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Het nieuwe schooljaar komt eraan !
De vakantie heeft weer deugd gedaan.
Met mijn mooie boekentas
stap of trap ik naar mijn nieuwe klas.
Ik wil goed opvallen in het verkeer
Met mijn fluo lukt dat keer op keer
Kijken jullie ook voor mij uit misschien ?
10 op 10 omdat jij me hebt gezien !

www.rijkevorsel.be
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De gemeente wil het sportbeleid verder uitbouwen en heeft
daarom de intentie om sportcentrum De Valk aan te kopen.
Het compromis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad op 30 augustus. Het bestuur hoopt dat de
overdracht begin 2018 een feit is !
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In GLS De Wegwijzer vond de apotheose plaats van de
verkeerswerking van het voorbije schooljaar. Europees kampioen
veldrijden Toon Aerts, oud-leerling van de school, beloonde de
kinderen voor hun actieve deelname aan de verkeersacties.

16

Het vorig jaar in gebruik genomen woonomgevingsplan met
richtlijnenhandboek van de gemeente Rijkevorsel wordt door
Ruimte Vlaanderen geprezen als één van de voorbeelden om de
ruimtelijke verdichting in goede banen te leiden.

24

Wijk-werken, het nieuwe activerend
werkgelegenheidsinstrument dat in de plaats komt van het
bestaande PWA-statuut, zal op 1 januari 2018 van start gaan.
De focus ligt op het activeren van langdurig werkzoekenden als
onderdeel van een traject naar regulier werk.
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Toerisme Rijkevorsel en Toerisme Merksplas organiseren opnieuw
‘In de voetsporen van de Polar Bears’, een belevenisvolle
natuurwandeling waarbij het oorlogsverleden van Rijkevorsel en
Merksplas centraal staat.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
De afgelopen maanden was er weer veel te beleven in Rijkevorsel, dit dankzij de
verschillende verenigingen en organisaties. Vele verenigingen starten met hun nieuwe
werkjaar, met alvast heel wat op het september maandprogramma. Verder in deze 2310
kun je hierover meer vernemen. De grote vakantie loopt op zijn einde en het nieuwe
schooljaar staat voor de deur. Graag wil ik alle schoolgaande jongeren veel succes
wensen. Voor de gezinnen die het financieel moeilijker hebben, is de toekenning van
onderwijscheques in de laatste gemeenteraad goedgekeurd. Maar eerst kunnen we nog
genieten van de kermis in Rijkevorsel centrum en van wat er daarrond georganiseerd
wordt.
Onze medewerkers van de gemeentelijke technische dienst hebben weerom knap werk geleverd. In de straat SintJozef hebben ze de laatste parkings afgewerkt. De parking op de sport- en recreatiezone De Sonsheide aan de
Valk is afgewerkt met de nodige aandacht voor groen. Op verschillende plaatsen in Rijkevorsel centrum en SintJozef hebben ze veilige oversteekplaatsen gerealiseerd voor de zwakke weggebruiker. In tal van nieuwe openbare
gebouwen zullen de eerstvolgende weken de ramen geplaatst worden, zoals in de nieuwe bibliotheek aan de
Hoogstraatsesteenweg, in het nieuwe politiebureau in Doelenpad en in het nieuwe gebouw voor de Kinderclub in
Sint-Jozef aan de Uitbreidingsstraat.
Dit najaar zullen ook volgende wegenis- en rioleringswerken starten: in de Bavelstraat, Bremstraat en Wilgenstraat,
in Looi, Looiweg en Smeel, in de Gansheideweg, Ringovenweg, Pannenhuisweg en Laer. Ook in een deel van volgende
straten: Gammel, Kleine Gammel, Bergsken, Hoge Putweg, Heesbeekweg, Klaterstraat, Achtel, alsook in de straten
Auwelijn en Kruisboogweg.
Om de verdichting van de woningbouw in Vlaanderen in goede banen te leiden, is in opdracht van de bevoegde
minister het boek ‘Verdichting van dichtbij bekeken’ geschreven. Het ‘woonomgevingsplan met richtlijnen’ van
Rijkevorsel wordt hierin als één van de tien goede voorbeelden genomen voor alle Vlaamse steden en gemeenten.
Ik ben dan ook zeer fier dat Rijkevorsel als inspiratiebron voor andere steden en gemeenten in Vlaanderen mag
optreden.
Ik wens jullie allen nog een mooie en aangename nazomer toe.
Bob Van den Eijnden,
1ste schepen, Schepen van Openbare
Werken, Ruimtelijke Ordening,
Landbouw en Europese Zaken
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BESTUUR
Gemeentebestuur binnenkort wellicht
eigenaar van sportcentrum De Valk
De gemeente Rijkevorsel wil het sportbeleid verder uitbouwen. Investeren
in de nodige sportinfrastructuur draagt hier substantieel toe bij.
Het gemeentebestuur heeft dan ook de intentie om sportcentrum De Valk
aan te kopen. Het compromis wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de
gemeenteraad op 30 augustus 2017. Het bestuur hoopt dat de overdracht
begin 2018 een feit is.

Bij de Rijkevorselse sporters was er enige ongerustheid over de toekomst van sportcentrum
De Valk. De gemeente deelde deze bekommernis. Daarom nam ze ook het initiatief om de
wenselijkheid van de eventuele aankoop van het sportcentrum te onderzoeken, rekening houdend met ruimtelijke, financiële, technische en praktische aspecten. Onderhandelingen met de
huidige eigenaars leidden inmiddels tot een akkoord over de verwerving voor een bedrag van
€ 1 500 000.
Sportcentrum De Valk omvat de sportterreinen, de tennisvelden, de sporthal en de conciërgewoning. Het is gelegen in sport- en recreatiezone Sonsheide, waar het gemeentebestuur de
sportinfrastructuur zoveel mogelijk wenst te centraliseren, zoals uitgetekend in het Bijzonder
Plan van Aanleg.
Deze aankoop is dus vanuit verschillende invalshoeken een unieke aangelegenheid.
De gemeente hoopt begin 2018 eigenaar te zijn van het sportcentrum. Met de huidige eigenaars
en de sportverenigingen worden de nodige afspraken gemaakt om de overgangsperiode zo vlot
mogelijk te laten verlopen.
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Rijkevorsel Informeert:
denk mee na over de
toekomst van Rijkevorsel
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur in september de vergaderingen van ‘Rijkevorsel Informeert’. Iedereen is
welkom om te luisteren naar de plannen en
projecten van het gemeentebestuur en om
samen mee na te denken over de toekomst
van Rijkevorsel.

kevorselse lokale economie stimuleren ?
· Afval: Welke acties kunnen we ondernemen om sluikstort tegen te gaan ?
· Dorpskernen: Hoe kunnen we onze dorpskernen nog gezelliger maken ?
· OCMW: Hoe kunnen we de dienstverlening
van het OCMW optimaliseren ?

Rijkevorsel Informeert vindt dit jaar plaats
op dinsdag 12 september in de raadzaal van
het gemeentehuis en op donderdag 14 september in de parochiezaal van Sint-Jozef. Er
wordt telkens gestart om 19.30 uur.

Blijf op de hoogte van het reilen
en zeilen in de gemeente
Aan de hand van een overzichtelijke powerpointpresentatie kom je te weten welke
plannen en projecten het gemeentebestuur
voor Rijkevorsel in petto heeft. Hierbij
wordt de nadruk gelegd op concrete acties
voor 2017 en 2018.

Samen nadenken over de
toekomst van Rijkevorsel
Na de presentatie kun je aanschuiven bij de
tafels waar ook de leden van het schepencollege plaatsnemen. Het is de bedoeling om
op een positieve manier samen na te denken over een aantal thema’s die betrekking
hebben op Rijkevorsel. Heb jij goede ideeën
voor Rijkevorsel? Kom dan naar Rijkevorsel
Informeert en schuif mee aan tafel !
Volgende thema’s komen aan bod:
· Politie: Wat verwacht je als inwoner van
de wijkagent ?
· Kerk Sint-Jozef: Welke mogelijke nevenbestemmingen zie jij voor de Sint-Jozefkerk ?
· Locale economie: Hoe kunnen we de Rij-
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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 dit
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.

21 september 2017:
Internationale dag
voor de Vrede
21 september is door de Verenigde Naties
(VN) uitgeroepen tot Internationale Dag voor
de Vrede om ‘de idealen van vrede te promoten’ en staat dit jaar in het teken van
de steun voor een VN-kernwapenverbod. In
2017 wordt een dergelijk verdrag onderhandeld door niet minder dan 132 landen. Als
lid van het internationale netwerk Mayors
for Peace wenst Rijkevorsel hier de nodige
aandacht aan te besteden.

De Kinderclub sluit de deuren...
Omwille van een pedagogische studiedag BKO wordt er op vrijdag 15 september 2017 enkel ochtendopvang in de Kinderclub
georganiseerd. Gelieve hiermee rekening te houden.
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De vredesvlag zal op deze dag zichtbaar aanwezig zijn in onze gemeente.
Meer info:
· www.vrede.be/vrede-in-actie/vredesvlag

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 19 juni 2017
De jaarrekening 2016 wordt vastgesteld.
De budgetwijziging nr. 2 - 2017 alsook de
aanpassing van het meerjarenplan 20142019 worden vastgesteld.
De raad neemt kennis van het verslag van
de schoolraad van 6 juni 2017. Tevens wordt
goedkeuring gehecht aan enkele wijzigingen
in het schoolreglement 2017-2018 en het lestijdenpakket 2017-2018.
De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing
van het college van burgemeester en schepenen om met GLS De Wegwijzer aan te sluiten
bij het regionaal ondersteuningsnetwerk De
Kempen om de effecten van het ‘M-decreet’
verder te begeleiden.
De gemeenteraad gaat akkoord met de
toekenning van een jubileumsubsidie van
e 1 250 voor het 125-jarig bestaan van Brass
Band Condor.
Gunstig advies wordt verleend aan de rekening
2016 van de kerkfabriek Sint-Willibrordus.
De politieverordening inzake overlast, privatief gebruik en veiligheid en gemak van
doorgang op de openbare weg en openbare
gezondheid en veiligheid wordt aangepast
goedgekeurd, met name de toevoeging van
’gemengde inbreuken inzake stilstaan en
parkeren’, vastgelegd in het protocol GAS 4.
De grondstrook gelegen te Rijkevorsel, Drijhoek 6, kadastraal gekend afdeling 2, sectie
E deel van nummers 240L3 en 240K3, thans
gekend onder het gereserveerde identificatienummer E240P3 P000, met een oppervlakte van 623 m², wordt kosteloos aanvaard
door de gemeente voor openbaar nut om op-

genomen te worden in het openbaar domein
van de gemeente.
De gemeenteraad gaat akkoord met de toevoeging van de consulent integrale veiligheid
en noodplanning als contactpersoon voor de
informatieaanvragen betreffende het algemeen cameratoezicht.
De rechtspositieregeling van de gemeente
en de bijhorende bijlage 'Overzicht van de
verloven en afwezigheden, de administratieve toestand en de geldelijke en administratieve gevolgen' worden in aangepaste
versie goedgekeurd.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden
plaats op woensdag 30 augustus 2017 en op
maandag 25 september 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.

· 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
Toon Aerts zet jeugdige verkeershelden
in de bloemetjes
Op vrijdag 23 juni 2017 vond de apotheose plaats van de verkeerswerking van
het voorbije schooljaar in GLS De Wegwijzer. Europees kampioen veldrijden
Toon Aerts, oud-leerling van GLS De Wegwijzer, beloonde de kinderen voor
hun actieve deelname aan de verkeersacties.

In het kader van het 10 op 10-project voor verkeersactieve scholen hebben de leerlingen van
GLS De Wegwijzer het hele schooljaar gewerkt rond verkeersveiligheid. Bij één van de acties
werd het dragen van fietshelmen en fluohesjes gepromoot. Zo waren er regelmatig fluocontroles
om na te gaan of de leerlingen hun fluohesje droegen. En er werd ook bijgehouden hoe vaak de
leerlingen hun fietshelm op hadden.
Op 23 juni werden de verkeershelden van de school in de bloemetjes gezet, dit in aanwezigheid
van veldrijder Toon Aerts. Als geen ander weet hij hoe belangrijk het is om een fietshelm te
dragen en gezien te worden in het verkeer. De kinderen die het hele schooljaar elke maand minstens tien keer per maand hun fietshelm droegen, mochten als beloning op de foto met Toon.
Ook de klas van juf Elke mocht met Toon op de foto. Gedurende het schooljaar was deze klas
bij elke fluocontrole volledig in orde! Ook de andere leerlingen die een foutloos rapport konden
voorleggen bij de fluocontroles kregen van de verkeersouders een beloning.
Toon Aerts verlootte ook enkele persoonlijke voorwerpen zoals zijn truitje van Europees kampioen onder de 71 leerlingen die het hele jaar minstens 10 x per maand hun fietshelm droegen.
Een mooie beloning na een schitterend actiejaar !
Helen Craps vertegenwoordiger van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde, was ook aanwezig. Ze was in de wolken over de realisaties en het enthousiasme voor de verkeersacties in GLS
De Wegwijzer.
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Bekendmaking kerkelijke
uitvaarten
Vaak komt bij de parochie de opmerking:
“Spijtig dat we niet wisten dat persoon X
is overleden. Anders was ik naar de uitvaart
gegaan.” Zeker bij die mensen die kozen
voor een uitvaartverzorger van buiten het
dorp.
Na intern overleg binnen de kerngroep, het
vroegere parochieteam, en het gemeentebestuur werd besloten een klein infobord op
te hangen tegen de muur van de zijingang
van de kerk (westkant), evenwijdig aan de
hoofdbaan.
Zo zijn er nu twee infoborden: één dat staat
aan de rugzijde van het oorlogsmonument
en waarin vooral heel algemene info wat betreft parochie en pastorale eenheid wordt
uitgehangen en één tegen de muur van de
zijingang. Hierin worden de overlijdensberichten uitgehangen van overledenen die
een avondwake en/of uitvaart hebben in de
kerk.
Families die kiezen voor een dienst in het
crematorium en die toch graag hebben dat
het overlijden van hun dierbare bekendgemaakt wordt, mogen dit via de begrafenisondernemer aan de parochie laten weten.
Ook dan wordt het overlijdensbericht uitgehangen. We hopen op de bereidwillige
medewerking van de uitvaartverzorgers om
ofwel zelf een overlijdensbericht uit te hangen ofwel een overlijdensbericht aan de parochie te bezorgen.

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof
Woensdag 6 september 2017
· Dame Blanche en koffie
· Prijs: € 2,50

We hopen alvast dat we onze parochianen
op die manier toch beter kunnen inlichten.
In de parochie Sint-Jozef worden de overlijdensberichten uitgehangen aan het raam
van de pastorij.

Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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LEVEN EN WELZIJN
Verander thuis zelf
je PIN-code van je
elektronische identiteitskaart
Als je een nieuwe eID-kaart aanvraagt, stuurt
de kaartproducent de PIN- en PUK-codes per
post. De PIN-code kun je veranderen in een
code die je zelf kiest. De PUK-code, die je
nodig hebt als je PIN-code geblokkeerd is,
hoort bij je eID en kun je niet veranderen.

Alzheimer Cupcake-maand
De Stichting Alzheimer Onderzoek organiseert de tweede Belgische Alzheimer Cupcake-maand in september.
Particulieren, verenigingen, clubs, scholen,
woonzorgcentra worden opgeroepen om samen te bakken met vrienden, familie, clubgenoten, klasgenoten.

Hoe wijzig je je pincode?
· download gratis de ‘eID viewer’ op de
website www.eid.belgium.be
· sluit je eID-kaartlezer aan op je computer
· steek je elektronische identiteitskaart in
de eID-kaartlezer
· wijzig je code op het tabblad ‘Kaart en
PIN’ via de knop ‘Wijzig PIN’.

Heb je geen kaartlezer ?
De dienst burgerzaken helpt je graag verder.
Breng steeds de codes van je eID mee.

Geen PIN-code, wel PUK-code
Als je driemaal na elkaar een foute code intikt, blokkeert de microchip. In dat geval ben
je aangewezen op de dienst burgerzaken. Vergeet het originele document met je PUK-code
niet. Met die code kun je bij de dienst burgerzaken je pincode deblokkeren of wijzigen.

Verloor je beide codes ?
Via www.ibz.rrn.fgov.be vraag je nieuwe codes aan. Natuurlijk kun je hiervoor ook terecht bij de dienst burgerzaken.

Bak lekkere cupcakes en verkoop deze voor
het goede doel, het Alzheimeronderzoek.
Want onderzoek geeft hoop !
De Stichting Alzheimer Onderzoek is een
stichting van openbaar nut, opgericht in
1995. Sinds haar oprichting heeft de stichting reeds 128 belangrijke en innoverende
onderzoeksprojecten gefinancierd van Belgische professoren dit voor een totaal bedrag
van € 10 400 000.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 21 september 2017 in de raadzaal
van het gemeentehuis.
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Meer info:
· www.alzh.org
· info@alzh.org
· 02 424 02 04

Computerinitiaties
voor beginners
Vind je het ook tijd om met de computer te
leren werken, maar weet je niet goed hoe
daaraan te beginnen ? Dan biedt de gratis
computerinitiatie van digidak misschien een
uitkomst. Tijdens vrije inloopmomenten kun
je bij digidak ook terecht met vragen over je
eigen laptop, tablet of smartphone.
Na de zomervakantie starten weer een aantal korte initiaties van maximum drie halve
dagen. Je kunt daarvoor inschrijven op:
· maandag 11 en 18 september, tussen
10.00 en 12.00 uur in de Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef, Kerkdreef 61, 2310
Rijkevorsel
· donderdag 14 en 21 september, tussen
10.00 en 12.00 uur in het klooster, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

Een overzicht van alle gratis lessen en de
uren van vrije inloopmomenten vind je op
www.digidak.be. Je kunt ook een folder afhalen in de diverse digidak-locaties.
Meer Info:
· Digidak
· Campus Blairon 714 – 2300 Turnhout
· 014 71 11 03

·
·
·
·

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
Noodcentrales nu ook bereikbaar
via app ‘112 BE’
Wie de brandweer, een ziekenwagen of de politie nodig heeft, kan voortaan
gebruikmaken van de app ‘112 BE’. Dankzij deze app weten hulpdiensten
onmiddellijk de exacte locatie van de beller. Dit kan belangrijke tijdswinst
opleveren en bijgevolg levens redden. Uiteraard kun je ook nog steeds bellen
naar 112 via de vaste telefoon of gsm.

Drie hulpdiensten, één app
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en
je deze dus ook niet kunt vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van
brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Natuurlijk blijven
de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en gsm.

Localisatie
De noodcentrales kunnen je dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op een afgelegen plaats,
in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kun je vaak zelf niet
meteen doorgeven waar je bent. De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra je belt en
stuurt daarna elke 30 seconden een update van je positie. De app kan zo een kostbare tijdswinst
opleveren. Heb je de noodcentrales gebeld en reageer je daarna niet meer, laten de noodcentrales je smartphone rinkelen zodat de hulpdiensten je makkelijker kunnen terugvinden en helpen.

Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren. Als je niet doof of slechthorend bent en geen spraakstoornis hebt, zal de noodcentrale
slechts uitzonderlijk de chatfunctionaliteit activeren als de operator de oproeper niet kan
verstaan. Dit kan bijvoorbeeld als er te veel achtergrondlawaai is of als de oproeper geen van
de landstalen of Engels praat. Berichten in een andere taal worden automatisch vertaald voor
de operator en omgekeerd. Berichten versturen duurt echter langer dan praten en de operator
kan bijvoorbeeld ook niet even makkelijk instructies geven hoe iemand te reanimeren als dit
nodig zou zijn bijvoorbeeld.
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Extra informatie
De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog een aantal voordelen
met zich mee. Je kunt bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën
(aan medicatie), epilepsie, diabetes, ... De operator heeft deze informatie nog voordat je iets
gezegd hebt en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.

Download en registreer
Je vindt de app terug in de Play Store (Android) en in de App Store (Apple) via de zoekterm “app 112
BE”. Na de installatie kun je het icoontje van de app op het beginscherm van je smartphone plaatsen zodat je het makkelijk terugvindt in een noodsituatie. Opgelet! De app werkt enkel in België.
Meer info:
· www.112.be/nl/app

Strapdag:
vrijdag 22 september 2017
De kerndoelstelling van de Strapdag is het
aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school
te verplaatsen. Duurzame mobiliteit in het
woon-schoolverkeer verdient permanente
aandacht.
Jaarlijks doen meer dan honderd scholen
mee ! De dagelijkse functionele verplaatsing
naar school te voet of met de fiets doen,
heeft een impact op vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor je
kind. De Strapdag zet de leuke aspecten van
stappen en trappen op een ludieke manier
in de verf. Het organiseren van de actie kan
een eerste stap zijn om ouders en kinderen
te sensibiliseren en om na te denken over
hun mobiliteitsgedrag. Het initiatief toont
op een leuke wijze aan dat te voet of met
de fiets naar school gaan bijdraagt tot een
betere mobiliteit en verkeersveiligheid.
Het Octopusplan, initiatiefnemer van de
campagne, richt zich voor deze editie niet
alleen naar scholen maar ook naar ouders,
gemeentebesturen, provincies, organisaties,
bedrijven en andere betrokkenen. Ook voor

de scholen in Rijkevorsel is de Strapdag een
jaarlijks weerkerend evenement als start
van een verkeersveilig schooljaar.
Doe op 22 september mee en draag bij aan
een veiligere schoolomgeving. Laat de auto
aan de kant en kies ook voor het stappen of
trappen !
Meer info:
· www.strapdag.be
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Bel 1722 bij storm of
wateroverlast
Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer
1722 tijdens storm of wateroverlast als je
de brandweer nodig hebt, maar er niemand
(potentieel) in levensgevaar is. De Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zal tijdens storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer activeren.
Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat
de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.
Tijdens storm of wateroverlast krijgen de
noodcentrales tot vijf keer meer oproepen
te verwerken dan normaal.

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. Hiervoor
kun je terecht op www.HVZTaxandria.be.
De brandweer zal dan één van de volgende
dagen langskomen om het nest te verwijderen. In Rijkevorsel worden de wespennesten
bestreden op maandag, woensdag of vrijdag.
HVZ Taxandria rekent voor de bestrijding
geen kosten aan.
Meer info:
· www.hvztaxandria.be
· 014 42 22 22
· 03 314 46 60
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Het zijn nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722
zullen behandelen, maar dan op gescheiden
telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest
dringende oproepen kunnen afhandelen.
Als je tijdens storm of onweer toch voor
niet-dringende brandweerinterventies naar
het noodnummer 112 belt, zal je hoe dan
ook gevraagd worden om het nummer 1722
te bellen. Als je brandweerzone een e-loket
heeft, kun je daar ook rechtstreeks terecht
om een brandweerinterventie voor storm
en/of wateroverlast aan te vragen.
Nadat je het nummer 1722 gebeld hebt, is
het verder belangrijk om geduldig te wachten op de komst van de brandweer. Zij bekijken situatie per situatie en bepalen wie
het eerst verder geholpen moet worden. Dit
betekent ook dat je in sommige gevallen wat
langer zal moeten wachten, opdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn,
verder kan helpen.

Het is op basis van een code oranje of rood
van het Koninklijk Meteorologisch Instituut
van België (KMI) dat bepaald wordt of het
nummer 1722 geactiveerd wordt. Minstens
een uur voordat de storm of het onweer kan
toeslaan, zullen de lijnen opengezet worden.
De activatie van het nummer 1722 zal steeds
via de media aangekondigd worden.

Verkeershinder
Kanaalfuif
Op 9 september 2017 organiseert Chiro SintJozef hun jaarlijkse fuif. Dit evenement
vindt plaats aan hun lokalen op de Zuiderdijk. Er werd een overleg met de gemeente
en politie georganiseerd waarop enkele afspraken werden gemaakt.
Om dit evenement veilig te laten verlopen
zal éénrichtingsverkeer worden ingericht op
de Zuiderdijk. Aan de parking van de voetbal wordt een ‘kiss and ridezone’ ingericht
zodat de bezoekers vandaar te voet naar de
fuiftent kunnen gaan. Het einduur is vastgelegd op 3 uur.

Boerenmarkt
Op zondag 10 september wordt Doelenpad
n.a.v. de jaarlijkse Boerenmarkt volledig
afgesloten voor doorgaand verkeer van 7.00
tot 15.00 uur.

Camp Plumbridge
Het treffen voor militaire voertuigen in
Sint-Jozef vindt dit jaar plaats tijdens het
weekend van 15 en 17 september 2017. Op
zaterdagnamiddag is er een rondrit door
Rijkevorsel. Op zaterdagavond is er een historische evocatie op en naast de vaart ter
hoogte van de voetgangersbrug. Hierdoor
wordt een gedeelte van de straat Sint-Jozef
afgesloten voor alle verkeer, dit van 18.30
tot 20.30 uur. Hier zal tevens een parkeerverbod gelden.
Op zondagmiddag is er een ceremonie aan
het monument. Voor fietsers zal er geen
doorgang zijn op het jaagpad. Zij dienen een
kleine omleiding te volgen.

Opendeur Brandweer
Op zondag 17 september 2017 organiseert
de brandweer haar jaarlijkse Opendeurdag.
Vanaf 10.00 tot 19.00 uur wordt een gedeelte van de Looiweg afgesloten voor alle
doorgaand verkeer. Omleidingen worden gesignaleerd.

Strapdag
Tijdens de Strapdag op 22 september 2017
wordt het gedeelte van de Banmolenweg
tussen de kruispunten met de Molenakkers
en de Sint-Lenaartsesteenweg tussen 9.00
en 11.30 uur afgesloten voor het verkeer.
Het eenrichtingsverkeer voor de plaatselijke
bewoners wordt tijdelijk opgeheven.

Te Land, te Vaart en in de lucht
Op 10 september 2017 wordt aan de zwaaikom in Sint-Jozef Te Land, te Vaart en in de
Lucht georganiseerd door JH De Wauwel en
vzw Brandweer Rijkevorsel. Hiertoe wordt de straat Sint-Jozef en
· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40
de Nijverheidsstraat (Beerse) af· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
gesloten voor alle verkeer tussen
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
de Eikendreef en de Lange Kwik· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
straat (Beerse).

Meer
info
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BOUWEN EN WONEN
Woonomgevingsplan met
richtlijnenhandboek van Rijkevorsel
inspiratiebron voor andere gemeenten
Het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek van de gemeente Rijkevorsel
wordt door Ruimte Vlaanderen geprezen als één van de voorbeelden om de
ruimtelijke verdichting in goede banen te leiden. Het plan voorziet in een
verfijning van de woonbestemming volgens het gewestplan, waarbij de nadruk
ligt op een duurzaam, kwalitatief en betaalbaar woonbeleid.

‘Verdichting van dichtbij bekeken’
In opdracht van het ministerie van Omgeving, Natuur en Landbouw werd onlangs het boek ‘Verdichting van dichtbij bekeken (Xavier Buys, red.)’ uitgegeven. Het boekje is dé inspiratiebron
voor wie op een kwaliteitsvolle manier de verdichting van de woningbouw wil laten verlopen.
Door te verdichten wil men de kwaliteit van woon- en werkplekken verhogen en ruimte voor
natuur en landbouw vrijwaren. Het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek van Rijkevorsel is één van de tien initiatieven die in het boek zijn opgenomen als voorbeelden van hoe
men op een zuinige en goede manier kan omspringen met de beschikbare ruimte. Een mooie
erkenning voor de gemeente Rijkevorsel die op het vlak van verdichting een voortrekkersrol
vervult. Dankzij de publicatie kan Rijkevorsel nu als inspiratiebron dienen voor andere Vlaamse
gemeenten en steden.

Wat houdt het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek in ?
Het woonomgevingsplan met richtlijnenboek voorziet in een verfijning van de woonbestemmingen volgens het gewestplan. De gemeente Rijkevorsel wenst met het plan een duurzaam
woonbeleid te voeren dat anticipeert op de huidige en toekomstige uitdagingen zoals:
· het nastreven van woonkwaliteit bij woon- en projectontwikkelingen.
· het creëren van een betaalbaar woningaanbod.
· het inspelen op de komende vergrijzingsgolf, woonzorg en de wens om levenslang te wonen
in eigen buurt.
· een bijdrage te leveren aan een lage CO2-uitstoot en energieverbruik van woningen zoals
vooropgesteld in het streekproject Kempen 2020.
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Dankzij het plan wordt de burger aan het loket in het gemeentehuis sneller en gerichter geholpen bij vragen over hun huidige of toekomstige woning. Omdat wonen in de rand van de
kern niet hetzelfde is als wonen aan het dorpsplein, werd Rijkevorsel in het plan opgedeeld in
verschillende woonomgevingen met specifieke richtlijnen. Kandidaat-bouwers bekomen zo
meteen de juiste informatie op maat van de woonomgeving waartoe hun perceel of woning
behoort.

Bakkerij Meeuwesen
werkt aan een beter
klimaat !
Tijdens het voorjaar namen studenten energietechnologie van Thomas More gratis het
energieverbruik van een 20-tal bakkers en
beenhouwers uit de Kempen onder de loep,
dit in het kader van het streekproject Kempen2020. Bakkerij Meeuwesen uit de Bochtenstraat was één van de geselecteerde
bedrijven die hun energieverbruik lieten bekijken. Een bakker heeft heel wat energie
nodig om al dat lekkers te kunnen maken.
Reden te meer dus om dit verbruik goed door
te lichten en op zoek te gaan naar besparingen.
Jeff Meeuwesen: “Ik volg het energieverbruik regelmatig op en ben steeds op zoek
naar manieren om energie te besparen. Het
is heel interessant om dit ook eens te laten
doorlichten door studenten met kennis ter
zake.”
Uit de studie bleek dat heel wat bespaard
kon worden door TL-lampen te vervangen
door moderne LED-verlichting. Doordat deze
lampen slechts een fractie verbruiken aan
elektriciteit is de investering zeer snel terugverdiend. Ook voor het verwarmingsverbruik kwamen enkele bruikbare tips uit de
studie. Bakker Meeuwesen gaat zeker verder
aan de slag met de tips: “De lampen zullen
we dit jaar nog vervangen door LED-verlichting. Ook de andere tips nemen we zeker
mee in de toekomst.”

Ook interesse om het energieverbruik van
je zaak te laten doorlichten ? Volgend jaar
gaan de studenten van Thomas More aan de
slag in Kempense handelszaken. Wist je dat
er bovendien ook voor bedrijven heel wat
energiepremies bestaan ? Je vindt ze op de
website www.energiesparen.be.
Geïnteresseerd in meer klimaatinitiatieven
in de buurt ? Kijk op de Kempense klimaatkaart via www.kempen2020.be/klimaatkaart
of voeg zelf een initiatief toe !
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BOUWEN EN WONEN
Veilige oversteekplaatsen
voor de zwakke weggebruiker

gebruiker die wil oversteken, betekent de
maatregel dan ook een fikse verbetering van
het comfort en het gebruiksgemak.

Werkmannen van de gemeentelijke technische dienst zijn gestart met het aanpassen
van de voetpaden ter hoogte van enkele
oversteekplaatsen in het centrum van Rijkevorsel. De ingreep kadert in de doelstelling
van het gemeentebestuur om de toegankelijkheid op het openbaar domein te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

Voor het machinaal vlakker maken van de
boordstenen wordt beroep gedaan op een
externe firma. Medewerkers van de gemeentelijke technische dienst zorgen nadien voor
een perfecte aansluiting van de verlaagde
boordstenen op het voetpad en de oversteekplaatsen.

Diepe goten naast de straat en uitstekende
randen van boordstenen vormen grote hindernissen voor rolstoelgebruikers en minder
mobiele personen. Voor de zwakke weg-

Niet alleen aan de rotonde, maar ook op diverse andere locaties in Rijkevorsel worden
bij oversteekplaatsen drempelloze overgangen naar de stoep voorzien. Sinds de huidige
legislatuur worden deze verlagingen overigens automatisch opgenomen in de uitvoeringsplannen van alle wegeniswerken.

Werken deel Bavelstraat,
Bremstraat, Wilgenstraat en
deel Berkenlaan
Vanaf 4 september zal aannemer Gebroeders
Van den Bogerd uit Hoogstraten starten met
de werken in de Bavelstraat, Bremstraat,
Wilgenstraat en Berkenlaan. Vanaf de Bremstraat tot aan de chirolokalen zal in de Bavelstraat gescheiden riolering worden aangelegd. De rijweg wordt vervolgens over de
hele werkzone vernieuwd en terug in asfalt
aangelegd. Overal zullen voetpaden worden
aangelegd. Op vele plaatsen zullen dit gemengde voet-fietspaden zijn.

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip
Zet de verwarming
een graadje lager !
Wist je dat de verwarming één graadje lager zetten 7 % bespaart
op je verbruik ? Een energiebesparing die niets kost en alleen
maar opbrengt.
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In een eerste fase zal er gewerkt worden in
de Bavelstraat en de Bremstraat tot aan het
kruispunt met de Wilgenstraat. Afhankelijk
van de vordering der werken zal de werkzone in een tweede fase uitgebreid worden
met de overige straten vanaf begin november.
Voor het verkeer zal een lokale omleiding
voorzien worden.

Herstellingen wegdek Vaart
Aan het wegdek van de Vaart tussen de Oostmalsesteenweg en de Oude Baan werden recent onderhoudswerken uitgevoerd.
In het betonnen wegdek waren ernstige niveauverschillen ontstaan doordat de betonplaten ten opzichte van elkaar bewogen.
Het oppersen van de betonplaten bracht
hier geen oplossing. Hierdoor moesten we op
zoek gaan naar een andere techniek.
Deze nieuwe techniek bestond erin om tussen de verschillende platen deuvels aan te
brengen. Een deuvel is een gladde, ronde
staaf die ter hoogte van een voeg wordt
aangebracht in de betonverharding. Om
deze deuvels te plaatsen werden sleuven
ingezaagd van een halve meter lang op een
diepte van twaalf cm.
Na de plaatsing van de deuvels en het afgieten van de sleuven met cementgebonden
mortel, werd het betonnen wegdek nog gefreesd. Dit wil zeggen dat er een laagje van
maximaal één cm werd verwijderd, zodat
de niveauverschillen werden weggewerkt.
Tot slot werd er tussen de platen nog een
voegvulling aangebracht.

worden de meeste provinciale waterlopen
dan ook minstens éénmaal per jaar geruimd.
Dat gebeurt met de hand of machinaal, in de
periode tussen 15 september en 14 februari.
Als buur van een waterloop moet je voldoende afstand tot de waterloop houden
voor grondbewerkingen (1 meter) of constructies (5 meter). Je dient ook doorgang
te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken. Hier wordt steeds strenger op
toegekeken.
Zie je iets dat niet thuishoort in een provinciale waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dat te signaleren
via www.meldpuntwaterlopen.be. De provincie volgt je melding dan zo snel mogelijk
op.
Wie wil weten over welke waterlopen het
gaat, wat het onderhoud inhoudt en welke
technieken er gebruikt worden, kan terecht
op www.provincieantwerpen.be/waterlopen.
Op het geoloket Waterlopen kun je opzoeken hoe de waterloop in je buurt beheerd
wordt.

Ruiming van waterlopen
gestart
Woekerende planten of zwerfvuil in een waterloop, verstopte vuilroosters, een oeververzakking, ... Dit zijn allemaal factoren die
de vlotte doorstroming van het water in gedrang kunnen brengen en tot opstopping of
overstroming leiden.
De provincie Antwerpen zorgt ervoor dat het
water zijn weg vindt bínnen de onbevaarbare waterlopen in haar gemeenten. Daarom
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BOUWEN EN WONEN
Behaag onze Kempen
Ook dit najaar loopt in onze gemeente de
actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 23ste editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt,
Velt, JNM en 26 Kempense gemeentebesturen. De organisatoren willen inheemse en
streekeigen soorten promoten. Je kunt in de
periode september-oktober ook plantgoed
aankopen via de actie.

Begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw
tuin ? Informeer je vooraf goed! Je vindt heel
wat nuttige informatie op www.iok.be/bok
en in de gratis infobrochure. In september
worden ook drie tuinbezoeken en een infostand georganiseerd met meer informatie
rond de actie en het aangeboden plantgoed
waarbij je heel wat tips en ideeën kunt opdoen. Inschrijven is niet nodig.

Een gemengde haag
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één
soort. Deze hagen zijn beter bestand tegen
ziekten en plagen en hebben een mooi blad-,
bloesem- en besseneffect.

Infostand en tuinbezoeken
· Zaterdag 16 september om 14 en 15 uur
Rondleiding in gezins-speel-oogst-pluk-geniet-tuin van Sara,
Jan en kids, Spoorwegstraat 61 in Heist-op-den-Berg.
· Zaterdag 17 september van 10 tot 17 uur
Infostand van Behaag onze Kempen met advies op maat van
je tuin op Happening Lokaal en Gezond, Natuurgebied Schupleer, Dijkbaan in Vorselaar.
· Zaterdag 23 september om 10 uur
Rondleiding in architecturale natuurtuin van Michel Geys,
Heistraat 7 in Mol.
· Zaterdag 23 september om 14 uur
Rondleiding door Joeri Cortens in Natuurgaard De Wending,
Albert Van Dyckstraat 66 in Turnhout.
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Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag
onze Kempen’ bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen,
kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen en compost aan. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature goed
op onze arme Kempense zandgronden. Ze
trekken meer diersoorten aan en vergroten
de natuurwaarde van je tuin. Heel wat van
het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig
om meer bijen aan te trekken naar je tuin.
(op bestelformulier aangeduid met een )
Speciaal voor de bijen wordt ook bio-bloemenzaad voor bloemenweiden en bio-bloembollen aangeboden. Een bijenbosje biedt dan
weer een ideale combinatie van planten om
bijen naar je tuin te lokken en de biodiversiteit in je buurt te versterken.
De organisatoren kiezen waar mogelijk voor
autochtoon plantmateriaal, dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de laatste
ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties
met andere organismen… Onze fauna en flora
is beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en struiken.

Bestellen en afhalen plantgoed
Bestellen doe je bij voorkeur via de website
www.iok.be/bok. Maar je kunt ook bestellen
door bijgevoegd bestelformulier af te leveren bij de milieudienst. Bestellen kan tot 31
oktober !
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zaterdag 18 november tussen 9.30 en
11.30 uur op de afhaalplaats van je keuze.
In Rijkevorsel kan dit op het recyclagepark.

Meer info ?
Bezoek de website www.iok.be/bok, haal
een gratis infobrochure af in het gemeentehuis of neem contact op via e-mail
behaag.onze.kempen@iok.be.

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2017
Afhaalplaats:

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

Naam en adres:

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

Telefoon en e-mail:

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

Aantal

Zwarte els (80 tot 100 cm)
		 		
Ruwe berk (60 tot 100 cm)
			 		
Spork (60 tot 100 cm)
		 		
Hazelaar (60 tot 100 cm)
		
Lijsterbes (60 tot 100 cm)					
Niet
Vlier (60 tot 100 cm)
		
		
Gelderse roos (60 tot 100 cm)
		
		
Boswilg (80 tot 120 cm)
		 		
Zoete kers (80 tot 100 cm)
		
		
Winterlinde (80 tot 100 cm)
		
		
Zomereik (80 tot 100 cm)
Meidoorn (60 tot 100 cm)
Niet
			
Haagbeuk (70 tot 100 cm)
		 		
Sleedoorn (60 tot 100 cm)
		
Beuk (groen) (70 tot 100 cm)
		 		
Liguster (70 tot 100 cm)
		
Hondsroos (60-80 cm)
		
		
Hulst (40 tot 60 cm)
		
Gemengd haagpakket normale grond **
Niet
			
Gemengd haagpakket natte grond **
Niet
			
Bijenbosje ***
Niet
			
La Paix (appel, hoogstam) *
		
		
Reinette de Blenheim (appel, hoogstam) *
		
		
Radoux (appel, hoogstam) *
		
		
Reine des Reinettes (appel, laagstam) *
		
		
Dubbele Belle Fleur (appel, laagstam) *
		
		
Conference (peer, hoogstam) *
		
		
Doyonné (peer, hoogstam) *
		
		
Double Philip (peer, laagstam) *
		
		
Bon.Ch. Williams (peer, laagstam) *
		
		
Blue de Belgique (pruim, halfstam) *
		
		
Reine Claude d’Ouillin (pruim, halfstam) *
		
		
Hedelfinger (kers, hoogstam) *
		
		
Kordia (kers, hoogstam) *
		
		
Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)						
Mispel var. Westerveld (halfstam)
		
		
Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)
		
		
Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)
		
		
Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)
		
		
Kweepeer var. Champion (halfstam)
		
		
Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)
				
Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)
				
Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)
		 		
Hop (klimplant, in pot)
		
		
Kamperfoelie (klimplant, in pot)
		
		
Vlaco-compost (zak 40 liter)						
Bio-bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)
		
		
Bostulp (bio-bloembol)
		
		
Wilde narcis (bio-bloembol)
		
		
Boerenkrokus (bio-bloembol)
		
		
							

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

aangeboden in

aangeboden in

aangeboden in
aangeboden in
aangeboden in

Prijs

Totaal

x 0,60
x 0,60
x 0,60
x 0,60
Rijkevorsel
x 0,60
x 0,60
x 0,60
x 0,60
x 0,60
x 0,75
Rijkevorsel
x 0,75
x 0,60
x 0,75
x 0,75
x 0,75
x 1,50
Rijkevorsel
Rijkevorsel
Rijkevorsel
x 16,50
x 16,50
x 16,50
x 7,00
x 7,00
x 16,50
x 16,50
x 7,00
x 7,00
x 14,00
x 14,00
x 16,50
x 16,50
x 2,50
x 14,50
x 1,50
x 2,00
x 1,50
x 16,50
x 1,00
x 2,50
x 7,00
x 6,50
x 5,00
x 2,00
x 3,60
x 0,40
x 0,50
x 0,20
TOTAAL

✁

Soort					

= goed voor vogels    = goed voor bijen en insecten   
= past in geschoren haag   
= mooie bloesem en/of heerlijke geur
* De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 10 x meidoorn - Vochtige grond:
15 x Haagbeuk, 15 x meidoorn.
*** Bijenbosje (voor 10 - 12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen van soorten 1 tot 19 gelieve telefonisch te informeren: kortingen voorzien van 10 % vanaf e 100.
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BOUWEN EN WONEN
Verkoop betaalbare
bouwgronden en
appartementen
Woon je graag in een rustige en duurzame
omgeving, maar toch vlakbij het dorpscentrum? IOK en DE ARK verkopen dit najaar
betaalbare bouwgronden en appartementen
in respectievelijk Koekhoven en Dijkbeemd.

Drie bouwgronden in Koekhoven
IOK gaat in samenwerking met de gemeente
Rijkevorsel over tot de verkoop van de laatste drie bouwgronden in de verkaveling
‘Koekhoven fase 6’. Deze nieuwe woonbuurt
is gelegen tussen de eerder gerealiseerde
fases aan de Kleine Markweg, Waterdelt en
Dijkbeemd.
De toegang tot deze nieuwe verkaveling is
voorzien via de nieuw aangelegde straat
Bieshoven en via bestaande voetgangers- en
fietsersverbindingen. Ideaal voor jonge gezinnen of mensen die willen bouwen in een
aangename en rustige buurt. De verkaveling
bestaat uit geschakelde eengezinswoningen
waarbij de nog beschikbare kavels een oppervlakte hebben van 292 m².

De verkoop van deze verkaveling verloopt in
twee fasen:
· Inschrijvingen: kandidaat-kopers kunnen
zich bij IOK te Geel komen inschrijven tot
vrijdag 22 september, na telefonische afspraak op 014 56 27 44.
· De verkoop is voorzien op maandag 2 oktober om 18.30 uur, in het gemeentehuis
te Rijkevorsel.
Meer informatie zoals o.a. prijzen, een
gedetailleerd plan, voorschriften en voorwaarden kun je steeds terugvinden op de
website www.iok.be/Koekhoven. Heb je nog
vragen dan kun je terecht bij IOK via e-mail
grondbeleid@iok.be of 014 56 27 44.

Twaalf appartementen
in Dijkbeemd
In het landelijke Dijkbeemd verkoopt DE
ARK twaalf eigentijdse appartementen, verdeeld over twee appartementsgebouwen. Je
woont er rustig in de vallei van de Mark, met
zicht op een open agrarisch landschap.
De architectuur is tijdloos en strak, de materialen kwalitatief en onderhoudsvriendelijk.
Elk appartement heeft één of drie slaapka-
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mers, een ruim terras met buitenberging en
een autostaanplaats. De ligging en het uitzicht zijn optimaal. De appartementen op
het gelijkvloers zijn rolstoeltoegankelijk.
Energievriendelijkheid is de norm. Denk
maar aan een uitstekende thermische en
akoestische isolatie, condenserende gaswandketels, ventilatiesysteem C+ en recuperatie van regenwater.
Waarom betaalbaar ?
· interessante verkoopprijzen
· 6 % in plaats van 21 % BTW
· verminderde notariskosten
Je kunt nog inschrijven ! Maak een afspraak
met het team verkoop en leningen van DE
ARK op 014 40 11 03 en laat je inschrijven
op de wachtlijst van Rijkevorsel. Of bel
gerust met al je vragen. Op de website
www.arkwonen.be/documentatie vind je
alle voorwaarden voor kandidaat-kopers.

Nieuw dienstgebouw kerkhof
Wie het kerkhof in het centrum bezoekt, zal
zien dat er werken uitgevoerd worden op de
plaats waar vroeger het dienstgebouw heeft
gestaan. Dit gebouw, dat intussen gesloopt
is, zal vervangen worden door een nieuw en
meer functioneel dienstgebouw.

Naast voorzieningen voor de werklieden van
de technische dienst, zal er ook een sanitair gedeelte voor de bezoekers worden gebouwd.

Behalve de sloop, die door een externe firma
werd gedaan, zullen de werken door de
technische dienst van de gemeente worden
uitgevoerd.

Groepsaankoop
groene energie
Inschrijven voor de samenaankoop groene
energie van de provincie Antwerpen via
www.samengaanwegroener.be is nog mogelijk tot 10 oktober. Heb je geen internet ?
Dan kun je tijdens de maand september terecht op de milieudienst in het gemeentehuis voor een papieren inschrijving. Breng
zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee !

Herinnering: infocafé
energiemeesters
Heb jij zin om gezinnen te ondersteunen met
het slimmer omgaan met energie ? Word dan
vrijwillig energiemeester in Rijkevorsel ! Je
kunt je vrijblijvend aanmelden via de website www.kempen2020.be/energiemeester.
Wil je graag meer info of eens bespreken hoe
het in zijn werk gaat ? Kom dan langs tijdens
het infocafé op donderdag 28 september in
het Plusserslokaal in Rijkevorsel, Kruispad
2b.

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

Meer
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN
Wijk-werken vervangt PWA
Zoals je ondertussen wellicht via de pers hebt vernomen, houdt het
PWA op te bestaan op 31 december 2017 en komt er een nieuw systeem,
wijk-werken, dat van start gaat op 1 januari 2018. Op 5 en 7 juli 2017 werden
respectievelijk het decreet en het ontwerp van uitvoeringsbesluiten wijkwerk goedgekeurd door de Vlaamse regering. De hervorming van de huidige
PWA-dienstverlening naar wijk-werken krijgt zo geleidelijk aan vorm.

De focus ligt op het activeren van langdurig werkzoekenden met een zekere afstand tot de
arbeidsmarkt door hen maximaal één jaar activiteiten te laten verrichten op lokaal niveau bij
privépersonen en/of rechtspersonen (lokale besturen, scholen, vzw’s, verenigingen). Deze tijdelijke werkervaring kan hun competenties versterken en vormt een onderdeel van een traject
naar regulier werk. De lokale verankering, het uitvoeren van maatschappelijk relevante taken
en de laagdrempelige opstap naar werk zijn dan ook belangrijke kenmerken van het wijk-werk.

Belangrijkste principes/wijzigingen
van het nieuwe instrument ‘wijk-werken’
De wijk-werkers
· Voor PWA-werknemers die op 30 september 2017 verbonden zijn door een PWA-arbeidsovereenkomst zijn er versoepelingsmaatregelen. Zij kunnen mogelijk langer dan één jaar bij de
wijk-werking blijven én met behoud van hun gebruikers.
· De wijk-werker mag maximaal 60 uren per maand en 630 uren per jaar prestaties verrichten
en dit ongeacht het type van activiteit.
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· Per gepresteerd uur ontvangt de wijk-werker een belastingvrije toeslag van € 4,10 van VDAB
bovenop de werkloosheidsuitkering.
· De activiteiten zijn vergelijkbaar met deze van het huidige PWA-systeem.
De wijk-werkgebruikers
· Heden is nog niet geweten of de gebruiker zijn/haar PWA-werknemer zal kunnen behouden.
Dat zal afhangen van de beslissing van VDAB na het screeninggesprek met de PWA-werknemer.
In geval de PWA-werknemer niet kan blijven, zal getracht worden een andere wijk-werker ter
beschikking te stellen van de gebruiker.
· Elke gebruiker moet jaarlijks een inschrijvingsrecht betalen van € 7,50 aan de organisator
wijk-werken.
· Net zoals bij het PWA zal men werken met een chequesysteem. De Vlaamse Regering heeft
de minimale aanschafprijs vastgesteld op € 5,95 per cheque (maximum = € 7,45) Voor privépersonen zullen de cheques fiscaal aftrekbaar blijven.
De wijk-werkorganisatie
Momenteel heeft vrijwel elke stad/gemeente een PWA. Voor de organisatie van wijk-werken
wordt gestreefd naar een minimale schaalgrootte van 60 000 inwoners. In de praktijk betekent dit voor onze regio dat de interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’, een samenwerkingsverband tussen zes gemeenten (Rijkevorsel, Hoogstraten, Merksplas, Arendonk, Ravels en
Baarle-Hertog) de organisatie van het wijk-werk
op zich neemt. Hoe alles praktisch zal geregeld
worden, moet nog verder uitgeklaard worden.
Nieuwsbrief lokale economie
Ook verdere administratieve richtlijnen voor
PWA-werknemers en –gebruikers volgen nog.
In het najaar zal de nodige communicatie verSinds een jaar ontvangen handelaars en ondernemers de driespreid worden.
maandelijkse nieuwsbrief lokale economie. Via de digitale
nieuwsbrief krijgen ze informatie op maat die hen kan ondersteunen in het uitvoeren van hun beroepsactiviteiten.
Nog PWA-hulp nodig ?
Heb je hulp nodig in de tuin, voor kleine klusjes,
Ondernemers die nog niet op de hoogte zijn van de nieuwsbrief
kinderopvang, in jouw vereniging, ... of denk je
en deze graag willen ontvangen, kunnen hiervoor een e-mail
een helpende hand te kunnen gebruiken in de
sturen naar economie@rijkevorsel.be.
nabije toekomst, dan is het aan te raden je in
te schrijven vóór 30 september 2017.

Interesse om voor het PWA te werken  ?
Werkzoekenden die mogelijk geïnteresseerd zijn in een tewerkstelling via het PWA, kunnen
contact opnemen met de PWA-dienst en dit ook bij voorkeur vóór 30 september 2017.

PWA-dienst Rijkevorsel
Gemeentehuis Rijkevorsel
03 340 00 58
pwa@rijkevorsel.be

Meer
info
· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

Meer
info
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VRIJE TIJD
Polar Bearswandeling
Toerisme Rijkevorsel organiseert al enkele jaren samen met Toerisme
Merksplas de Polar Bearswandeling eind september. Deze wandelroute loopt
grotendeels over het wandelnetwerk ‘Kempense Kolonies’ en brengt je door
de prachtige natuur aan de kolonie van Merksplas en de natuurgebieden
De Pomp en Blakheide.

Dit jaar wordt er gewandeld tijdens het Plumbridgeweekend op zondag 17 september. In Rijkevorsel vertrekt de wandeling om 10.30 uur aan de voetbalkantine aan de Zuiderdijk. Om 11.30
uur verbroederen we op de Blakheide met de wandelaars die in Merksplas vertrekken. Samen
wandelen we dan terug naar de kampplaats van de vzw Spearhead in Sint-Jozef Rijkevorsel.
Bij aankomst op de kampplaats (rond 12.30 uur) is er de mogelijkheid tot het nuttigen van een lichte maaltijd, nl. videe met frieten aan € 8. Voor deze lunch dien
je vooraf in te schrijven.
Om 14 uur kun je dan eventueel aansluiten
bij de ceremonie aan het Polar Bearsmonument.
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Meer info en inschrijvingen:
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

Kerst in Rijkevorsel
De avonden worden langer en de herfst
begint te lonken. Hopelijk krijgen we nog
enkele mooie nazomerdagen. Toerisme Rijkevorsel is reeds druk in de weer met de
programmatie van de winteractiviteiten.
Om jullie tijdig te informeren over onze
evenementen doen we nu reeds een oproep
naar geïnteresseerde burgers, verenigingen
en middenstanders.

Kerstmarkt
De kerstmarkt gaat dit jaar door op zondag
17 december op het molenterrein. Iedereen
krijgt de kans om zijn hobby, talent, vereniging voor te stellen op de kerstmarkt. Aan
onze molen zijn alle elementen aanwezig
om van een koude winterse dag een gezellige dag te maken.

Ben jij zelf of je vereniging geïnteresseerd
in een standplaats op de kerstmarkt ? Wil je
extra publiciteit krijgen in de folder ?
Laat het ons weten voor
1 oktober.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

Piepeloeren 2017
Smullen, bewegen en bewonderen ! Dat waren de sleutelwoorden van de Piepeloerenactiviteit van 9 juli. Onder een deugddoende
zon verkenden jong en oud de mooiste plekjes in onze gemeente.
De antwoorden en de winnaars van de
zoektocht vind je terug op de webpagina
www.rijkevorsel.be/piepeloeren.

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

© Ronny van den Ackerveken
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VRIJE TIJD
Duivelse Molens
Het toneelstuk ‘Duivelse Molens’ is ondertussen een vaste waarde geworden in onze
gemeente. Tijdens de donkere herfstmaanden brengen de Duivelse Molens-spelers de
tijd van toen weer tot leven aan de molen.
Dit jaar wordt er gespeeld op de volgende
dagen:
· vrijdag 27 oktober
· vrijdag 3 november
· zaterdag 4 november
· donderdag 9 november
· vrijdag 10 november
· vrijdag 17 november
· zaterdag 18 november
· vrijdag 24 november
· zaterdag 25 november
De inkomprijs bedraagt € 7. Kaarten zijn
verkrijgbaar vanaf maandag 4 september om
9.00 uur aan de infobalie in het gemeentehuis.

Monitoren Kiekeboe winnen
Kubb-trofee der
speelpleinwerkingen
Net als vorig jaar sleepten enkele monitoren
van speelpleinwerking Kiekeboe de Kubbtrofee der speelpleinwerkingen in de wacht.
Een ‘gouden Kubb-set’ en enkele frisse pintjes waren hun meer dan verdiende prijs.

Ook vorig jaar wonnen onze Rijkevorselse
monitoren dit toernooi. Wie weet organiseert de Rijkevorselse jeugddienst volgend
jaar het Kubb-toernooi wel in ons dorp... ?
Winnende monitoren van dienst waren Tom
Nooyens, Diede Van Dun, Jelle De Backer en
Elien Van Gils. De trofee werd gewonnen te
Lier op zondag 23 juli.

Kiekeboe 2017:
plezier voor groot en klein
De zomer loopt weer op z’n einde... en zo
ook de 22ste editie van speelpleinwerking
Kiekeboe ! Rijkevorselse jongeren van alle
leeftijden hebben weer een zomer lang kunnen genieten van sport en spel, in eigen dorp
of op locatie. Het was een fijne, speelse zomer. Bedankt aan alle Rijkevorselse speelhelden die hieraan hebben meegewerkt !

© Bart Huysmans
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Alle foto’s van onze Kiekeboe-zomer kan je
terugvinden op onze Facebookpagina www.
facebook.com/jeugddienstrijkevorsel.

Kiekeboe 2017
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VRIJE TIJD
Nieuwe speeltoestellen
en speelpleintjes
in onze gemeente
Er werden in onze gemeente twee nieuwe
speelpleintjes geplaatst, in de Varenvelden
en in de Heibraak. Het speelpleintje in de
Vuurdoorn werd volledig vernieuwd.
In de Heibraak is er een supertof combinatietoestel geplaatst dat speelkansen biedt voor
groot én klein. In de Varenvelden staat een
pracht van een kabelbaan, een schommel en
een hindernissenparcours en in de Vuurdoorn
is het touwenparcours vernieuwd. Reden genoeg dus om snel nog eens langs alle speelpleintjes in onze gemeente te passeren !

Opendeurdag 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 van speelpleinwerking Kiekeboe tentoongesteld.
Ben jij ook benieuwd naar de Kinderclubwereld ? Spring dan zeker even binnen !

Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes
Al meer dan 300 exemplaren van de fotozoektocht zijn onze deur uitgegaan en hopelijk hebben al evenveel kindjes genoten van
onze speelpleintjes. Tot en met 15 september kun je gratis een boekje afhalen bij de
jeugddienst, de bib of aan het onthaal van
het gemeentehuis. In dit boekje staat een
(optionele) fietsroute die via rustige wegen
langs de verschillende speelpleintjes gaat.
Daarnaast vinden jullie ook leuke speeltips
terug die Aapje Rijk en Kikje Vors hebben bedacht voor groot en klein én natuurlijk ook
de fotozoektocht met foto’s die werden getrokken op de verschillende speelpleintjes.
Breng het boekje voor 1 oktober 2017 ingevuld binnen en maak kans op één van onze
fantastische prijzen. Veel speelplezier gewenst !
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Start van het nieuwe schooljaar in de Kinderclub
Bij het begin van het nieuwe schooljaar is het misschien goed
om de buitenschoolse kinderopvang nog eens kort voor te
stellen.
De gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO), beter gekend als ‘de Kinderclub’. Deze dienst staat onder toezicht van en wordt erkend
door Kind & Gezin. Kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar die
woonachtig of schoolgaand zijn in Rijkevorsel kunnen in
een kindvriendelijke omgeving worden opgevangen voor en
na school, op woensdagmiddag, snipperdagen en tijdens de
schoolvakanties.
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op volgende locaties:
· Molenstraat 22, centrum Rijkevorsel
· Kerkdreef 61 (tijdelijke locatie), Sint-Jozef Rijkevorsel
Tarieven:
· Voor- en naschoolse opvang: € 0,90 per begonnen half uur
· Schoolvrije dagen en vakanties: € 4,50 voor minder dan
3 uren opvang, € 7 voor 3 tot 6 uren opvang en € 12 voor
meer dan 6 uren opvang
· Woensdagnamiddag: het voordeligste tarief wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per begonnen half uur en bij opvang langer dan 3 uren wordt € 7 aangerekend.
De tijd die kinderen doorbrengen in de buitenschoolse kinderopvang is geen verlenging van de
schooltijd maar vrije tijd! Het accent ligt op spelen. De vrije spelkeuze van de kinderen staat
centraal. Zij kunnen na de schooluren kiezen of ze zich willen uitleven in de motorische hoek
of eerder rustig willen spelen, alleen of in groep willen spelen, binnen of buiten willen spelen…
Op vakantiedagen en woensdagnamiddagen is vrij spel echter niet voldoende en worden er door
de begeleid(st)ers activiteiten georganiseerd.
De kinderen worden opgevangen door een team begeleid(st)ers die hiervoor zijn opgeleid. Zij
volgen regelmatig bijscholingen en hebben wekelijkse interne werkbesprekingen.
Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders van hun kinderen. Daarom vinden
wij het belangrijk dat ouders voldoende worden
ingelicht over wat er in de opvang gebeurt. Zo
03 340 00 56
kunnen ouders met een gerust hart hun kindekinderclub@rijkevorsel.be
ren aan ons toevertrouwen.

Meer
info
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VRIJE TIJD
Peuterspeelpunt
gaat weer van start !
De zomervakantie is jammer genoeg gedaan... Maar goed nieuws voor de allerkleinsten want het Peuterspeelpunt opent vanaf
donderdag 7 september weer zijn deuren !
Op donderdag 7 september zijn jullie allemaal welkom van 9.30 tot 11.30 uur in de

Kinderclub Sint-Jozef (cafetaria van het Gemeenschapscentrum, Kerkdreef 61). Daarna
wisselt de locatie elke week af tussen Kinderclub centrum (Molenstraat 22) en Kinderclub Sint-Jozef.
Alle ouders, grootouders, tantes, nonkels,
... zijn dus weer van harte welkom om te
komen spelen tijdens ons Peuterspeelpunt !

Buitenspeeldag 2.0
Wegens het succes van de voorbije Buitenspeeldagen organiseert het gemeentebestuur op woensdag 13 september 2017 een
Buitenspeeldag 2.0 voor alle kinderen van
Rijkevorsel !

Iedereen is van 14 tot 16 uur welkom op de
parking aan het Doelenpad om er te spelen
met o.a. de volksspelen, de grote gezelschapsspelen, te springen op ons springkasteel of gewoon te voetballen of tikkertje te
spelen ! Jullie komen
toch ook ?
Meer info en inschrijvingen:
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Scholenveldloop Rijkevorsel
Ook dit schooljaar zal het gemeentebestuur,
in samenwerking met de Sportraad Rijkevorsel, de drie scholen in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel, KFC Zwarte Leeuw, SVS en met de
medewerking van Bruneel-Cox en BibChip,
een veldloop inrichten naar aanleiding van
de Vlaamse Veldloopweek in september. Dit
schooljaar zal de veldloop plaatsvinden op
dinsdag 26 september 2017 tijdens de voormiddag.
Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens
de schooluren te laten plaatsvinden, zodat
alle leerlingen van de lagere scholen in Rijkevorsel die voormiddag serieuze fysieke inspanningen hebben geleverd.

De kinderen zullen in verschillende reeksen
lopen, per leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook kunnen kiezen uit een wedstrijdloop
of jogging.
Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te komen supporteren voor onze
jonge atleten aan de voetbalvelden van KFC
Zwarte Leeuw (Kruispad). De veldloop vindt
plaats tussen 9 en 12 uur.

Sportraad: algemene
vergadering + sportcafé
Op maandag 4 september 2017 is de eerstvolgende algemene vergadering van de
sportraad. Deze vindt plaats in de raadzaal
van het gemeentehuis om 20 uur.
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VRIJE TIJD
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 Bianca Vriens,
leerkracht bij GLS
De Wegwijzer en
trotse mama van
een dochtertje
Alexandra.

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?
‘Midzomernachthitte’ van Viveca Sten. Het
is een spannende thriller van de Sandhamnreeks. Ik heb nu al een paar boeken van deze
reeks gelezen en het leest heel ontspannend.
Af en toe vraag ik wel eens tips aan de bibliotheekmedewerkers. En deze reeks hadden ze me aangeraden. Ik merk wel dat ik
niet de enige ben die deze tip heeft gekregen, want ze zijn vaak uitgeleend.

Lees je wel eens digitaal ?
Nee, ik houd er juist van om een echt boek
vast te houden. Toen ik enkele jaren geleden
naar Thailand op reis ging, wou ik in mijn
koffer plaats overhouden voor souvenirs. Dus
leende ik een e-reader van iemand. Dat was
wel handig, maar nadien ben ik toch direct
terug overgeschakeld naar een echt boek.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Normaal bezoek ik de bib toch om de maand
of om de twee maanden. En dan leen ik twee
à drie boeken. Maar sinds ik mama ben geworden, is het lezen een tijdje minder geweest. Nu lees ik ’s avonds voor het slapen
nog enkele pagina’s om lekker ontspannen te
gaan slapen. Dat vind ik heerlijk.
Maar de eerste maanden na de geboorte van
ons Alexandra was ik ’s avonds zo moe dat
ik direct ging slapen. Op reis vind ik het ook
heerlijk om boeken te lezen !
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Met de kinderen van de klas bezoek ik de bib
ook regelmatig. Elke maand mogen ze een
boek gaan zoeken om in de klas te lezen.
Daarnaast leren ze er ook hoe ze zelf boeken
kunnen zoeken. En elk jaar kunnen we er komen luisteren naar een schrijver.

In welk boek had je zelf graag
geleefd en waarom ?
In het boek ‘Sacajawea’ van Anne Lee Waldo.
Het is zo een fantastisch verhaal over een
historische tocht dwars door Amerika. Het
gaat over een Indiaans meisje dat veel meemaakt als ze samen met Lewis en Clark het
land Amerika doorkruist. Persoonlijk ben ik
heel nieuwsgierig naar andere landen en culturen. Daarom droom ik ervan om nog verre
reizen te maken en kennis te maken met de
verschillende culturen. Geschiedenis vind ik
ook heel interessant. Het is ook een vak dat
ik heel graag geef. Maar het is natuurlijk ook
dubbel. Want had ik in dit boek geleefd, dan
zou ik ook verschrikkelijke dingen meemaken.
Het zou wel fantastisch zijn om Sacajawea
gekend te hebben.

Heb je onlangs nog voorgelezen
aan iemand ?
Ik sta nu in het vijfde leerjaar en dat programma is heel druk. Maar toen ik in het
vierde leerjaar stond, las ik elke week voor
uit het boek ‘Heksen’ van Roald Dahl. De
kinderen genoten daar erg van, en ik ook
wel. Het was altijd een leuke afsluiter van
de week.

Nu lees ik ondertussen thuis ook al wel een
beetje voor aan mijn dochtertje. Ik merk dat
ze daar nu al van kan genieten. Ik ben van
plan om haar iedere avond voor het slapen
gaan een verhaaltje te vertellen of voor te
lezen.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Dan zou ik gemakkelijker triest kunnen zeggen. Vaak zijn dat waargebeurde verhalen
over mensen die echt verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt.
Ik kan me ook het boek ‘Wilde zwanen, drie
dochters van China’ nog goed voorstellen.
Het is geschreven door Jung Chang. Het gaat
over een oma, een moeder en haar dochter
en hun leven in China. Dat was nu niet echt
een leven van rozengeur en maneschijn. Dat
is ook zo een verhaal dat me bijblijft. Maar
ik was daar niet goed van.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Nicci French, Karin Slaughter en Tess Gerritsen.

Waar lees je het liefst ?
Ik lees het liefst in bed voor het slapengaan,
zodat ik ontspannen in slaap kan vallen. Op
reis ben ik graag veel bezig en ga ik graag
dingen doen en bekijken. Maar toch probeer
ik elke dag een verfrissende duik te nemen
in een zwembad en dan lees ik ook graag
nog even in een boek terwijl ik opdroog in
het zonnetje.

Heb je ooit − dankzij een boek
of een bibliotheekbezoek − een
bijzonder iemand
leren kennen ?
De schrijver Rob Ruggenberg vond ik een
heel interessant persoon. Hij kwam aan de
kinderen van het vierde leerjaar vertellen over zijn boeken. Dat is een man die zo
smakelijk kon vertellen. Iedereen hing aan
zijn lippen. Wat hem ook voor mij bijzonder
maakte, was dat hij zich ook echt verdiept
in een onderwerp voordat hij gaat schrijven.
Hij reist naar een land en gaat daar echt
tussen de mensen leven. Door te praten,
op te zoeken, zelf te beleven kan hij zich
echt inleven in een verhaal en zo ontstaan
zijn boeken. Misschien omdat ik zelf ook zo
geïnteresseerd ben in andere culturen, geschiedenis en verre landen dat ik het een
interessant persoon vind.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Katrien Van Riel. Zij leest af en toe ook graag
een boek van de bib.

·
·
·
·
·

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
Kookboek ‘Rijkevorselse recepten’
Op maandag 19 juni 2017 werd het kookboek ‘Rijkevorselse recepten’
voorgesteld. In het boek presenteren personeelsleden, raadsleden en
sympathisanten van gemeente en OCMW Rijkevorsel hun favoriete gerechten
met Rijkevorselse producten.

Uitdaging Kempen2020
Onder de noemer Kempen2020 voeren 29
Kempense gemeentebesturen, waaronder ook
Rijkevorsel, een ambitieus energie- en klimaatbeleid. Hierbij trachten de gemeenten
om tegen 2020 minstens 20 % CO2-reductie ten
opzichte van 2011 te realiseren op hun grondgebied. Jaarlijks gaan de gemeenten van Kempen2020 bovendien een extra uitdaging aan.
Er werd gevraagd om aan de slag te gaan met
lokale of streekproducten en hierbij het personeel te betrekken. De voordelen van het gebruik van lokale producten zijn dan ook legio:
het verkleint de ecologische voetafdruk, het
geeft steun aan de lokale economie en het is
bovenal lekker !

‘Rijkevorselse recepten’
Het college van burgemeester en schepenen
ging de uitdaging met plezier aan. Het resulPersoneelsleden, raadsleden en
sympathisanten van gemeente
taat is ‘Rijkevorselse recepten’, een kookboek
en OCMW Rijkevorsel stellen hun
favoriete gerechten met Rijkevorselse
met heerlijke ‘Rijkevorselse’ gerechten beproducten voor.
dacht of aangereikt door enkele enthousiaste
personeelsleden, raadsleden en sympathisanten van gemeente en OCMW Rijkevorsel. Alleen recepten waarbij gebruik gemaakt werd van een Rijkevorsels streekproduct of van een
product dat zijn oorsprong kent in Rijkevorsel kwamen in aanmerking om opgenomen te worden
in het boek. Het leverde een heleboel heerlijke recepten op die je ongetwijfeld doen watertanden !

Rijkevorselse
recepten
Kookboek_cover_2017_Rijkevorsel.indd 1

2/06/17 08:51

Voor aanvang van de gemeenteraad van 19 juni werd het boek officieel voorgesteld. De aanwezigen werden door de deelnemende koks getrakteerd op enkele van de lekkere gerechten
uit het kookboek. Smakelijker is een gemeenteraadszitting in Rijkevorsel nog nooit begonnen !
Het boek is niet te koop, maar zal door het bestuur aangewend worden als relatiegeschenk.
Een digitale versie van het kookboek kun je downloaden op www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten. De recepten worden ook allemaal gepubliceerd in de 2310, zodat elke inwoner van
Rijkevorsel deze lekkernijen kan uitproberen.
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Aardbeiensoep met pistachecrème
anglaise en bladerdeeggarnituur

Hild Janssen

Benodigdheden

Bereidingswijze

· soepje van aardbeien
− 1 kg aardbeien
− 1 citroen of limoen
− 100 g suiker/honing

In een diep bordje het warm aardbeisoepje dresseren. Rondom de
pistachecrème anglaise gieten. Ruim bestrooien met bloemsuiker. Afwerken met pistachenootjes en een takje munt. Warm serveren en
opdienen met een bladerdeeggarnituur.

· pistachecrème anglaise
− ½ l crème anglaise
− kirsch of marasquin
− 125 g room
− Pistachenootjes

Bereidingswijze soepje van aardbeien
Snij de aardbeien in twee. Sauteer * de aardbeien in een warme pan
zonder boter. Naargelang smaak suiker en/of honing toevoegen. Besprenkel met het sap van de citroen of limoen. De aardbeien niet laten
gaar worden, anders wordt het een papje !
* Sauteren = het snelbakken van een voedingsmiddel.

· bladerdeeggarnituur
− bladerdeeg
− grove kristalsuiker
− losgeklopt ei
· pistachenootjes
· bloemsuiker
· munt

Bereidingswijze pistachecrème anglaise
Maal de pistachenootjes fijn en meng ze onder de crème anglaise. Voeg
er de half opgeklopte room aan toe. Deze crème anglaise kan voor dit
dessert heerlijk geparfumeerd worden met kirsch of marasquin. We
rekenen dan op 25 ml alcohol + ½ l saus.
Bereidingswijze bladerdeeggarnituur
Bladerdeeg in banden van 1 cm breed snijden. Langs beide zijden instrijken met het losgeklopt ei. In de suiker drukken langs beide zijden.
Vormen tot spiraal. Afbakken in een oven van 180°C gedurende 10
minuten.
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Tot 15 september 2017
Fietszoektocht Broederband
Zoektocht

Jaarlijkse fietszoektocht voor jong en
oud. Ongeveer 20 kilometer. Inschrijving in café Rue Mour (Dorp 37) of aan
de infobalie van het gemeentehuis in
Rijkevorsel.
€5
Cafe Rue Mour
Dorp 37
2310 Rijkevorsel
Koninklijke Harmonie
Broederband
0498 33 84 50

3 september 2017
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs
Beurs

Elke eerste zondagvoormiddag van
de maand ruilen en aanvullen van allerlei verzamelingen zoals postzegels,
postkaarten, theezakjes, suikerzakjes,
doodsprentjes, voetbalstickers, ...
Gratis
Turnzaal Sint-Luciaschool
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Ruilclub
03 314 51 29
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5 september 2017
Om 20.30 uur
Initiatielessen badminton
Badminton

Leer in 7 lessen alles van badminton.
Startdag op 5 september met 1,5 uur
training. Alle andere data 1 uur training.
€ 20
Sportcentrum De Valk
Kruispad 6 - 2310 Rijkevorsel
Rijkerack BC
stef@rijkerack.be

7 september 2017
Om 20.30 uur
Xander De Rycke ‘houdt het voor
bekeken’ (try-out) - UITVERKOCHT
Stand-up comedy

Comedian Xander De Rycke heeft het
voorbije jaar zowat alle Vlaamse films
en tv-programma’s bekeken. Met “Xander De Rycke houdt het voor bekeken”
geeft hij het publiek daar nu een messcherp overzicht van. Van sterke fictie
tot zwakke reality en van kaskrakers
tot box office flops. Niets is aan zijn
blik ontsnapt. Zijn conclusie ? Dat zal u
de avond zelf moeten horen. Maar nu
houdt hij het voor bekeken.
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

8 september 2017
Om 20.00 uur tot 00.00 uur
Vaartrock
Festival
Een festiviteit voor jong en oud, ter ere
van de 20ste verjaardag van de Kanaalfuif. Optreden Desperated Company
gevolgd door een dj-set om de avond al
dansend af te sluiten !

Gratis
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E
2310 Rijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Om 20.30 uur
Mamutrio / Brandhaard
Concert

De groepsleden van Brandhaard ontmoetten elkaar in New York en dat
hoor je in de muziek. Die is doorspekt
van invloeden uit de ‘Downtown scène’
waarbij rock en jazz vlot in elkaar
overgaan.
Met Jeve Neve, Bruno Vansina en Robin
Verheyen kwamen er de laatste twee
decennia enkele absolute topmuzikanten uit de Noorderkempen. Gaat de
20-jarige drummer Jesse Dockx uit Lille
dezelfde weg op ? Vast staat dat hij
‘goed bezig’ is. Met de band Mamutrio
komt hij naar de Singer. Hun cd ‘Primal
Existence’ kreeg alvast vier sterren in
Jazzmozaiek.

€ 12
voorverkoop: € 12 - inkom: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

9 en 10 september 2017
Van 14.30 tot 16.30 uur
Sprookjesconcert & -toneel
Ali Baba en de 40 rovers
Concert

De muzikanten van de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid zullen samen
met de toneelspelers van Jeugdtheater
Globe het bekende sprookje ‘Ali Baba
en de 40 rovers’ uit- en opvoeren. Alle
kinderen van twee tot en met twaalf
jaar en hun ouders zijn van harte welkom. Ook oudere kinderen zijn welkom.
Gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
www.fanfarevnarijkevorsel.be
facebook.com/fanfarevnarijkevorsel

De 20ste editie van onze fuif, die dit
jaar uitbundig gevierd zal worden en de
hele tent weer zal doen swingen!
€4
voorverkoop: € 4
inkomprijs: € 5
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

10 september 2017
Van 9.00 tot 13.00 uur
Boerenmarkt 2017
Markt

Verkoop van land- en tuinbouwproducten. Jeugdrommelmarkt, animatie,
boerderijdieren, ...
Gratis
Grasveld Doelenpad
Doelenpad 7
2310 Rijkevorsel
Landelijke Gilde Rijkevorsel
0495 25 33 99

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
03 314 41 76
Van 14.00 tot 17.00 uur
Startdag Chiro Sint-Jozef
Opendeurdag
Alle jongens en meisjes van het eerste
leerjaar tot het zesde middelbaar zijn
welkom voor een namiddag vol chiroplezier ! Ouders kunnen komen kijken
en genieten van een pannenkoek, koffie
of een andere drankje in de tent.

Gratis
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Van 14.00 tot 17.00 uur
Te Land te Vaart en in de Lucht
Sport en beweging

Van 10.00 tot 18.00 uur
Open Monumentendag:
Gemeentelijk heemkundig
museum
Opendeurdag

9 september 2017
Van 21.00 uur tot 3.00 uur
Kanaalfuif
Party of fuif

In het museum werd Rijkevorsel vastgelegd in beelden en foto’s. Daarnaast
zijn er diverse standen van de hier uitgevoerde ambachten en nijverheden.
Gratis

Jeugdhuis De Wauwel en Brandweer
Rijkevorsel slaan de handen in elkaar en brengen het gekste amusementspektakel van de Noorderlanden
naar Rijkevorsel: Te Land, Te Vaart en
in de Lucht ! Op 10 september is iedereen welkom tegenover de Zwaaikom in
Sint-Jozef. Bereid je al maar voor op
maffe karretjes, pijlsnelle tijden, hilarische pechvogels en vooral kletsnatte
deelnemers. Het belooft een geweldige
namiddag te worden.
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Zwaaikom Sint-Jozef
Zuiderdijk - 2310 Rijkevorsel
JH De Wauwel en
Brandweer Rijkevorsel vzw
jhdewauwel@hotmail.com
(inschrijven)

11 en 18 september 2017
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmomenten
tablet- en computerlessen
Infovergadering

Digidak staat garant voor cursussen
in een prettige en ontspannen sfeer,
waarbij ze per cursus niet meer dan vijf
cursisten ontvangen. Heb je nog nooit
met een computer of tablet gewerkt
en wil je het toch graag leren? Wil je
meer weten over internet, Facebook,
Cloud, fotobewerking, werken met
smartphone of IPhone? Dit en nog veel
meer ontdek je tijdens de verschillende
cursussen die door digidak in Rijkevorsel worden georganiseerd.
Gratis
Aster Berkhofbibliotheek
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
SPK vzw - Digidak
014 71 11 03
www.digidak.be

Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 16
communicatie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

13 september 2017
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Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmomenten
tablet- en computerlessen
Infovergadering

Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2.0
Spel

Vandaag zijn alle kinderen welkom om
tussen 14 en 16 uur mee buiten te komen spelen !
Gratis
Parking Pastorij
Doelenpad
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
Van 19.00 tot 20.00 uur
Zwanger ?
Kind en Gezin is er voor jou !
Infovergadering

Digidak staat garant voor cursussen
in een prettige en ontspannen sfeer,
waarbij ze per cursus niet meer dan vijf
cursisten ontvangen. Heb je nog nooit
met een computer of tablet gewerkt
en wil je het toch graag leren? Wil je
meer weten over internet, Facebook,
Cloud, fotobewerking, werken met
smartphone of IPhone? Dit en nog veel
meer ontdek je tijdens de verschillende
cursussen die door digidak in Rijkevorsel worden georganiseerd.
Gratis
Klooster
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
SPK vzw - Digidak
014 71 11 03
www.digidak.be

14 september 2017

12 september 2017
Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Infovergadering
Kom naar de vergaderingen van Rijkevorsel Informeert en denk samen met
het bestuur mee na over de toekomst
van Rijkevorsel!
Gratis
Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

14 en 21 september 2017

De verpleegkundige geeft je graag
meer info over wat Kind en Gezin voor
jou kan betekenen, wat we doen, hoe
een consultatiebureau eruit ziet, hoe je
ons kunt bereiken, ...
Gratis
Consultatiebureau Kind en Gezin
Molenstraat 40
2310 Rijkevorsel
Kind en Gezin
kris.gommers@kindengezin.be

Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Infovergadering
Kom naar de vergaderingen van Rijkevorsel Informeert en denk samen met
het bestuur mee na over de toekomst
van Rijkevorsel !
Gratis
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur
Rijkevorsel
03 340 00 16
communicatie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

15 tot 17 sept. 2017
Camp Plumbridge 2017
Militair treffen

Herdenkingsweekend en treffen voor
militaire voertuigen 73 jaar bevrijding.
Gratis
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel
vzw Spearhead
www.vzwspearhead.be

15 september 2017
Om 20.00 uur
1ste Grote Brandweer
Rijkevorsel Quiz
Quiz

van de muziek waar de respectievelijke
bandleden mee opgroeiden in de 60’s
en de 70’s. Rik Ooms en Marc De Wit
hebben zich gebogen over het enorme
oeuvre van meester-songschrijver Bob
Dylan en hebben er voor u enkele parels uitgehaald, niet de meest bekende,
maar wel héél mooie songs, zowel stevig als zacht.

€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs studenten: € 6
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

15 en 16 september 2017
Van 9.00 tot 18.00 uur
Plantjesweekend Rijkevorsel

Algemene kennis door quizmaster Guy
Stoffelen. Deuren open vanaf 19.30 uur.
Start om 20.00 uur.
€ 15 per ploeg van max. 6 personen
Brandweerkazerne
Looiweg 32 - 2310 Rijkevorsel
Brandweer Rijkevorsel vzw
0496 80 95 54 (inschrijven)
vzwbrandweerrijkevorsel@telenet.be
(inschrijven)
Om 20.30 uur
Slow Burners:
Rik Ooms & Marc De Wit
Concert
De wortels van de vijfkoppige band
Slowburners liggen in de blues, maar in
de songs weerklinken al snel de echo’s

Landloperskolonie in de Kapelstraat. De
wandelaars in Rijkevorsel starten om
10.30 uur aan de voetbalkantine op de
Zuiderdijk. De wandelaars ontmoeten
elkaar aan de Blakheide. Na de wandeling om 12.30 uur is er mogelijkheid tot
het nuttigen van een lunch, videe met
frieten, op de kampplaats Plumbridge
(Zuiderdijk). Om 14.00 uur is er de
plechtigheid aan het Polar Bearsmonument te Sint-Jozef Rijkevorsel.

Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker
in Rijkevorsel. Doe mee !
Kom op tegen Kanker Rijkevorsel
Plantjesweekend.rijkevorsel@
hotmail.com

17 september 2017
Om 10.00 uur
In de voetsporen
van de Polar Bears
Wandeltocht
Belevenisvolle natuurwandeling waarbij
het oorlogsverleden van Merksplas en
Rijkevorsel centraal staat. De wandelaars in Merksplas vertrekken om 10.00
uur aan het bezoekerscentrum van de

Gratis
Inschrijven middaglunch
tot 13 september
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10E
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel en Merksplas
toerisme@rijkevorsel.be
Opendeurdag Brandweer Rijkevorsel
Opendeurdag

Gratis
Brandweerkazerne
Looiweg 32
2310 Rijkevorsel
Brandweer Rijkevorsel vzw

22 september 2017
Om 20.30 uur
Reijseger Fraanje Sylla
Concert
De Nederlander Ernst Reijseger is een
waar fenomeen en geldt als één van de
meest creatieve en virtuoze cellisten.
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Met zijn spraakmakende trio met pianist Harmen Fraanje en de Senegalese
vocalist- en multi-instrumentalist Mola
Sylla brengen ze een unieke mix van
jazz, klassiek en Afrikaanse songs. Een
must-see !

€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

23 en 24 september 2017
zaterdag van 14.00 tot 00.00 uur
zondag van 11.00 tot 22.00 uur
Veussel Smult
Festival

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef
organiseert Veussel Smult. Wij ondersteunen Kom op tegen kanker.
SAS Vaart Sint-Jozef Rijkevorsel
Stevennekens 179
2310 Rijkevorsel
Ondernemend Rijkevorsel
& Sint-Jozef
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24 september 2017
Van 7.30 tot 10.30 uur
Veldtoertocht 2017
Wielrennen

Veldtoertocht door het landelijke Rijkevorsel en omgeving. 90 % onverharde
weg, vlak parkoers. Keuze uit drie afstanden: 27 km, 40 km of 52 km.
€5
leden VWB: € 3
niet-leden VWB: € 5
leden VWB -16 jaar: gratis
niet-leden VWB -16 jaar: € 2
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Wielertoeristen
info@rwtrijkevorsel.be
www.rijkevorselsewielertoeristen.be

25 september 2017
Van 19.00 tot 22.30 uur
Cursus EHBO
Cursus

Altijd al willen weten wat je best kan
doen in een noodsituatie, of hoe je best
een wonde verzorgt, volg dan de cursus
EHBO.
Gratis
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
Rode Kruis Rijkevorsel
0498 61 49 76 (inschrijven)
vorming@rijkevorsel.rodekruis.be
(inschrijven)

28 september 2017
Om 19.00 uur
Infocafé energiemeesters
Infovergadering

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!
Voor meer info kun je terecht op het
infocafé op donderdag 28 september in
het Plusserslokaal in Rijkevorsel.
Gratis
Jeugdlokaal
Kruispad 2b
2310 Rijkevorsel
Kamp C
014 27 96 63
hans.vannuffelen@kampc.be
www.kempen2020.be/energiemeester
Om 20.30 uur
Don Vitalski speelt
de ideale schoonzoon
Stand-up comedy

‘De Ideale Schoonzoon’ is Vitalski’s
vijftiende avondvullende comedy show.
Na enige meer omstandige theaterproducties, is ‘De Ideale Schoonzoon’
een rechtstreekse terugkeer naar zijn
roots: comedy zonder franje, pur sang,
met een duizelingwekkende vaart −
maar tegelijk één grootse vertelling.

Want Vitalski is ook steeds, behalve een
comedian, een rasverteller.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

29 september tot
1 oktober2017
Harmoniefeesten Koninklijke
Harmonie Broederband
Feestelijheid

Vrijdag 29/9 - 20 uur:
10de Broederbandquiz (inschrijven via
jantax@skynet.be).
Zaterdag 30/9 - 14.30 uur:
Kindertheater + 16-20 uur: Groot eetfestijn (stoofvlees of videe met frieten)
+ 20 uur: Prijsuitreiking fietszoektocht.
Zondag 1/10 - 11-20 uur:
Groot eetfestijn + 14-17 uur: optredens
van bevriende muziekmaatschappijen.
Heel het weekend is ons ijssalon geopend.
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Koninklijke Harmonie Broederband
guytax@hotmail.com

30 september 2017
Om 17.00 uur
32° Titanic-Rit Rittensport
Autosport

32ste Titanic-Rit is een rittensportwedstrijd in en rond Rijkevorsel voor liefhebbers van autorijden en kaartlezen.
Drie verschillende disciplines waaronder Recreatie voor de beginners, Toerisme voor de meer ervaren deelnemer
en de Sportklasse voor de specialisten.
€ 30
Dorpsplein
Dorp
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft vzw
0495 81 27 01
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be
www.titanic.be (inschrijven)
Om 21.00 uur
Jan De Wilde ‘Dag Meneer De Wilde’
- UITVERKOCHT
Concert

Jan De Wilde is een kleinkunsticoon.
Ruim 50 jaar muziekgeschiedenis in één
leven en een unieke vertegenwoordiger
van de eerste generatie Vlaamse kleinkunstartiesten. Voor de theatertour
‘Dag meneer De Wilde’ doet Jan een
beroep op zijn vaste muzikale ‘Vrienden’ waarmee hij al jaren speelt. Samen brengen ze live het beste van wat
Jan De Wilde ooit op plaat zette, aangevuld met nieuwe liedjes.
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

1 oktober 2017
Cars & Coffee
Rijkevorsel Leeft
Wandeling in de Bolkse Beek
Natuurpunt Markvallei

3 oktober 2017
Gabriel Rios - solo try-out
(uitverkocht)
De Singer vzw

4 oktober 2017
Aankondigingen van activiteiten in oktober dien je uiterlijk
op zondag 3 september 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.

Opendeur en initiatie
boogschieten
Sint-Sebastiaansgilde

5 oktober 2017
Lezing Me-time
CM Rijkevorsel

45

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

46

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

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

SNR

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

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
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
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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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.

