & B Simpel en Goe in de Varenvelden verwelkomen hun gasten in een
huiselijke sfeer. Zij zijn terecht trots op hun sfeervol ingerichte woning en tuin.
· Jef en Inge van het Schapenhof gaan er voor zorgen dat Sjokoo en Piztolet hun beste beentje
voorzetten.
· In het bijencentrum ‘De Raam’ zullen de bijtjes naar hartenlust zoemen in de bloementuin.
· De enthousiaste vrijwilligers van het Heemkundig Museum in de Molenstraat brengen je terug
naar lang vervlogen tijden. Ga samen met hen op ontdekking naar ons verleden in de kelderverdieping van het gemeentehuis.
· Filleke is ongetwijfeld een gevestigde waarde in Rijkevorsel. Frank trakteert je op een lekker
ijsje.
· In het Slommerhof trakteren Eddy en Els op hun pop-up tuinterras met een lekker schapenijsje.
· Marc van de Vonder-Vallei ontvangt het hele jaar door groepen in de kampplaats in de Salmmeirweg. Een unieke kans om daar eens binnen te springen.
· Els van de kampplaats De Schalmei in Achtel heeft het druk tijdens de zomermaanden. Toch
hield ze voor de Piepeloerendeelnemers een dagje vrij in haar agenda.
· De vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei stellen hun organisatie voor op de route.
· De molenaars van de Stenen Bergmolen aan de Looiweg zorgen er voor dat je die dag de wind
vanachter zal hebben. In het bezoekerscentrum en op het molenterrein wordt het gezellig
vertoeven.
Ook andere gevestigde waarden binnen het toeristisch landschap zal je passeren op de fietsroute. Bij de deelnemers is het mogelijk om wat streeklekkers te nuttigen. Kaarten hiervoor
kun je kopen aan de infobalie in het gemeentehuis. Prijs: € 9 volwassenen - € 6 kinderen
(-12 jaar). Aan de fietsroute is een zoektocht verbonden waar je mooie prijzen mee kan winnen.
‘Piepeloeren’ kan van 10 tot 18 uur. De dag wordt afgesloten op het molenterrein met om
19 uur een optreden van de groep ‘Acoustix’. Kom meezingen en dansen !

Toerisme Rijkevorsel
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 12 (00)
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/piepeloeren
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Zomer aan de molen
Ook op het molenterrein is het deze zomer
aangenaam om te vertoeven. De molenaars
zetten tijdens de vakantiemaanden de deuren van de molen open op 9 en 30 juli en
13 en 27 augustus. Toerisme Rijkevorsel organiseert volgende activiteiten op het terrein.

Op zaterdag 5 augustus wordt er gevaren
en gewandeld tussen de voetgangersbrug in
Sint-Jozef Rijkevorsel en brug 6 in Beerse.
Op zondag 6 augustus vertrekken de boten
aan brug 8 en wordt er richting brug 9 in
Sint-Lenaarts gevaren.

Pizzadag aan de molen
op zondag 30 juli
Van 12.00 tot 17.00 uur komt Luc, onze huisbakker, lekkere pizza’s bakken in onze houtoven. Laat je verrassen met een pizza met
streekproducten of stel zelf je pizza samen.

Bakkers aan de molen
op zondag 13 augustus
Het wordt stilaan een traditie, de Bakkersgilde die langskomt om op ambachtelijke
wijze brood te bakken in onze houtoven. Je
bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur.

Wandelboottochten
Je herinnert je ongetwijfeld nog het feestjaar van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in 2016. Gezien het grote succes van de
wandelboottochten zal Toerisme Rijkevorsel
deze dit jaar opnieuw organiseren, dit in samenwerking met de diensten Toerisme van
Beerse en Brecht.

© Dirk Geets

Vooraf inschrijven voor deze activiteiten is
noodzakelijk. Dit jaar wordt er een kleine
bijdrage gevraagd aan de deelnemers. Voor
de vertrekschema’s van de boten en meer
informatie verwijzen we je graag
naar onze website
www.rijkevorsel.be/toerisme.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info
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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 Maya Verbunt
van de Asterweg.

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?
‘Verbreek de stilte’ geschreven door Maureen
Lang. Het verhaal speelt zich af tijdens de
oorlog. Ze schrijft op een spannende manier
die heel vlot leest. Ook haar ‘Vreugdekind’,
‘Liefdesband’ en ‘Alles voor mij’ zijn zeer
goed.

Lees je wel eens digitaal ?
Digitaal spreekt me niet aan. Een boek vasthouden en de bladzijde omslaan, geeft me
meer inlevingsgevoel met het boek en de
schrijfster of schrijver.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Ik neem meestal 4 à 5 boeken mee, die ik
binnen de maand terugbreng. Altijd vriendelijke mensen in de bib: je wordt er goed
geholpen. Zo’n kleine dingen maken je dag
goed.

In welk boek had je zelf graag
geleefd en waarom ?
In de boeken van de ‘Virgin River-serie van
Robyn Carr. In haar boeken komt wel eens
een verlangen naar de personages naar boven.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 ?
Een absolute nummer 1 is moeilijk. Elke
leeftijd heeft immers zijn toppers:
· 20 jaar: ‘De Verborgenheden des Volks’
van Eugène Sue
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· 30 jaar: ‘De Hele Reeks’ van Hermann
Hesse
· 40 jaar: boeken van Kahlil Gibran, Friedrich Nietzsche en Toon Hermans
· 50 jaar: Marianne Frederiksson
· daarna Robyn Carr, Nele Neuhaus, Vivecca
Sten, Nora Roberts, ...

Welk boek of verhaal
heeft je ooit echt geholpen ?
De boeken van Hermann Hesse, te beginnen
met ‘Demian’, tijdens de zoektocht naar
rust in mezelf.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Het boek gekregen van de Sint: ‘Sandra
wordt olympisch kampioen’ van Hans Van
Stratum. Daar begon de drang naar lezen.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘De Steppenwolf’ van Hermann Hesse.

Waar lees je het liefst ?
Eigenlijk overal: aan de keukentafel, in de
relaxzetel, in bed, in de wachtkamer, ...

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Mijn dochter Bianca Vriens, zij leest ook
graag en bezoekt ook graag de bib als ze tijd
heeft.

Fiets langs waterlopen
met Veleau !
De provincie Antwerpen heeft fietsroutes
uitgestippeld met water als centraal thema.
Niet zo verwonderlijk: als grootste waterloopbeheerder kent ze de waterlopen als
haar broekzak. De Veleauroutes − gemiddeld 30 km lang − leiden je langs de mooiste
waterplekjes in de provincie. De fietsroutes
staan op veleau.routeyou.com. Je kunt ze
afprinten of downloaden op je smartphone
of fiets-gps.

De schatten van Vlieg !
Tijdens de maanden juli en augustus is Vlieg
op bezoek in de bib. De schat van vlieg zit
ook dit jaar weer verstopt achter slot en
grendel. Daarom een oproep aan alle kinderen van de lagere scholen van Rijkevorsel:
kom naar de bib en zoek de schat !
Voor elke leeftijd ligt er een aangepaste vragenbundel klaar met weetjes- en opzoekvragen. Als je alle vragen juist oplost, vind je
de code om de schatkist te openen en natuurlijk mag je dan een stukje van de schat
meenemen.
Vanaf 3 juli tot 31 augustus kun je op zoek
gaan naar de schat in de hoofdbibliotheek of
in de Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef 61
te Sint-Jozef. Opgelet, de hoofdbibliotheek
is in de vakantie gesloten op zaterdag, de Aster Berkhofbibliotheek is in juli en augustus
gesloten op maandag.

Vakantieleesactie
in de bibliotheek

De kleuters van Rijkevorsel mogen een tekenplaat komen ophalen in de bibliotheek.
Als ze hun tekeningen mooi ingekleurd binnenbrengen in één van beide bibliotheken
worden ze beloond met een leuke attentie!
Je bent de hele zomer welkom in de bib.

Vanaf 3 juli start de vakantieleesactie in de
bibliotheek. Deze actie loopt zowel voor de
jeugd als voor de volwassenen.
Bij elk bezoek aan de bib krijg je een invulblaadje mee. Vul je naam en adres in en
steek je blaadjes in de doos als je de boeken
terugbrengt naar de bib. Tot 9 september
kun je de ingevulde formuliertjes inleveren.
Uit alle inzenders worden enkele gelukkigen
geloot. Zij winnen een boekenbon van de
Standaard Boekhandel.
Voor klein en groot: lezen is de boodschap !
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Openluchtcinema Pippa
Op vrijdag 18 augustus organiseert het gemeentebestuur i.s.m. @Veussel een openluchtcinema. Op het molenterrein kun je
genieten van ‘Pippa’, een film met o.a.
Nathalie Meskens, Tom Van Dyck, Sven De
Ridder, Wim Opbrouck, Bart De Pauw, Peter
Van den Begin en Ella Leyers.

Oproep Open Monumentendag
Is jouw herenhuis de moeite waard om te
bezoeken, vertel je graag over jouw passie
voor die oude steenbakkerij of wil je mensen
dat unieke erfgoedlandschap laten ontdekken ? Meld je aan bij Herita als organisator
voor Open Monumentendag en bouw samen
met ons aan het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen.

Je bent welkom vanaf 19.30 uur. De film start
om 21.00 uur op het molenterrein. Breng je
eigen stoel of kussen mee, er zijn slechts
een beperkt aantal stoelen ter plaatse beschikbaar. De inkom is gratis !

Over ‘Pippa’

Wie kan deelnemen?

Pippa en Glenn houden het na vijf jaar huwelijk voor bekeken. Ze willen scheiden, maar
raken het niet eens over de verdeling van
hun eigendommen. De spanning loopt op,
maar het gaat pas echt fout wanneer vrienden en familie zich met de zaak bemoeien.
En Pippa heeft een hoop fantasieën die ze
wil uitproberen om meteen voorgoed verlost
te geraken van die vervelende Glenn.

Herita organiseert Open Monumentendag
samen met lokale organisatoren: privéeigenaars, beheerders van monumenten,
erfgoedverenigingen, gemeenten, intergemeentelijke initiatieven, ... Kortom: iedereen die iets wenst te organiseren, is welkom. Inschrijven kan bij Herita tot vrijdag
21 juli 2017.
Meer info en inschrijven:
· www.openmonumentendag.be

Gezocht: verenigingen met
goesting voor een pracht
van een nacht
Op vrijdag 20 oktober 2017 tussen 19 en 23
uur vindt in 30 Kempense gemeenten de
Nacht van het Kempens Erfgoed plaats. Een
nacht waarop we met heel de Kempen pronken met ons rijke Kempense erfgoed.
Hiervoor is Erfgoed Noorderkempen op zoek
naar verenigingen die ‘goesting’ hebben om
te pronken met hun erfgoed door een toffe
erfgoedactiviteit te organiseren. Deze activiteit dient gratis te zijn voor de bezoekers.
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Enkele voorbeelden
van activiteiten
· een filmavond met oude filmpjes over je
dorp of vereniging
· een kookworkshop met recepten van de
moemoes uit je dorp
· een (volks)muziekavond op een bijzondere locatie
· een nostalgische caféavond waar foto’s
uit de oude doos getoond worden of verhalen van toen verteld worden
· een verhalenwandeling of griezelwandeltocht met lokale legenden
· een demonstratie of workshop van een
ambacht

Wat krijg je als organisatie
in ruil ?
· Je activiteit wordt opgenomen in de programmabrochure
· Erfgoed Noorderkempen voert promo in
heel de Antwerpse Kempen
· Je krijgt promotiemateriaal zoals affiches, flyers, stickers en bierviltjes
· Je kunt terugbetaling van onkosten aanvragen bij Erfgoed Noorderkempen

Interesse ? Meer weten ?
Stuur een mailtje naar anneleen.vanlommel@
erfgoednoorderkempen.be en je ontvangt
alle nodige info en een inschrijvingsformulier.
De deadline om in te schrijven is 30 juni.

Speelstraten in Rijkevorsel
Tijdens de zomervakantie van 2017 worden
er vier Rijkevorselse straten omgetoverd tot
Speelstraten, met name:
· Waterdelt: elke vrijdag en zaterdag vanaf
7 juli tot en met 26 augustus van 10 uur
tot 20 uur
· Wouwer: 8 tot en met 14 juli, 31 juli tot
en met 6 augustus, 19 tot en met 25 augustus van 9 uur tot 19 uur
· Kleine Markweg 58 tot 73: 7 tot en met 11
augustus van 10 uur tot 20 uur
· Mutsaardweg 20 tot 41: 23 augustus van 9
uur tot 19 uur
Om alle Speelstraten op een vlotte en veilige
manier te laten verlopen, geven we hieronder nog mee wat wel/niet kan tijdens de periode van de Speelstraat:
· Als niet-bewoner van de straat is het verboden om met gemotoriseerde voertuigen
door de straat te rijden. Er wordt een
omleiding voorzien om het doorgaand verkeer om te leiden. Een uitzondering hierop
wordt gemaakt voor de hulpdiensten.
· Als bewoner van de straat mag je stapvoets door de Speelstraat rijden met gemotoriseerde voertuigen, maar we willen
vragen om dit zoveel mogelijk te vermijden.
· De Speelstraat is toegankelijk voor iedereen.
· De afvalophaling van IOK in de Speelstraat
zal vervroegd worden. Gelieve tijdig je
afval buiten te zetten.
We wensen de Speelstraten
alvast veel speelplezier toe !
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

Meer
info
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Kiekeboe 2017: een zomer
vol spel en plezier
Ook deze zomervakantie staat speelpleinwerking Kiekeboe weer paraat om alle kinderen en jongeren die in Rijkevorsel wonen
of er naar school gaan een zomer vol plezier
te laten beleven ! Meer informatie kun je
terugvinden in onze Kiekeboefolder die verspreid werd via de scholen. De folder kun je
ook afhalen bij de jeugddienst
of downloaden op onze website.

Meer
info

www.rijkevorsel.be/kiekeboe

Week van de Opvoeding 2017
Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2017 vond
in heel Vlaanderen en Brussel de Week van
de Opvoeding plaats met dit jaar als thema
‘Opvoeden is samen lachen, huilen, praten,
eten!’.

In de Kinderclub gingen ze hiermee aan de
slag door ontspannende activiteiten aan te
bieden waaraan de kinderen samen met hun
ouders konden deelnemen. Zo gingen ze samen dansen, koken, poppenkast spelen of
deden ze aan yoga.
Dankzij onze ouderuitdagingen werden de
ouders gestimuleerd om ook thuis aan de
slag te gaan. Elke weekdag werd er een
nieuwe uitdaging gelanceerd die ouders samen met hun kind(eren) konden aangaan.
Maar liefst zeven gezinnen gingen de uitdagingen aan en streden mee om een hangmat
te winnen.
De familie Vermeiren-Van Troy heeft alle
uitdagingen tot een goed einde gebracht
en werden ook nog eens uitgeloot door een
onschuldige kinderhand. Zij kunnen deze
zomer volop genieten van hun nieuwe hangmat !

Opendeurdag
in de Kinderclub:
woensdag 30 augustus 2017
De Kinderclub in het centrum nodigt jullie allemaal van harte uit om een kijkje te
komen nemen tijdens de opendeurdag op
woensdag 30 augustus 2017. Vanaf 17 tot 19
uur nemen onze begeleid(st)ers je mee op
verkenningstocht in ons speelparadijs.
Daarnaast worden ook de foto’s genomen
tijdens speelpleinwerking Kiekeboe tentoongesteld.
Ben jij ook benieuwd naar de Kinderclubwereld ? Spring dan zeker even
binnen !
kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56
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Ouderuitdagingen
  Week van de Opvoeding
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Fotozoektocht Rijkevorselse
speelpleintjes
Wegens het succes van de vorige jaren zal
er ook deze zomer een fotozoektocht rond
de Rijkevorselse speelpleintjes worden georganiseerd ! Aapje Rijk en Kikje Vors staan
al te popelen om jullie mee te nemen langs
al onze speelpleintjes. Ze geven jullie tips
voor extra speelplezier én tonen jullie ook
onze nieuwe speelpleintjes op Heibraak en
de Varenvelden en het vernieuwde speelpleintje op Vuurdoorn (zie kader onder).

Peuterspeelpunt sluit even
zijn deuren...
Er werd al volop gespeeld tijdens ons Peuterspeelpunt dat wekelijks doorgaat op donderdagvoormiddag, afwisselend in de Kinderclub centrum en de Kinderclub Sint-Jozef.
De peuters genoten (samen met hun (groot)
ouders) volop van het speelgoed en de andere kinderen in onze Kinderclubs.

Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoektocht tussen 1 juli en 15 september op bij
de jeugddienst, de bib of het onthaal van
het gemeentehuis of download hem via onze
website. Wil je ook kans maken op één van
onze fantastische prijzen ? Breng dan voor 1
oktober jouw ingevulde boekje binnen bij
het onthaal van het gemeentehuis.
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

Meer
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Nieuwe speeltoestellen en speelpleintjes
in onze gemeente
Het gemeentebestuur voorziet binnenkort twee nieuwe speelpleintjes in Rijkevorsel.
Vanaf augustus kunnen jullie terecht in de Heibraak voor een
supertof combinatietoestel dat speelkansen biedt voor groot én
klein. In de Varenvelden zal een pracht van een kabelbaan, een
schommel en een hindernissenparcours worden geplaatst en op
de Vuurdoorn wordt het touwenparcours vernieuwd.
Reden genoeg dus om deze zomer nog eens langs alle speelpleintjes in onze gemeente te passeren !
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Omdat de Kinderclubs tijdens de zomervakantie worden ingepalmd door de kinderen
van de speelpleinwerking, zal het Peuterspeelpunt voor twee maanden de deuren
sluiten.
Vanaf donderdag 7 september zijn jullie
weer allemaal welkom voor ons eerste Peuterspeelpunt van het najaar. Je kunt er terecht van 9.30 uur tot 11.30 uur
in de Kinderclub Sint-Jozef.
Tot dan !
kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

Meer
info

Attractiedag
speelpleinwerking Kiekeboe
aan De Valk:
25 augustus 2017
Op vrijdag 25 augustus organiseert speelpleinwerking Kiekeboe in samenwerking met
de Gezinsbond een grootse Attractiedag in
sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speeldag met onder andere verschillende uitdagende springkastelen, een ballenbad, een
hindernissenparcours, een schminkstand,
initiatielessen en nog heel veel meer.
In de namiddag verwachten we een spetterende show van ‘Jens De Lakei’. Jens De
Lakei gaat samen met de kinderen het gekste verjaardagsfeest van het jaar organiseren voor de koning ! De boterhammendoos
mag die dag thuisblijven want alle kinderen
worden getrakteerd op lekkere frietjes met
een curryworst.
De Attractiedag start om 9.30 uur aan sportcentrum De Valk. We willen jullie vragen om
je kinderen rechtstreeks naar daar te brengen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig
hebben, kunnen hiervoor terecht in de Kinderclub.
Rond de klok van 16.30 uur, als alle kindjes
hun ballon voor de ballonwedstrijd loslaten,
wordt deze spektakeldag definitief afgesloten. Kinderen die nog na-opvang nodig hebben, kunnen dan nog terecht in de Kinderclub.
Inschrijven kan via speelpleinwerking Kiekeboe of via de Gezinsbond (May
Hendrickx, Veldstraat 61,
03 314 77 51).
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

Meer
info

Voetbalterrein sportveld
Bavelstraat niet toegankelijk
tot en met 11 augustus 2017
Aangezien het jaarlijks onderhoud op het
voetbalveld aan de Bavelstraat dit jaar pas
kon worden uitgevoerd in juni, zal het veld
niet beschikbaar zijn om op te sporten tot en
met 11 augustus 2017.
Het voetbalveld aan de Bavelstraat wordt
vaak gebruikt gedurende het jaar. Enkel bij
uitzondering en na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen mag
men bij evenementen gebruik maken van
het terrein.

·
·
·
·
·

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
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Dag van het personeel
Ondertussen is het een jaarlijkse gewoonte. De personeelsleden van het
gemeentebestuur en van het OCMW komen begin juni samen voor een
gezamenlijke activiteit. Het opzet van deze dag is om de collega’s In een
gemoedelijke sfeer beter te leren kennen.

Om acht uur ’s morgens was het verzamelen geblazen aan het jeugdlokaal op het Kruispad.
120 medewerkers van de bibliotheek, de technische dienst, de kinderclub, het recyclagepark,
het woonzorgcentrum en van de administratieve diensten van de gemeente en OCMW werden
opgedeeld in verschillende teams. Op diverse locaties moesten de teams opdrachten uitvoeren
met als doel de overwinning binnen te halen. Zo was er een hindernissenparcours met water
aan de terreinen naast het jeugdlokaal, een fietszoektocht in het centrum van Rijkevorsel en
op het Schapenhof gaf Boer Jef de nodige instructies om de verschillende spelen tot een goed
einde te brengen.
Onder een stralende zon werd in de namiddag iedereen getrakteerd op een lekkere barbecue op
het molenterrein. Alleen maar lachende gezichten die ’s avonds moe maar voldaan huiswaarts
keerden.
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In juli en augustus 2017
Tijdens openingsuren bibliotheek
De schatten van Vlieg
in de bibliotheek
Spel
Doe tussen 1 juli en 31 augustus mee
aan de zomerse zoektocht naar de
Schatten van Vlieg. Vind jij een kist,
dan gaat er een wereld van geuren voor
je open. En je maakt kans op geurende
prijzen !
Gratis
Bibliotheek centrum
Molenstraat 20
2310 Rijkevorsel
Aster Berkhofbibliotheek
Kerkdreef 61
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 51
03 340 00 91
bibliotheek@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/bibliotheek
UiTmetVlieg.be/schattenjacht

Tot 15 september 2017
Fietszoektocht Broederband
Zoektocht

Jaarlijkse fietszoektocht voor jong en
oud. Ongeveer 20 km. Inschrijving in
café Rue Mour, Dorp 37, of infobalie gemeentehuis Rijkevorsel.
€5
Café Rue Mour
Dorp 37 - 2310 Rijkevorsel
Koninklijke Harmonie Broederband
0498 33 84 50

6 juli 2017
Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt
Concert
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Voorprogramma: Drift My Catch
Hoofdprogramma: Steam
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
facebookpagina Rijkevorsel Swingt

20 juli 2017
Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt
Concert

9 juli 2017
Van 10.00 tot 18.00 uur
Piepeloeren in Veussel
Fietstocht

Na de succesvolle editie van vorig jaar
kan men ook dit jaar opnieuw komen
‘Piepeloeren’ in Rijkevorsel. Een uitgestippelde fietsroute brengt de deelnemers langs de mooiste plekjes in Rijkevorsel. Ook dit jaar is er een zoektocht
en worden er streekproducten geserveerd op de verschillende locaties. De
dag wordt afgesloten op het molenterrein met een optreden van Acoustix.
volwassenen: € 7
kinderen: € 4
kaarten verkrijgbaar in het
gemeentehuis
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/piepeloeren

13 juli 2017
Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt
Concert
Voorprogramma: Monkey Punks
Hoofdprogramma: Koyle
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
facebookpagina Rijkevorsel Swingt

Voorprogramma: Muddy Chucks
Hoofdprogramma: Eric Melaerts and his
band of Musos
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
facebookpagina Rijkevorsel Swingt

22 juli 2017
Van 18.00 tot 20.00 uur
Grote Prijs Peter Brosens
Wielrennen
Wielerwedstrijd voor wielertoeristen
enkel voor inwoners van Rijkevorsel.
Start om 18 uur. Inschrijven vanaf 17
uur. Voor info en reglement zie www.
rijkevorsel-leeft.be.
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
www.rijkevorsel-leeft.be

27 juli 2017
Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt
Concert
Voorprogramma: Borderline
Hoofdprogramma: Geena and the
Lisa’s
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
facebookpagina Rijkevorsel Swingt

29 juli 2017
Zomerbar @Veussel
Eten en drinken

Café Sport
Stevennekens 218
2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Wielertoeristen
info@rwtrijkevorsel.be
www.rijkevorselsewielertoeristen.
be
Van 12.00 tot 17.00 uur
Pizzadag aan de molen
Eten en drinken

© @Veussel

Wegens groot succes vorig jaar organiseert @Veussel voor een tweede keer
een gezellige Zomerbar met cocktails,
barbecue, kubb, springkasteel en nog
zoveel meer.
Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
@Veussel
www.atveussel.be

30 juli 2017
Van 8.00 tot 10.30 uur
Noorderkempenrit
Wielrennen

Kom proeven van een lekkere versgebakken pizza uit een houtoven. Laat je
verrassen door onze hobbybakker met
een pizza met streekproducten of stel
zelf je pizza samen.
Molenterrein
Looiweg
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toerisme

5 augustus 2017
Tocht voor wielertoeristen over de landelijke wegen van de Noorderkempen
en Noord-Brabant. Lengte van de tocht
is 70 km.
€ 3,50
leden VWB: € 1,50
niet-leden: € 3,50

Om 17.00 uur
12de Recreatieve Triatlon De Bres
Triatlon
Landelijk parcours met 400 m zwemmen, 20 km fietsen en 4 km lopen (deels
door bos) - Stayerwedstrijd - zowel recreanten als licentiehouders en trio’s
zijn welkom. Aparte klassementen en start wedstrijden:

Aankondigingen van activiteiten in september dien je uiterlijk
op donderdag 3 augustus 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.

© Bart Huysmans

17.00 uur: trio’s
17.05 uur: heren -40 jaar
17.10 uur: dames -40 / +40 jaar
17.15 uur: heren +40 jaar
Judoclub De Bres
Pastoor Lambrechtsstraat 7
2310 Rijkevorsel
Judoclub De Bres
www.triatlondebres.be

5 en 6 augustus 2017
Van 10.00 tot 18.00 uur
Wandelboottochten
Wandelen

© Dirk Geets

In samenwerking met de diensten Toerisme van Beerse en Brecht wordt er dit
weekend gewandeld en gevaren. Op zaterdag wandel je vanuit Sint-Jozef Rijkevorsel naar Beerse en keer je terug
met de boot. Op zondag staat het traject Brug 8 tot Brug 9 in Sint-Lenaarts
op het programma.
€3
volwassenen: € 3
Kinderen: € 1,50
Kanaal Dessel-Schoten-Turnhout
Sint-Jozef
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/
wandelboottochten
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13 augustus 2017
Van 10.00 tot 17.00 uur
Bakkers aan de molen
Eten en drinken

De Bakkersgilde komt langs aan de molen om op ambachtelijke wijze brood te
bakken in de houtoven.
Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toerisme

14 augustus 2017
Om 20.00 uur
Jokken / Rikken
Spek- en eierenfeesten
Spel

Jokken of rikken, inschrijven vanaf
19.00 uur? Aanvang: 20.00 uur.
Feesttent kruispunt
Kleine Gammel – Bergsken
Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel
Gebuurte Kleine Gammel vzw
Moniquepeter.g@gmail.com

15 augustus 2017
Om 13.30 uur
Paaptornooi
Spek- en eierenfeesten
Spel
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Je vormt een ploeg met vier personen, je speelt tegen een andere ploeg.
Doel: proberen met de paapschijven zo
dicht mogelijk naar de paap te gooien.
Je speelt vier keer tegen een andere
ploeg. Paapschijven zijn ter plaatse beschikbaar, hiervoor wordt een borg gevraagd. Iedereen mag deelnemen vanaf
12 jaar. Iedereen mag komen supporteren, kijken, iets drinken of eten in de
tent.
Inschrijven vanaf 12.30 uur. Start:
13.30 uur.
Feesttent kruispunt
Kleine Gammel – Bergsken
Kleine Gammel 35 - 2310 Rijkevorsel
Gebuurte Kleine Gammel vzw
Moniquepeter.g@gmail.com

17 augustus 2017
Van 19.00 tot 22.00 uur
Openluchtconcert
Concert
De vier Rijkevorselse muziekmaatschappijen bieden een gratis openluchtconcert aan op de kiosk achter het
gemeentehuis.
Kiosk gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
www.rijkevorsel-leeft.be

18 augustus 2017
Om 19.30 uur
Openluchtcinema Pippa
Film
De cultuurdienst van Rijkevorsel organiseert jaarlijks een openluchtcinema.
Dit jaar gebeurt dit in samenwerking
met @Veussel en vertonen we de film
Pippa op het molenterrein.
Gratis

Molenterrein - Looiweg
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
i.s.m. @Veussel
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/cultuur

24 augustus 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters
Opendeurdag

Kleuters die op 1 september 2017 de
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben,
zijn welkom op onze drempeldag. Kom
samen met mama en/of papa kennismaken 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

25 augustus 2017
Van 18.30 tot 22.00 uur
Kermisproloog Bart Laurijssen
Wielrennen

© Bart Huysmans

De kermisproloog Bart Laurijssen is een
korte tijdrit van 2 km, voor wielertoeristen en voor alle leeftijden. Inschrijven
vanaf 17 uur in café William’s Place. Info
& reglement: www.rijkevorsel-leeft.be.
Café Den Booze
Hoek 23
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
www.rijkevorsel-leeft.be
Van 21.00 tot 23.30 uur
Nacht van de Vleermuis
Begeleide uitstap

Natuurpunt Markvallei
bc.deklapekster@natuurpunt.be
www.natuurpuntmarkvallei.be

26 augustus 2017
Van 13.00 tot 16.00 uur
Grote prijs LevheL
voor wielertoeristen en
Grote prijs voor nieuwelingen
Wielrennen
Kermiskoersen Rijkevorsel: wielerwedstrijd grote prijs LevheL om 13 uur voor
wielertoeristen en wielerwedstrijd
grote prijs nieuwelingen om 15 uur.
Info en reglement zie www.rijkevorselleeft.be.
Dorpsplein
Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
www.rijkevorsel-leeft.be

26, 27 en 28 aug. 2017
zaterdag 26 van 16.00 tot 20.00 uur
zondag 27 van 11.00 tot 20.00 uur
maandag 28 van 12.00 tot 20.00 uur
Jumbomosselenrestaurant
Rijkevorsel kermis
Eten en drinken

27 augustus 2017
De Schakel - Cementzakkenhut
Fietstocht
Tijdens de fietshappening De Schakel
richt KWB Sint-Jozef Rijkevorsel de Cementzakkenhut in. We hebben plaats
voor groot en klein. Gezellig terras,
springkasteel, ...

€4
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61
2310 Rijkevorsel
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
www.kwbsintjozef.be

7 september 2017
Xander De Rycke (try-out)
De Singer vzw

8 september 2017
Mamutrio / Brandhaard
De Singer vzw

Natuurpunt Markvallei nodigt iedereen
uit op vrijdag 25 augustus op de Nacht
van de Vleermuis. We verkennen niet
meteen een natuurgebied, maar wel
het dorpscentrum en de onmiddellijke
omgeving. Vleermuizen leven immers
overal. Om 21 uur verwachten de gidsen de geïnteresseerden voor een rondwandeling van de kerk (vertrekplaats:
Kerkdreef 66) naar de voetgangersbrug.
Aan de overkant van het kanaal wandelen we om de zwaaikom heen om dan
weer via de voetgangersbrug terug te
keren.
Sint-Jozefkerk
Kerkdreef 66b - 2310 Rijkevorsel

9 en 10 sept. 2017
Tijdens Rijkevorsel kermis kan je in zaal
’t Centrum terecht voor een smakelijke
portie jumbomosselen. Daarnaast serveren wij ook heerlijke vers bereide
vidé met groenten, koude schotel, croque-monsieur met groenten, croque uit
’t vuistje, pannenkoeken en vanille-ijs
aan democratische prijzen. Gerechten
kunnen ook worden afgehaald. Het is
dan handig om een tas mee te brengen !
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
0472 55 65 76
www.fanfarevnarijkevorsel.be

Sprookjesconcert & -toneel
‘Ali Baba en de 40 rovers’
Kon. Fanf. Vermaak na Arbeid
Jeugdtheater Globe

22 september 2017
Reijseger, Fraanje & Sylla
De Singer vzw

24 september 2017
Veldtoertocht
Rijkevorselse Wielertoeristen
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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
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.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

0475 55 35 90 - bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen:
ruimtelijke ordening,
openbare werken,
Europese aangelegenheden
en landbouw

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

SNR

0496 08 57 25 - josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:
financiën, begroting,
informatica,
kinderopvang,
kind & gezin en
ontwikkelingssamenwerking

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit, communicatie en
erediensten
0478 71 05 96 - lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen:
energie, tewerkstelling, toerisme en
milieu
0474 94 06 82 - stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs, middenstand
en lokale economie
0496 77 81 89 - wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
derde leeftijd en huisvesting

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag
dinsdag tot vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 12.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
gesloten in juli en augustus

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

gesloten in juli en augustus
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
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
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be
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FORMULIEREN

Aanvraagformulier vakantietoezicht
Invullen in drukletters a.u.b.

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. Vul online in: www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht
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
· De rolluiken worden neergelaten en opgehaald
· Er staat een voertuig op mijn oprit

·
·
·
·
·

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:

✁
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n ja     n neen
n ja     n neen
n ja     n neen

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

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

Meldingsformulier
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.

Onderwerp
n Verkeer

n Sluikstort en zwerfvuil

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen

n Lokalenverhuur

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Andere:

n Straatmeubilair

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

n Milieu

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

✁
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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.

