
Vandaag hebben we de leukste straat van het land
Groot en klein zingen en dansen hand in hand
Het is feest in onze straat
De bakker bakt een pracht van een taart
We trekken allemaal een gekke smoel
Leuk, top, supercool !

OKTOBER 2017www.rijkevorsel.be
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 © Ann Van Leuven
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INHOUD

4
Onze Rijkevorselse senioren worden uitgenodigd op het jaarlijks 
samenzijn op 13, 14 en 16 november 2017. Ook dit jaar wordt 
iedereen getrakteerd op worstenbrood en appelbol. Animolly en 
zangeres Sabine zorgen voor de muzikale noot.

30
Op 23 augustus werd er gefeest bij het gebuurte van de 
Prinsenpad. En niet zomaar een feest, maar een heus Ketnet-
straatfeest. Het werd een onvergetelijke dag voor winnares 
Marthe Potters en voor de vele kinderen uit de buurt.

20
Op 14 en 15 oktober zetten het gemeentebestuur en

Toerisme Rijkevorsel de trage wegen in de kijker. Ga op 
zaterdag mee op ontdekking langs de wijkpaadjes in Sint-Jozef. 

Op zondag kun je op een speelse manier kennismaken met de 
paadjes in het centrum.

8
In GLS De Wegwijzer wordt muziek hoog in het vaandel 

gedragen. Muzikale opvoeding is meer dan alleen maar zingen. 
Werken met instrumenten, muziek beluisteren, stemvorming, 

bewegen op muziek, ... De leerlingen kijken uit naar
de muzieklessen.

14
Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een ontwerp van 
natuurbeheerplan klaar voor het gebied Eksterheide en 
Kievitsheide. Een consultatieronde loopt van 1 tot en met
30 oktober 2017. Een terreinbezoek voor geïnteresseerden 
wordt georganiseerd op 7 oktober 2017.
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VOORWOORD

Beste inwoners,

Deze zomer is voorbij. Prachtige dagen hebben we gehad. Avonden waarop we met 
vrienden en kennissen hebben genoten van een hapje en een drankje. Hopelijk komen er 
in september en oktober ook nog mooie dagen.

Iedereen is terug uit verlof en overal gaat alles weer zijn normale gang. Onze scholen 
openden de poorten en de studenten zijn weer met volle moed gestart.

In oktober staan er opnieuw allerhande activiteiten op de agenda. Bladkorven gaan weer 
in het straatbeeld verschijnen. Het is weer tijd om aan de griepprikken te denken en onze 
ouders gaan weer aanvragen voor studietoelagen invullen. Toerisme Rijkevorsel organiseert 

samen met de gemeentelijke diensten een lichttocht. Nadat onze kinderen gans de vakantie genoten hebben van 
onze jaarlijkse speelpleinwerking en de afsluitende activiteit in de Valk waarop 360 kinderen aanwezig waren, komt 
er in oktober opnieuw de week van de buitenschoolse kinderopvang aan. 

Na al de weersellende in Amerika moeten we er ons steeds meer van bewust worden dat we met z’n allen meer 
aandacht moeten hebben voor onze eigen leefwereld. Als gemeente proberen we hier ons steentje bij te dragen 
door op aardgas en elektriciteit te rijden. We werken volop aan de isolatie van onze gebouwen en gaan verder met 
het plaatsen van zonnepanelen. Hierbij dan ook een warme oproep aan onze inwoners om zelf aandacht te hebben 
voor deze uitdagingen.

Deze maand zijn er weer vrijwilligers komen aankloppen in het teken van ‘kom op tegen kanker’. Azalea’s werden 
aangeboden. Als bestuur staan we volop achter dit initiatief. Nog teveel van onze inwoners worden getroffen door 
deze ernstige ziekte.

Ondertussen hebben we ook een inwoner van 107 jaar in ons dorp. We leven in een gemeente waar het goed is om 
te wonen.

Jos Boeckx,

Schepen financiën, 
informatica, kinderopvang 
en ontwikkelingssamenwerking
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BESTUUR

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

Onze senioren feesten

De deuren van de zaal worden geopend om 12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt gegaan.

De namiddag wordt ingevuld met een optreden van Animolly samen met zangeres Sabine. Zij 
brengen een gevarieerd programma met aangename luisterliedjes en meezingers. Tijdens de 
pauze mag een lekker stukje gebak niet ontbreken.

Bij deze nodigen we dan ook graag alle senioren uit op deze feestnamiddag: op maandag 13 en 
dinsdag 14 november in ’t Centrum en op donderdag 16 november in de parochiezaal te Sint-
Jozef Rijkevorsel.

Inschrijvingsstroken kunnen afgegeven worden in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-Jozef of 
aan de receptie in het gemeentehuis (Molenstraat 5) of via communicatie@rijkevorsel.be, tot 
en met 31 oktober a.s.

De leden van de seniorenbonden ontvangen de uitnodiging via hun verantwoordelijke.
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 30 augustus 2017

De gemeenteraad neemt kennis van het ver-
slag van het OCSG (lokaal onderhandelings-
comité niveau scholengemeenschap) van 19 
juni 2017 en hecht goedkeuring aan onder-
staande punten voor het schooljaar 2017-
2018:
· de verdeling van de geïntegreerde zorg-

punten en stimulipunten
· het convenant voor korte vervangingen
· het aangepast werkingsreglement OCSG.

Akte wordt genomen van het secretarisbe-
sluit van 5 juli 2017, waarbij aan de mede-
werkers van de dienst ruimtelijke ordening 
de machtiging verleend wordt om bepaalde 
documenten op te stellen en/of handelingen 
te verrichten en waarbij bevoegdheid tot 
medeondertekening van bepaalde informa-
tieve documenten wordt opgedragen.

De raad neemt kennis van de overeenkomst 
tussen de Kruispuntbank Sociale Zekerheid 
en de gemeente inzake de mededeling van 
persoonsgegevens door de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid, met het oog op de 
automatische toekenning van onderwijsche-
ques aan rechthebbenden.

Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpas-
sing van het subsidiereglement jeugdwerk 
2014 – 2019.

Er wordt goedkeuring verleend aan de op-
dracht ‘Aankoop grootformaat touchscreens 
en toebehoren’ via een raamovereenkomst 
met Didakta waarbij de gemeente Dessel op-
treedt als opdrachtencentrale.

De raad hecht goedkeuring aan de onder-
handse verkoopovereenkomst voor openbaar 
nut, met het oog op de verwerving van sport-
centrum De Valk, gelegen te Kruispad 5 en 6, 
2310 Rijkevorsel, met een totale kadastrale 
oppervlakte van 23 797 m². 

✁

Centrum Sint-Jozef
n 13 november 2017 * n 16 november 2017 * * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
n 14 november 2017 *

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

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

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

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

Inschrijvingsstrook feestnamiddag senioren
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De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vin-
den plaats op maandag 25 september en op 
maandag 23 oktober 2017 vanaf 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in het 
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aan-
kondigingsbord langs de Molenstraat en op 
de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
be/bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen 
een agenda en toelichting ter beschikking 
van het publiek.

BESTUUR

© Ton Wiggenraad

Sluitingsdagen

Op vrijdag 13 oktober zal de Aster Berkhofbibliotheek uitzon-
derlijk gesloten zijn omwille van de voorbereidingen voor de 
verwendag op 14 oktober. De hoofdbibliotheek is op vrijdag 13 
oktober geopend van 10 tot 12 uur en van 18 tot 20 uur.

Overgang van zomer- naar wintertijd

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

In de nacht van zaterdag 28 op 
zondag 29 oktober 2017 gaat het 
winteruur in: 3 uur wordt 2 uur.
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· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03

 

Meer    
info

zoekt een (m/v)

WERKMAN METSER-DIENDER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur)

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als metser-diender sta je in voor de ondersteuning van 
de vakman metser bij metsel-, siermetsel-, voeg-, vloer- 
en chapewerken. Je kunt ook zelfstandig eenvoudige 
metselwerken uitvoeren. Tevens kun je bijstand verlenen bij 
allerlei andere technische werkzaamheden. Je werkt onder 
het gezag van de vakman metser, de ploegbaas wegen en 
gebouwen, en van het diensthoofd van de technische dienst.  

PROFIEL

Je hebt noties van werkzaamheden in de bouw. Je bent bereid 
en beschikt over het nodige enthousiasme om bij te leren. 
Je hebt inzicht in de werksituatie en je werkt gedreven en 
correct.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaardige functie. 
Er zijn geen diplomavereisten. Een rijbewijs B is een pluspunt. 
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.
Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst via 03 340 00 13 
(14) of personeel@rijkevorsel.be. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen 
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief en 
CV, alsook een uittreksel uit het strafregister en eventueel 
een kopie van je rijbewijs aan de personeelsdienst ten laatste 
op 16 oktober 2017. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt
je kandidatuur ook per e-mail indienen bij de 
personeelsdienst.

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

In GLS De Wegwijzer wordt muziek hoog in het vaandel gedragen. Niet alleen 
in de klas besteedt de leerkracht aandacht aan muziek. Ook de muziekjuf zet 
tijdens de extra muzieklessen stemvorming, musiceren en componeren extra 
in de verf. 

Er zit meer in een liedje dan je denkt...

Voor het tweede jaar komt de muziekjuf minstens één keer in de veertien dagen in elke klas om 
te werken rond muziek in al haar facetten: werken met instrumentjes, speelstukken inoefenen, 
stemvorming, liedjes zingen, muziek vastleggen, muziek beluisteren... Het komt allemaal aan 
bod.

We wisten al dat zingen en musiceren leuk is maar het biedt nog andere voordelen: muzikale 
opvoeding stimuleert de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen en het bewegen 
op muziek is goed voor de motorische vaardigheden. Ook wordt  de creativiteit gestimuleerd en 
de taalvaardigheid wordt verder ontwikkeld: teksten lezen, nieuwe woorden ontdekken, zelf 
teksten schrijven...

Kortom, muziek telt. Zeker in het onderwijs. Want naast doen en genieten staan leren en 
groeien centraal tijdens de muzieklessen. Of zoals een leerling van het zesde het op het einde 
van het vorig schooljaar verwoordde: “Spijtig dat we dit maar één jaar hebben mogen meema-
ken want deze lessen waren echt keiplezant !”.
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Het gele lintje verbindt je
in de strijd tegen kanker

Elk jaar krijgen bijna 40 000 Vlamingen het 
harde verdict: kanker. Dat zijn 112 nieuwe 
patiënten per dag. Bijna 5 per uur. Mannen. 
Vrouwen. Kinderen. Meer dan 200 000 men-
sen leven met en na kanker. Onthutsende 
cijfers waar je stil van wordt. Het betekent 
dat vroeg of laat iedereen met kanker te ma-
ken krijgt. Rechtstreeks of onrechtstreeks.

Daarom organiseert Kom op tegen Kanker 
elke derde donderdag van oktober de Dag 
tegen Kanker, dit met de steun van meer 
dan 100 ziekenhuizen, zorgorganisaties, 
gemeente- en OCMW-besturen. Op die dag 
roepen we iedereen op om alle mensen met 
kanker en hun naasten te tonen dat ze er 
niét alleen voor staan. Dat we meeleven. 
Dat hun strijd tegen deze ziekte ook de onze 
is. 

Toon je betrokkenheid. Speld op 19 oktober 
het gele lintje op als symbool van solidari-
teit.

Meer info:
· www.dagtegenkanker.be

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 4 oktober 2017
· Rijstpap en koffie
· Prijs: € 2,50

Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Bescherm je tegen griep
en haal een griepprik

Wist je dat elke winter één op de tien men-
sen griep krijgt ? Bescherm je tegen de 
ziekte en haal vanaf half oktober je griep-
prik. Vraag ernaar bij je huisarts.

Waarom haal je best
een griepprik ?
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je 
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een 
ziekte van longen, hart, lever of nieren ? 
Dan is het risico op complicaties door griep 
veel hoger. Daarom laat je je best vaccine-
ren vanaf half oktober. Zo heb je de beste 
kans om geen griep te krijgen in de winter. 

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De We-
reldgezondheidsorganisatie stemt het vac-
cin af op het griepvirus dat waarschijnlijk 
zal overheersen in het najaar.

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

Meer info:
· www.griepvaccinatie.be
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LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

Maart 2017
· Verbraeken Fonne, kind van Verbraeken Geerte en Janssens Hanne, 27 maart 2017

April 2017
· Santos Pereira Lara Rafaela, kind van Alves Pereira Valter en De Sousa Santos Pereira
 Carmen Sofia, 11 april 2017
· Mertens Lucas, kind van Mertens Nick en Remery Vicky, 20 april 2017
· Ribeiro Freitas Lara Gabriela, kind van Marinho Freitas Jorge Ricardo en Figueiredo Ribeiro 

Sandra Cristina, 20 april 2017

Mei 2017
· Smolders Mirle, kind van Smolders Wim en Ooms Tinne, 3 mei 2017
· Eelen Rosa, kind van Eelen Koen en Jacobs Kathleen, 16 mei 2017
· Martins Antunes Davy, kind van De Sousa Antunes André Filipe en Fernandes Martins
 Andrea Maria, 21 mei 2017
· Vervoort Rosalie, kind van Vervoort Tom en Lenaerts Griet, 22 mei 2017
· Petrovan Denis, kind van Petrovan Dumitru en Petrovan Marisca, 25 mei 2017
· Van Gestel Ryan, kind van Van Gestel Françis en Bolckmans Jolien, 30 mei 2017

Juni 2017
· Ganu Patrick, kind van Ganu Andrei en Ganu Elena-Loredan, 9 juni 2017
· Fleerakkers Niels, kind van Fleerakkers Roel en Leemans Cindy, 16 juni 2017
· Marijnissen Maurice, kind van Marijnissen Glenn en Van de keere Glynis, 20 juni 2017
· Haest Nahla, kind van Haest Kurt en Van Hal Maaike, 21 juni 2017

Juli 2017
· Nuyts Mien, kind van Nuyts Gert en Matthé Leen, 4 juli 2017
· Nooyens Vic, kind van Nooyens Kristof en Zegers Marlies, 10 juli 2017
· Uijleman Kaya Li An, kind van Uijleman Freddy en Geelen Samia, 14 juli 2017
· Broos Mathijs, kind van Broos Bart en Aerts Sofie, 21 juli  2017
· Vergauwen Vic, kind van Vergauwen Michel en Peeters Kim, 22 juli 2017
· Aerts Isa, kind van Aerts Koenraad en Heylen Eveline, 23 juli 2017

Augustus 2017
· Vanlommel Roos, kind van Vanlommel Robin en Marynissen Sanne, 3 augustus 2017
· Pynaerts Gijs, kind van Pynaerts Joke, 7 augustus 2017
· Willekens Cel, kind van Willekens Jan en Cloostermans Véronique, 9 augustus 2017
· De Feyter Cas, kind van De Feyter Jelle en Van Bergen Marian, 17 augustus 2017
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· De Beuckelaer Thomas, 17 mei 2017
· Van Aperen Joseph, 21 mei 2017

· Van den Langenbergh Josepha, 3 juni 2017
· Servaes Ludovica, 4 juni 2017
· Van den Put Carlo, 4 juni 2017
· Roos Rosalia, 6 juni 2017
· Jochems Marcel, 7 juni 2017
· Coertjens Elisabeth, 9 juni 2017
· Aerts Karel, 20 juni 2017
· Van den Heuvel Pierre, 27 juni 2017

· Denis Lodewijk, 1 juli 2017
· Verhoeven Constantia, 4 juli 2017
· Haest Antonia, 8 juli 2017

· Marijnissen Jozef, 9 juli 2017
· Renders Lodewijk, 16 juli 2017
· Sysmans Augusta, 24 juli 2017
· Maegh Antoon, 19 juli 2017
· Van Gestel Maria, 27 juli 2017
· Willemse Hendrik, 31 juli 2017

· Kerstens Maria, 1 augustus 2017
· Celis Agnes, 2 augustus 2017
· Timmermans Elisabeth, 2 augustus 2017
· Adams Maria, 4 augustus 2017
· Fransen Hendrik, 4 augustus 2017
· Meeusen Constantinus, 12 augustus 2017
· Claes Gabriella, 30 augustus 2017

· Kemland Kris en Bogaerts Margeaux,
 10 juni 2017
· Ceyssens Andy en Wolters Els,
 10 juni 2017
· Vervoort Stefaan en Van Osselaer Liesbeth,
 16 juni 2017
· Coninckx Andy en Quirynen Dayene,
 17 juni 2017
· Hufkens Rudy en Cuypers Carla,
 24 juni 2017
· Van Rillaer Freddy en Riemis Lydia,
 24 juni 2017

· Peeraer Wesley en Geerts Dorien,
 1 juli 2017
· Janssen Peter en Van Looveren Ann,
 7 juli 2017
· Van Besauw Bart en De Roover Evelyne,
 7 juli 2017
· Cools Christoph en Van Laer Daisy,
 7 juli 2017

· Kinschots Bram en Laurijssen Veerle,
 8 juli 2017
· De Bie Dirk en van Gestel Sofie,
 28 juli 2017
· Jacobs Eddy en Van den Heuvel Heidi,
 29 juli 2017

· Van Den Broeck Robin en Matheussen Griet,
 5 augustus 2017
· Oprins Koen en Van der Vloedt Yolande,
 19 augustus 2017
· Verbraeken Paul en Eelen Carine,
 19 augustus 2017
· Govaerts Jan en Aerts Els,
 26 augustus 2017
· Peeters Jan en Haemhouts Bieke,
 26 augustus 2017
· Robyns Rudy en Bogaert Nadia,
 30 augustus 2017

· Van Leuven Jürgen en Pluym Ruth,
 2 september 2017

Overlijdens

Huwelijken
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LEVEN EN WELZIJN

School- en studietoelagen
2017-2018

Gaat je kind naar school ? Vraag dan een 
school- of studietoelage aan bij de Vlaamse 
overheid. Al vanaf de kleuterschool tot aan 
de hogeschool en universiteit kun je, als je 
aan de voorwaarden voldoet, een studietoe-
lage ontvangen om de schoolkosten te druk-
ken. 

Eén op de vijf kleuters en studenten ont-
vangt momenteel een school- of studietoe-
lage. In het lager en secundair onderwijs is 
dat één op de vier scholieren. Het bedrag 
varieert van € 94,98 voor kleuters tot zelfs 
€ 4 042,25 voor kotstudenten. En je komt 
misschien zelfs vlugger in aanmerking dan je 
denkt.

Twijfel je of je recht hebt op een toelage, 
bijvoorbeeld omdat je gezinsinkomen iets 
hoger lijkt van de maximumgrens ? Dien 
dan voor alle zekerheid toch een aanvraag 
in, misschien val je wel net nog onder het 
grensinkomen.

Een studietoelage aanvragen
Voor het schooljaar 2017-2018 kun je je aan-
vraag indienen tot en met 1 juni 2018. Dit 
kan per post of via www.studietoelagen.be. 
Voor gezinnen die de voorbije jaren al een 
toelage ontvingen, wordt er automatisch 
een dossier opgestart in de periode novem-
ber 2017 tot februari 2018.

Leerlingen en studenten die nog geen toe-
lage kregen, moeten de eerste keer zeker 
zelf hun aanvraag indienen.

Hulp nodig ?
Heb je hulp nodig bij het invullen van de toe-
lagen ? Dan kun je hiervoor terecht bij het 
OCMW van Rijkevorsel. De maatschappelijk 
werkers helpen je graag verder. Ook de scho-
len kunnen je extra info bezorgen.

Voor meer informatie en de digitale aan-
vraag van je toelage kun je terecht op de 
website www.studietoelagen.be.

Meer info:
· www.studietoelagen.be
· Sociale dienst OCMW Rijkevorsel
	Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
	03 340 39 65
	 sociale.dienst@ocmwrijkevorsel.be

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op 
donderdag 19 oktober 2017 in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
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· 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

Bewegen op Verwijzing
Hoogstraten-Rijkevorsel helpt
onze inwoners meer bewegen

De regio Hoogstraten-Rijkevorsel is gestart 
met het project ‘Bewegen op Verwijzing’, 
een initiatief van het Vlaams Instituut voor 
Gezondheidspromotie en Ziektepreventie 
(VIGeZ) en met steun van de Vlaamse Over-
heid. Dankzij dit project kunnen de huisart-
sen inwoners van Rijkevorsel en Hoogstraten 
doorverwijzen naar een beweegcoach. Die 
coach helpt de doorverwezen patiënt om 
meer te bewegen.

Het doel van ‘Bewegen op Verwijzing’ is de 
‘zittende’ Vlaming met een gezondheidsri-
sico op doktersverwijzing aan het bewegen 
te krijgen. De doorverwezen patiënten krij-
gen van de coach een beweegplan op maat. 
De coach helpt hen op weg en motiveert 
hen. Ook de lokale sportverenigingen doen 
mee aan Bewegen op Verwijzing.

Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar 
een actiever leven op termijn zelfstandig 
kan verderzetten. Onderzoek toont immers 
aan dat je dubbel zoveel beweegt na bege-
leiding. Bovendien heeft het project ook nog 
andere voordelen: je voelt je beter in je vel, 
je komt vaker naar buiten en je hebt meer 
sociaal contact.

In de regio Hoogstraten-Rijkevorsel zijn 
twee coaches aan de slag om deelnemers te 

begeleiden: Beate Hofkens en Lieve de Kin-
deren. Het aantal consultaties bij de coach 
bepaal je zelf. Er ligt een maximum op 7 uur 
individuele begeleiding.

Dankzij Bewegen op Verwijzing profiteert 
de deelnemer van heel lage tarieven. Je be-
taalt de coach slechts € 1 per kwartier voor 
een groepssessie en € 5 per kwartier voor 
een individuele sessie. Heb je recht op een 
verhoogde tegemoetkoming ? Dan krijg je 
een extra korting.

Meer info:
· hoogstraten.rijkevorsel@bewegen
 opverwijzing.be 
· www.bewegenopverwijzing.be

Werelddag van verzet tegen 
armoede: 17 oktober 2017

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

Meer info:
· www.17oktober.be
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Natuurbeheerplan voor
Eksterheide en Kievitsheide

BOUWEN EN WONEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos werkte de voorbije jaren aan een 
natuurbeheerplan voor een aantal van haar domeinen in de gemeenten 
Beerse en Rijkevorsel. Het ontwerp van dit plan is ondertussen klaar en 
omschrijft de inrichting en het beheer van volgende natuurdomeinen:
de Kievitsheide (in Rijkevorsel) en de Eksterheide, de Duivelskuil,
de Pomp-Poelberg, de Abtsheide en Steenbakkersdam (alle in Beerse).

Een aanzienlijk deel van deze domeinen ligt in Europees beschermd gebied (Natura 2000). De 
geplande maatregelen kaderen in de realisatie van de Europese instandhoudingsdoelstellingen, 
die een duurzaam voortbestaan van een aantal op Europese schaal bedreigde planten en die-
ren en hun leefgebieden beoogd. Concreet wordt ingezet op omvorming van naaldbossen naar 
streekeigen gemengde loofbossen, het herstel van heiden en duingraslanden, de aanleg van 
poelen en de inrichting van het gebied voor bedreigde soorten zoals heikikker en kamsalaman-
der. Het beheerplan ligt tijdens de kantooruren ter inzage in de gemeentehuizen van Rijkevor-
sel en Beerse én het kantoor van het Agentschap voor Natuur en Bos (AVES, Lange Kievitstraat 
111-113, 2018 Antwerpen). Dit gedurende gans de consultatieperiode die loopt van 1 oktober 
t.e.m. 30 oktober 2017. Opmerkingen en/of bezwaren dienen tijdens de consultatieperiode 
overgemaakt te worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos, AVES t.a.v. Tim Audenaert (tim.
audenaert@vlaanderen.be), Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert op zaterdag 7 oktober a.s. een terreinbezoek 
aan de natuurdomeinen Kievitsheide en Eksterheide. Tijdens dit terreinbezoek wordt in elk 
van deze domeinen een korte wandeling gemaakt en worden de belangrijkste beheermaatre-
gelen toegelicht. Voor de Kievitsheide (Sint-Jozef Rijkevorsel) wordt samengekomen om 9.00 
uur, halverwege de straat Gemeentebos in Sint-Jozef Rijkevorsel (waar deze een scherpe hoek 
maakt, bij samenkomen van Venmeir en Kievitsheide). Einde voorzien om 10.15 uur. Voor de 
Eksterheide (Beerse) is er een samenkomst voorzien om 10.30 uur, bij de ingang Gemeente-
heide, op de kruising van de Oostmalseweg en de Klampovenstraat in Beerse. Einde voorzien 
om 12.30 uur.

Meer info:
· Luc Van Assche (boswachter) - 0477 42 91 54 - luc.vanassche@vlaanderen.be
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03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Werken door bewoners
op openbaar domein

Waar de meeste bewoners zich te weinig van 
bewust zijn, is dat er voor werken op open-
baar domein steeds een toelating moet ge-
vraagd worden. Het is verboden om op eigen 
houtje werken uit te voeren aan bermen, 
grachten, opritten enzovoort. 

Wil je bijvoorbeeld de berm verharden, een 
oprit (her)aanleggen, een gracht overwel-
ven, de gracht beschoeien of andere werken 
op openbaar domein uitvoeren, dan dien je 
een toelating te krijgen van het college van 
burgemeester en schepenen. Bij goedkeu-
ring zullen de technische bepalingen worden 
meegegeven, die je bij de uitvoering dient 
te volgen.

Aanvragen uitvoeren van
werken op openbaar domein
Je kunt je aanvraag schriftelijk doen per 
brief of bij de technische dienst in het ge-
meentehuis komen afgeven. Je kunt deze 
ook mailen naar de technische dienst. Het 
college zal dan beslissen of je al dan niet de 
geplande werken mag uitvoeren. De toela-
ting die gegeven wordt, is altijd precair. Dit 
wil zeggen dat ze te allen tijde kan worden 
opgezegd zonder dat de houder van de toe-
lating hiertegen enig verweer kan inroepen 
of enige schadevergoeding kan eisen.

Indien het echter werken betreft langsheen 
een gewestweg, zal het Agentschap Wegen 
en Verkeer van het Vlaams Gewest een ver-
gunning moeten afleveren voor werken op 
openbaar domein. Deze aanvragen dienen 
echter ook via de gemeentelijke 
diensten te gebeuren.

Werken deel Gansheideweg, 
Pannenhuisweg, 
Ringovenweg, Gemeentebos 
en Laer

Op 16 oktober zal aannemer Van Geel star-
ten met de werken in de Gansheideweg 
(deel), Pannenhuisweg, Ringovenweg, Ge-
meentebos en Laer. De nutsmaatschappijen 
hebben de voorbereidende werken intussen 
afgerond. Het betreft hier zowel riolerings- 
als wegeniswerken. Tegelijk zijn ook de wer-
ken op de Looiweg, het Looi en Smeel bezig. 
Er wordt echter alles in het werk gesteld om 
de hinder zo beperkt mogelijk te houden en 
de bereikbaarheid van de woningen te ga-
randeren.

Behaag onze Kempen 2017:
herinnering

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

Bestellen kan via www.iok.be/bok of door 
het bestelformulier binnen te brengen bij 
de milieudienst. Het bestelde plantgoed 
dient afgehaald te worden op zaterdag 18 
november tussen 9.30 en 11.30 uur in het 
recyclagepark.
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BOUWEN EN WONEN

Zonnepanelen nog steeds zeer rendabel

De groenestroomcertificaten zijn weggevallen en het prosumententarief werd ingevoerd. Hier-
door kregen veel mensen het gevoel dat het plaatsen van zonnepanelen geen interessante 
investering meer is. Of dat het in ieder geval enorm lang duurt om ze terug te verdienen. Dit 
is echter een misvatting.

Enorme verlaging kostprijs
De kostprijs van een volledige installatie bedraagt nog maar 1/3de van wat je in 2010 diende 
te betalen. Een huishoudelijke installatie die op jaarbasis zo’n 3 500 kilowattuur (kWh) kan 
opbrengen kostte in 2010 nog makkelijk € 15 000. Tegenwoordig bedraagt de prijs voor een 
dergelijke installatie tussen de € 4 500 à € 6 000. Dit is inclusief plaatsing door een erkend 
vakman, materialen, omvormer en BTW. De BTW bedraagt 6 % indien de woning 10 jaar of ouder 
is, zo niet 21 %.

Elektriciteitsfactuur 50 % hoger
De elektriciteitsfactuur daarentegen blijft enorm stijgen. Enerzijds neemt de prijs van elektri-
citeit gestaag toe en wordt er een blijvende stijging voorspeld. Anderzijds is er de toevloed aan 
taksen en toeslagen die onze elektriciteitsfactuur enorm heeft doen toenemen. Het aandeel 
van de elektriciteitskost op je factuur bedraagt nog zo’n 25 %, de rest bestaat uit taksen en 
toeslagen.
Zo betaalde een gemiddeld gezin met 3 personen (3 500 kWh/jaar referentieverbruik) in januari 
2015 zo’n € 675 per jaar aan elektriciteit. In april 2017 betaalt datzelfde gezin voor een zelfde 
verbruik van 3 500 kWh per jaar al zo’n € 1 025. Dit is een toename met 50 % in slechts 2 jaar 
tijd.
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Prosumententarief eerder beperkt
Het is niet zo dat je als eigenaar van zonnepanelen volledig bent vrijgesteld van toeslagen en 
taksen. Je bent onderworpen aan het prosumententarief. Prosumenten zijn netgebruikers die 
via hun eigen installatie (een deel van) hun elektriciteit zelf produceren. Indien hun verbruik 
lager ligt dan hun productie wordt het netto-overschot geïnjecteerd in het distributienet. Hier-
voor wordt de prosumentenvergoeding aangerekend. Voor een installatie van 3 500 kWh mag je 
rekenen op zo’n € 300 per jaar. Minder dan de helft van wat je zou moeten betalen aan taksen 
en toeslagen indien je als gewone netverbruiker 3 500 kWh per jaar verbruikt.

Terugverdientijd van 5 tot 10 jaar
Enerzijds is er dus de sterk verlaagde kostprijs, anderzijds het eerder beperkte prosumenten-
tarief. Deze factoren maken dat zonnepanelen nog steeds op een relatief korte termijn kunnen 
worden terugverdiend. Een installatie van 3 500 kWh kan op minder dan 9 jaar worden terug-
verdiend. Daarna levert de installatie nog makkelijk 15 jaar een nettowinst op gezien zonnepa-
nelen tot 25 jaar meegaan. Enkel de omvormer moet vaak na een jaar of 12 vervangen worden.
En naast de financiële winst is er uiteraard de milieuwinst. Een gemiddelde huishoudelijke 
installatie van 3 500 à 4 000 kWh levert al gauw een vermindering van 1 ton CO2 per jaar op.

Ook lenen interessant
Meerdere banken bieden op dit moment leningen aan met lage rentevoeten voor eco-doelein-
den zoals het installeren van zonnepanelen. Daarnaast kun je tot € 10 000 lenen aan 2 % via de 
Vlaamse Energielening. In bepaalde gevallen kan dit zelfs renteloos. Alle info vind je op www.
iok.be/energielening.

Zonnekaart
Op www.energiesparen.be/zonnekaart kun je zelf berekenen hoe snel je een installatie kunt 
terugverdienen. Bovendien kun je er de geschiktheid van je dak aftoetsen. Je kunt er voor elke 
individuele woning in Vlaanderen gaan nakijken hoe geschikt het dak is voor de installatie van 
zonnepanelen.

Concreet voorbeeld
Pieter liet begin vorig jaar zonnepanelen installeren met een productiecapaciteit van 3 600 
kWh. Aangezien de woning van Pieter ouder is dan 10 jaar kon hij genieten van het BTW-tarief 
van 6 % en betaalde hij in totaal € 4 280.

  Prijs Verbruik factuur incl.
  installatie per jaar taksen per jaar
· Pieter € 4 280 3 520 kWh €     452
· Gemiddeld gezin zonder installatie €       0  3 520 kWh € 1 025

· Besparing per jaar €     573
· Besparing per maand €     48
· Terugverdientijd 7,5 jaar
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Breng je gebruikte
frituurolie en -vet naar
het recyclagepark en win
een leuke prijs !

Op zaterdag 21 oktober voeren de medewer-
kers van IOK Afvalbeheer van 9.00 tot 12.00 
uur weer actie op het recyclagepark van 
Rijkevorsel. Als je op deze dag je gebruikte 
frituurolie en –vet naar het recyclagepark 
brengt, kun je meedoen met een wedstrijd. 
Uit alle deelnemers wordt een winnaar ge-
trokken die een spiksplinternieuwe friteuse 
krijgt !

Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die 
correct worden ingezameld via het recy-
clagepark, kunnen nuttig gerecycleerd en 
hergebruikt worden. Zo wordt 98 % van de 
ingezamelde hoeveelheden verwerkt door 
de biodieselsector. 2 % wordt gebruikt voor 
de productie van detergenten, smeermidde-
len, kaarsen of cosmetica. Jammer genoeg 
verdwijnen veel van die oliën en –vetten nog 
steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, 
het riool of tussen het restafval. En zo bren-
gen ze veel schade toe aan ons milieu: ver-
stopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en 
watervervuiling, problemen in de waterzui-
vering... Breng je gebruikte frituuroliën en 
–vetten dus altijd naar het recyclagepark !

Bladkorven

Zoals gewoonlijk zal je in de herfst bladkor-
ven in het straatbeeld zien verschijnen. Er 
blijken nog steeds misvattingen te zijn over 
de locaties waar deze korven geplaatst wor-
den.

De korven worden enkel daar neergezet waar 
er overlast ontstaat door te veel bladval. Bo-
vendien moet het hier om bomen gaan die 
zich op openbaar domein bevinden. Blade-
ren van private bomen dient men zelf af te 
voeren of te verwerken.

Elk jaar wordt bovendien een inventaris ge-
maakt van de hoeveelheid bladeren die ver-
zameld wordt, zodat de korven waar weinig 
of geen bladeren in zitten het volgende jaar 
naar alle waarschijnlijkheid niet meer ge-
plaatst worden.

Zwerfkatten

Na een korte onderbreking hebben er op-
nieuw twee enthousiaste vrijwilligers zich 
aangemeld om de gemeente te ondersteu-
nen in het zwerfkattenbeleid. Het zwerf-
kattenbeleid heeft als doel om het aantal 
zwerfkatten op een diervriendelijke manier 
te beperken. De vrijwilliger staat in voor het 
vangen van zwerfkatten, deze naar de die-
renarts te brengen voor sterilisatie/castra-
tie en ze terug te zetten op de plaats van 
vangst.

BOUWEN EN WONEN

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Sociaal tarief voor
elektriciteit en aardgas ?
Geniet van € 150 korting bij aankoop
van een zuinige koelkast of wasmachine !

Meer info: www.energiesparen.be/kortingbonbeschermd
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Onze nieuwe vrijwilligers zijn begin septem-
ber van start gegaan. Heb je een probleem 
met zwerfkatten, dan kan dit gemeld worden 
aan de milieudienst met opgave van naam, 
adres, telefoonnummer en eventueel meer 
info over de katten (aantal, locatie, ...).  De 
vrijwilliger zal dan zo vlug mogelijk contact 
opnemen en de nodige afspraken maken.

De melding kan gebeuren via e-mail naar 
milieudienst@rijkevorsel.be of op het num-
mer 03 340 00 23.

Wil je ook bijdragen tot het welzijn van 
de zwerfkatten ? Nieuwe vrijwilligers zijn 
steeds welkom om ons team te versterken. 
Voor meer info kun je eveneens contact op-
nemen met de milieudienst.

Trage wegen in
Sint-Jozef Rijkevorsel

Vorig jaar kregen 18 wijkpaadjes in het 
centrum van Rijkevorsel een nieuwe naam 
geïnspireerd op oude kinderliedjes en –spel-
letjes of een historisch verantwoorde naam.  
Zo kun je nu gaan wandelen in o.a. het koe-
kebakkenvlaaienpad, haasje-over-pad, zak-
doek-leggen-pad, pottekestaamppad.
Dit najaar wordt een soortgelijk project op-
gestart voor de benaming van de wijkpaad-
jes van Sint-Jozef. Ook nu zal er worden sa-
mengewerkt met de plaatselijke school en 
zullen inwoners opnieuw kunnen stemmen 
over de namen.

De aftrap zal gegeven worden tijdens de ‘Dag 
van de Trage Weg’ op zaterdag 14 oktober 
2017. In samenwerking met Toerisme Rijke-
vorsel wordt een wandeling georganiseerd 
langs bepaalde wijkpaadjes in Sint-Jozef.

De geleide wandeling start om 14.00 uur aan 
de kerk te Sint-Jozef Rijkevorsel. Noteer 
deze datum alvast in jullie agenda ! 

Verkeersveiligheid kruispunt
Essenweg - Pioenstraat

De technische dienst van de gemeente heeft 
werken uitgevoerd aan het kruispunt van de 
Essenweg met de Pioenstraat en de Uitbrei-
dingsstraat. Om een kortere en vooral meer 
veilige schoolverbinding tot stand te bren-
gen voor kinderen van de wijken Sparren-
weg, Dellenweg, Heuvelweg en Vuurdoorn, 
de Uitbreidingsstraat en het Duinenpad wer-
den nieuwe stukken voetpad aangelegd. 

De voetpaden kregen een breedte van 1,5 
meter, wat het minimum is volgens de gel-
dende normen. De rijweg in de Essenweg 
blijft echter voldoende breed om te parke-
ren.

Ook de aanleg van vier zebrapaden moet het 
kruispunt aanzienlijk veiliger maken.

· 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



20

VRIJE TIJD

Op zaterdag 14 oktober verkennen we de trage wegen in Sint-Jozef Rijkevorsel. In navolging 
van het project in het centrum krijgen ook daar de wijkpaadjes een naam. Dit project zit in 
de opstartfase en wordt gelanceerd in 2018. De wandeling start om 14.00 uur aan de kerk in 
Sint-Jozef Rijkevorsel.

Op zondag 15 oktober kun je al spelend de trage wegen in het centrum ontdekken. Sinds vorig 
jaar kregen deze wegen een originele naam van een spelletje, liedje of een historisch verant-
woorde naam. Wie kent er niet het Koekebakkenvlaaienliedje ? Ook zakdoekleggen hebben we 
ongetwijfeld allemaal wel eens gespeeld.

Op het vooraf uitgestippelde traject worden op verschillende plaatsen spelletjes gespeeld of 
liedjes gezongen, dit in samenwerking met de chiro’s van het centrum en Sint-Jozef. De kinde-
ren krijgen een stempelkaart die ze op elke locatie kunnen laten afstempelen. Bij 
inlevering na de wandeling ontvangen ze een leuke attentie.

Tussen 13.00 en 15.00 uur kun je vertrekken 
aan de molen langs de Looiweg. In het bezoe-
kerscentrum aldaar ontvang je de route en de 
stempelkaart.

Dag van de Trage Wegen:
spelenderwijs bewegen !

Elk jaar in de herfst vindt de Dag van de Trage Weg plaats. Duizenden 
wandelaars, fietsers, ruiters, kinderen en buitenmensen trekken de wegjes 
en paadjes op. De Dag van de Trage Weg is het uithangbord voor veilige en 
aangename trage wegen in ons land. In Rijkevorsel zetten we op 14 en 15 
oktober de trage wegen in de kijker.

· jeugddienst@rijkevorsel.be
 03 340 00 35
· toerisme@rijkevorsel.be
 03 340 00 12

 

Meer    
info



21

Lichttocht doorheen
Sint-Jozef Rijkevorsel

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel en 
Toerisme Rijkevorsel organiseren op dinsdag 
31 oktober 2017 een lichttocht doorheen Rij-
kevorsel. Dit jaar wordt er niet gestart aan 
de molen maar aan de kerk te Sint-Jozef Rij-
kevorsel.

Aansluitend op de workshop ‘Halloweenlan-
taarns maken’ voor de kinderen wordt er in 
groep vertrokken. We passeren langs wijken, 
trage wegen, donkere steegjes, ...

De vraag aan alle deelnemers is om zelf lan-
taarntjes, pillichten, fakkels e.d. te voor-
zien die ons verlichten tijdens onze avond-
wandeling.

Halfweg de wandeling en nadien kan ieder-
een genieten van een lekker drankje of een 
tasje pompoensoep.

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

Woon je langs het traject ? Hang in je voor-
tuin of voor je raam wat sfeerverlichting.

· Waar: vertrek aan de kerk in Sint-Jozef 
Rijkevorsel

· Uren: 19.00 uur - 21.00 uur
· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de 

lichttocht dien je niet op voorhand in te 
schrijven

· Meebrengen: een lichtje,
 fakkeltje, lantaarn, ...

· jeugddienst@rijkevorsel.be
 03 340 00 35
· toerisme@rijkevorsel.be
 03 340 00 12

 

Meer    
info
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Tentoonstelling ‘Alles uit de kast’: primeur voor België

Sinds meer dan een eeuw werden er in Rijkevorsel regelmatig prehistorische 
vondsten gedaan die dan voor eeuwig verdwenen naar de musea in Brussel 
en Turnhout. Vanaf 28 oktober organiseert de Heemkundige Kring van Rijke-
vorsel in samenwerking met het gemeentebestuur, Erfgoed Noorderkempen, 
het Taxandriamuseum in Turnhout en de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis van Brussel een ongeëvenaarde tentoonstelling in Rijkevorsel. 

Het Aster Berkhofmuseum te Sint-Jozef Rijkevorsel zal vanaf dan tot begin 
januari omgebouwd worden tot een tijdelijke tentoonstellingsruimte. De 
tentoonstelling ‘Alles uit de kast’ stelt zich als doel om al die historische 
objecten terug naar Rijkevorsel te halen. Bij de voorbereiding van de zoek-
tocht naar die voorwerpen zijn, tot onze verbazing, verloren gewaande 
objecten terug tevoorschijn gekomen.  

De Heemkundige Kring bestaat op 17 oktober 40 jaar. Al die tijd had de Kring nog een urne van 
de Hoge Heiveldheide in haar bezit. Deze was nog nooit geopend. Bovendien heeft het weten-
schappelijk onderzoek enorme vorderingen gemaakt. Om al die redenen besloot de Kring om de 
unieke urne te laten onderzoeken en te restaureren door echte specialisten. Het verrassende 
resultaat van dat onderzoek zal op de tentoonstelling aan het publiek bekendgemaakt worden.  
Wie was toch die oudste mens van Rijkevorsel ? En ook: wat maken satellietbeelden onverwacht 
duidelijk ? Wat is er gevonden bij recente opgravingen ?

Ook de nieuwste technologie liet de Kring toepassen. Daardoor kunnen we nu nooit getoonde 
reconstructies laten zien in 2D en in 3D van het urnenveld op de Helhoekheide en van de on-
derzochte urne vooraleer ze geopend en gerestaureerd werd. Wellicht is de geprinte urne een 
primeur voor België !

In 1978 en 1979 zocht en vond de Heemkundige Kring sporen van het kasteel dat ooit prominent 
bij het dorp stond. Al die jaren onderzoek en plakwerk leverden nieuwe inzichten op. Daardoor 
willen we nu een reconstructie met bewegende beelden laten zien van het geheimzinnige, ver-
dwenen kasteel. Een primeur voor Rijkevorsel !

Als je van erfgoed houdt, dan kom je zeker naar deze tentoonstelling. Kennis van het erfgoed 
maakt de mens gelukkiger. 
· Plaats: Aster Berkhofmuseum, Kerkdreef 61, eerste verdieping
· Tijdstip en openingsuren: vanaf 28 oktober,
 volg ons voor details op de sociale media.

Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Alles uit 
de kast’ zal het Aster Berkhofmuseum vanaf 1 
oktober tijdelijk gesloten zijn.

www.rijkevorsel.be/
allesuitdekast

 

Meer    
info
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Nacht van het
Kempens Erfgoed

Op vrijdag 20 oktober organiseert Erfgoed 
Noorderkempen samen met de andere Kem-
pense erfgoedcellen (Kempens Karakter en 
k.ERF) de 7de editie van de Nacht van het 
Kempens Erfgoed. Tijdens deze Nacht zet-
ten verschillende organisaties en musea het 
schitterende Kempense erfgoed in de kijker. 

In totaal doen 23 Kempense gemeentes mee 
aan de nacht van het Kempens Erfgoed en 
kun je kiezen uit meer dan 30 nachtelijke 
activiteiten. Zo kun je deelnemen aan ver-
halenwandelingen, muziekvoorstellingen op 
bijzondere plaatsen, openingsavonden van 
expo’s, retrofilmavonden of zelfs een work-
shop ambachtelijke lederbewerking! De toe-
gang tot of deelname aan alle activiteiten 
is gratis.

In Rijkevorsel is het Heemkundig Museum 
in de kelderverdieping van het gemeente-
huis geopend van 19.00 tot 23.00 uur. Het 
Gemeentelijk Heemkundig Museum van Rij-
kevorsel weerspiegelt de Kempen van voor 
1965. Je kijkt je ogen uit in de verschillende 
ingerichte ruimtes. Een bezoekje meer dan 
waard.

Kijk voor het volledige programma op de 
website www.nachtkempenserfgoed.be 
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
‘Daar sta je dan’ van Sheila O’Flanagan.

Lees je wel eens digitaal ?
Nee, ik sta op het digitale gebied nog wel 
zeker een decennium achter, dus het zal nog 
even duren voor ik digitaal ga lezen. Ik kan 
mij ook nog altijd beter concentreren op een 
tekst op papier dan op een scherm.

Leen je soms iets anders 
dan een boek ? Wat kun je 
aanraden ?
Mijn twee zoontjes ontlenen bij elk bezoek 
aan de bib een dvd. De bib beschikt over een 
toffe collectie kinderfilmpjes.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Meestal één keer per maand, maar dan voor 
mijn twee zoontjes. Die krijgen elke avond 
een verhaaltje en dan is het wel leuk om re-
gelmatig een ander boekje te kunnen lezen.
Dit voorlezen aan onze zoontjes is een vast 
avondritueel. Het is zelfs een serieuze straf 
voor hen als we dat een keertje niet doen.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom ? 
‘De zeven wateren’, een triologie van Juliet 
Marillier. Als ik die boeken lees, waan ik mij 
zo in een groot mystiek woud in Ierland dat 
ik er direct naartoe zou willen. Het is na-
tuurlijk allemaal fantasie, maar ik zou mij 
er wel thuis voelen denk ik.

Welk boek is jouw absolute
nummer 1 ?
Ik heb niet echt een favoriet boek. Maar ben 
wel een grote fan van de boeken van Juliet 
Marillier.

Welk boek of verhaal heeft je 
ooit echt geholpen ?
Een boek over hooggevoeligheid. Ik had de 
term eens toevallig gelezen in één of ander 
artikel en ben er dan wat over beginnen op-
zoeken. Ik heb van de bib wat boeken over 
dat onderwerp meegenomen. Deze boeken 
hebben voor mij veel duidelijk gemaakt en 
bepaalde eigenschappen van mezelf beter 
leren aanvaarden. Ik vertrouw ook weer veel 
meer op mijn eigen intuïtie.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Dat waren verhaaltjes van An en Jan en Leen 
en Rik, maar veel weet ik daar verder niet 
meer van.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Ik ga altijd enorm hard op in een verhaal 
dus ik durf al eens een traantje te laten bij 
droevige passages. ‘Slavin’ van Mende Nazer 
en Damien Lewis is een boek dat mij wel is 
bijgebleven en waarvan ik heel verdrietig 
werd. Een waargebeurd verhaal over een 
jonge vrouw in de hedendaagse slavernij, 
daar zijn mijn ogen van opengegaan. Ik re-
aliseerde mij niet dat slavernij in deze tijd 
nog bestaat.

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 Katrien Van 
Riel,	griffier	bij	de	
arbeidsrechtbank 
in Turnhout, mama 
van War (7) en 
Tuur (5).
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Noem drie van je
favoriete schrijvers
· Juliet Marillier
· Aster Berkhof
· Thea Beckman

Waar lees je het liefst ?
Ik lees graag ’s morgens in bed. Ik ben 
vaak vroeg wakker en kan dan niet terug 
inslapen. Dan vind ik het wel leuk om nog 
wat te lezen.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Mijn tante, Roos Poels. Ik vind het heel 
tof dat zij voor de bomma boeken gaat 
halen in de bib.

Verwendag bibliotheek

Op zaterdag 14 oktober vanaf 10 uur organi-
seert de bibliotheek haar jaarlijkse verwen-
dag. Tijdens deze dag willen we de biblio-
theekbezoeker eens extra in de bloemetjes 
zetten. Naast de boekenverkoop is er heel 
wat animatie voorzien. Zo worden de win-
naars van de vliegactie en de zomerleesac-
tie bekendgemaakt. Natuurlijk mag ook een 
hapje, drankje en een kleine attentie voor 
elke bezoeker niet ontbreken.

Graag tot dan !
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De cinema komt naar je toe !
La Pazza Gioia

Elk jaar organiseert de cultuurdienst van Rij-
kevorsel i.s.m. de bibliotheek en een Rijke-
vorselse vereniging filmvoorstellingen in de 
kapel in het Klooster, Molenstraat 5.

Voor en na de filmvertoningen wordt een 
‘klein café’ georganiseerd in de aanpalende 
lokalen. Inschrijven is verplicht: er is slechts 
een beperkt aantal plaatsen. De inkomprijs 
bedraagt € 1 en de film start om 20 uur.

Op 18 oktober is het de beurt aan de Itali-
aanse film ‘La Pazza Giola’ uit 2016. De film 
vertelt het verhaal van Beatrice, een deca-
dente kletskous en een opvallend figuur in 
de psychiatrische inrichting waar ze woont. 
Ondanks haar praatjes vindt ze weinig aan-
sluiting bij de andere patiënten. Als de in-
troverte, stoer uitziende Donatella Morelli 
wordt opgenomen in de inrichting, bloeit 
er een onverwachte vriendschap tussen de 

twee. Ze besluiten samen te ontsnappen en 
komen tijdens de avontuurlijke reis oog in 
oog te staan met hun verleden. Gelukkig zijn 
ze dit keer niet alleen, maar hebben ze el-
kaar.

Deze filmvoorstelling wordt georganiseerd in 
samenwerking met Oxfam Wereld-
winkel Rijkevorsel.

Inschrijven en meer info:
cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52
of in de Oxfam Wereldwinkel

 

Meer    
info

Skate- en sportpark 
Sonsheide: wijziging 
openingsuren

Tijdens de winterperiode, van 1 oktober tot 
en met 31 maart, wijzigen opnieuw de ope-
ningsuren van het skate- en sportpark Sons-
heide. Het terrein is toegankelijk van 9.00 
tot 19.00 uur. Het gemeentebestuur vraagt 
met aandrang aan de gebruikers om deze 
uren te respecteren.

Daarnaast wil het gemeentebestuur nog-
maals de aandacht vestigen op een aantal 
punten, dit zowel naar de jongeren als de ou-
ders toe. Van de gebruikers wordt het nodige 
respect gevraagd voor de omgeving. Dit wil 
zeggen het afval deponeren in de daarvoor 
voorziene afvalbakken, de aanwezige infra-
structuur gebruiken op de juiste manier, res-
pect hebben voor de natuur en de bestaande 
omheining, ook die van de buurtbewoners. 
Met andere woorden niet wildplassen, niet 
op de aardewal lopen, ...
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Digitaal evenementenloket:
overgangsperiode

In onze gemeente kunnen we bijna elk week-
end genieten van leuke activiteiten of toffe 
evenementen. Van de inrichters vraagt het 
heel wat organisatorisch talent om alles vlot 
te laten verlopen.

Vaak wordt beroep gedaan op het gemeen-
tebestuur voor het huren van een lokaal, 
het ontlenen van materialen of wordt er 
toestemming gevraagd om een activiteit op 
openbaar domein te mogen inrichten. Tot op 
heden diende men deze aanvragen, afhanke-
lijk van de aard van de activiteit, te richten 
aan verschillende gemeentelijke diensten. 

Momenteel worden de eerste stappen gezet 
om tegen het voorjaar 2018 te starten met 
een volwaardig digitaal evenementenloket. 
Eén portaal wordt ontwikkeld waar men te-
recht kan met vragen, het indienen van re-
servaties, ... Opzet is om het de inrichters 
zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Tijdens de overgangsfase kunnen alle aan-
vragen, zowel voor evenementen, alsook 
voor lokalen en materialen gemaild worden 
naar evenementen@rijkevorsel.be.

Ook kun je nog terecht op www.rijkevorsel.
be/e-loket om een aantal zaken, zoals aan-
vraag materialen, vastleggen van evenemen-
tencontainers via de website aan te vragen.

Dag van de Jeugdbeweging:
20 oktober 2017

Op vrijdag 20 oktober 2017 is het weer zover: 
dan vindt de Dag van de Jeugdbeweging weer 
plaats! Op deze dag vieren we het engage-
ment van duizenden jongeren die zich jaar 
na jaar weer inzetten om meer dan 240 000 
kinderen en jongeren te vermaken met spel 
en plezier !

Na het succes van de vorige jaren slaan de 
jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevor-
sel, Hoogstraten en Brecht de handen op-
nieuw in elkaar om voor de vierde keer een 
gratis ontbijt te voorzien voor de kinderen en 
jongeren die naar school gaan in Hoogstra-
ten. Afspraak tussen 7.00 en 8.00 uur
in het Rozenkranspark achter
de Pax!

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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Dolle herfstpret
bij de Grabbelpas
en de Kinderclub

Voor de  Grabbelpas hebben we weer een 
aantal plezante activiteiten bij elkaar ge-
sprokkeld. Ook de begeleiders van de Kin-
derclub hebben de koppen bij elkaar gesto-
ken om toffe activiteiten in elkaar te steken. 
Hieronder lichten we reeds een tipje van de 
sluier. Meer informatie vind je in onze folder 

die bedeeld wordt via de Rijkevorselse scho-
len in de week van 2 oktober.

Grabbelpas
· Maandag 30 oktober:
 Toverland
· Dinsdag 31 oktober:
 Halloweenpompoenen snijden
 Halloweenlantaarns + Lichttocht in Sint-

Jozef
· Vrijdag 3 november:
 Si si cinema - Vaiana 

Op 1 en 2 november is er geen Grabbelpas-
werking. De Kinderclub is wel geopend op 2 
november 2017.

Kinderclub
De Kinderclub staat deze herfstvakantie 
weer garant voor een portie spelplezier ! In 
onze verschillende speelhoeken is er ruimte 
voor elk kind om zich volledig uit te leven ! 

Voor de activiteiten van de Kinderclub en de 
Grabbelpas kun je inschrijven vanaf maan-
dag 9 oktober 2017 om 19 uur. 

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 98 
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-
gen worden.

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 23 ok-
tober 2017 zullen er hoe dan ook geen in-
schrijvingen meer worden aangenomen voor 
de herfstvakantie. Deze maatregel hanteren 
we om een kwaliteitsvolle opvang
te garanderen. 

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

 

Meer    
info
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· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info

 Week van de
Buitenschoolse Kinderopvang: 
23 tot 27 oktober 2017

In de week van 23 tot en met 27 oktober is 
het weer zover: ‘Week van de Buitenschoolse 
kinderopvang’. Voor de 17de keer zetten de 
initiatieven hun deuren open en plaatsen op 
die manier hun werking in de kijker. 

Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang 
heeft gekozen voor het thema ‘Letterpret’. 
In het onderwijs heeft men veel aandacht 
voor de cognitieve aspecten van taal. Er 
wordt heel gericht gewerkt aan de taalont-
wikkeling van kinderen. Lezen, voorlezen, 
verhaaltjes navertellen, gedachten en ge-
voelens in woorden uitdrukken, lezen en be-
grijpen, liedjes zingen, ... Maar met letters 
kun je nog veel meer ! En dat willen we in 
onze Kinderclub tijdens de week van de bui-
tenschoolse opvang ontdekken. Via activitei-
ten willen we kinderen op een ongedwongen 
en speelse manier taal laten gebruiken van-
uit hun ervaringen. We dagen ons samen met 
de kinderen uit om creatief om te gaan met 
letters, woorden, gebaren, mimiek, ...

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

dan met hun klas de Kinderclub verkennen.
Zo kunnen de kinderen die nog niet zo ver-
trouwd zijn met onze werking de kinderclub 
op een speelse manier ontdekken. En de 
kinderen die de kinderclub al goed kennen, 
kunnen aan hun vriendjes laten
zien in welke speelhoeken zij
graag spelen.

kinderclub@rijkevorsel.be
03 340 00 56

 

Meer    
info

Jeugdfuif voor de
Rijkevorselse jeugd

Op zaterdag 7 oktober 2017 organiseert de 
jeugdraad van Rijkevorsel weer een Jeugd-
fuif voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar ! 
Het feest gaat door van 20 uur tot 23.10 
uur in jeugdhuis De Wauwel (Kruispad 2a) 
waar jullie verwend zullen worden met een 
lounge, een leuke fotobooth en muziek ge-
bracht door DJ Soundbeatz ! Inkom is volle-
dig gratis, non-alcoholische dranken zijn te 
verkrijgen aan € 1 ! Tot dan !
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Dag Marthe, hoe ben je er in geslaagd om een
Ketnet-straatfeest te winnen ?
Ik heb in juni op de website van Ketnet gezien dat er een wedstrijd was ‘organiseer het leukste 
straatfeest en win het bezoek van de Ketnet-wrappers’. Ik moest toen invullen waarom onze 
straat dit moest winnen. Ketnet heeft dan een aantal keer gebeld wat mijn plannen op het 
straatfeest waren, wat ik allemaal wou doen op het straatfeest. Blijkbaar vonden ze mijn plan-
nen bij Ketnet wel leuk !

Waarom moest er volgens jou een straatfeest
georganiseerd worden in de Prinsenpad ?
In onze straat wonen zowel jonge als oude mensen en het was de bedoeling om samen te fees-
ten. We hebben ook een superleuke straat! Het gebuurte Prinsenpad is de Prinsenpad zelf en 
de zijstraten. Elk jaar hebben wij ook een barbecue en een nieuwjaarsdrink. Op het straatfeest 
hebben we vaak te horen gekregen dat dit straatfeest ook heel leuk was en dat dit wel elk jaar 
zou mogen. Ik denk dat Ketnet alleen niet elk jaar wil komen.

Hoe en wanneer heb je het nieuws vernomen dat je gewonnen had ?  
Ketnet had al eens gebeld om te zeggen dat we bij de finalisten zaten. Op 20 juli waren we een 
dag in Plopsaland en toen belde iemand van Ketnet om te vertellen dat we gewonnen hadden !

Op 23 augustus was het feest bij het gebuurte van de Prinsenpad. En niet 
zomaar een feest, maar een Ketnet-straatfeest ! Dit alles was te danken 
aan Marthe Potters (11 jaar). Zij zorgde ervoor dat Ketnet-wrappers Sien 
en Sander en de Ketnetband op het straatfeest aanwezig waren. Voor de 
vele kinderen uit de buurt werd het een onvergetelijke dag ! Wij waren heel 
benieuwd hoe Marthe dit alles heeft klaargespeeld en hoe de dag verliep. 
Reden genoeg om onderstaande vragen op haar af te vuren.

Ketnet-straatfeest in de Prinsenpad

#2310

© Ann Van Leuven © Ann Van Leuven

© Ann Van Leuven
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Hoe heb je de buurt ingelicht ?
Welke voorbereidingen werden er getroffen ?
Toen we wisten dat we gewonnen hadden, hebben we met wat buren en vrienden samengezeten 
om alles helemaal in elkaar te steken. Kobe, Fien, Britt, Ferre, Lene, Tibe, Joppe en Floor heb-
ben verder mee nagedacht over alle spelletjes en het vrij podium. Saar van de jeugddienst en 
ook de gemeente zelf en Toerisme Rijkevorsel hebben ons superhard geholpen, want we hadden 
veel materiaal − tafels, stoelen, tentjes, podium, ... − nodig en ook allerlei spelletjes en prij-
zen. Ook een aantal volwassenen van onze straat hebben vergaderd om alle taken te verdelen 
en alles te regelen. Daarna heb ik een uitnodiging gemaakt voor de buurt met uitleg over het 
feest en ook de mogelijkheid om in te schrijven voor het vrij podium. Deze uitnodiging hebben 
we bij iedereen in het gebuurt in de brievenbus gestoken.
Echt superveel mensen zijn komen helpen. De avond voor het feest hebben we alle tentjes al op-
gesteld en ook het podium en de muziekinstallatie, zodat we al konden oefenen voor het vrij po-
dium. Ook onze dj’s Kobe en Owen hebben de muziekinstallatie vooraf al eens kunnen uittesten.

En dan was de grote dag aangebroken.
Heb je de avond van tevoren wel kunnen slapen ?
Dinsdagavond had ik veel zenuwen en ik heb die nacht niet veel geslapen. Woensdag toen Ketnet 
er was, viel de stress ineens weg.

Kun je vertellen hoe de dag verliep ?
Ik ben om 7.00 uur opgestaan om te helpen opstellen. Om 9.00 uur kwam Ketnet naar de straat. 
Zij hebben eerst nog een paar filmpjes opgenomen bij Lis en Bram, die ook in de Prinsenpad 
wonen. Daarna ben ik samen met de wrappers Sien en Sander naar bakker Verbraken geweest 
om een Ketnetcake te versieren. De bakker heeft gratis een supergrote cake gemaakt en voor 
pannenkoekendeeg gezorgd ! Bij de bakker hebben we een filmpje opgenomen met de wrappers 
dat we de cake aan het versieren waren.

© Ann Van Leuven © Ann Van Leuven
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Nadien hebben we ook nog een paar andere filmpjes gemaakt van de voorbereidingen voor het 
feest voor op de tv en toen begon het feest zelf. Iedereen mocht spelletjes spelen voor een 
prijs, je kon geschminkt worden, op het springkasteel spelen en er was ook een vrij podium met 
maar liefst zeven acts.

Ketnet heeft zelf ook nog een paar filmpjes gemaakt voor een ‘bikini-battle’ en voor de wed-
strijd ‘altijd ijs’. Op het einde van het feest kwamen ook de wrappers Charlotte en Giovanni 
om op te treden met de Ketnetband. Zij zongen het liedje ‘Poco Loco’.

Iedereen van onze straat heeft heel hard geholpen om alles in orde te krijgen en om die dag 
alles klaar te zetten, te tappen, de muziek te doen, de tafels te versieren, pannenkoeken te 
bakken, ...

Hoe was het contact met de Ketnetwrappers en de cameraploeg ?
’s Middags kwamen de mensen van het geluid, de camera en de Ketnetwrappers bij ons op het 
terras eten en dat was ‘supercool’ ! Ze hebben ook nog een briefje achtergelaten in ons huis dat 
ze het zelf ook heel leuk vonden.  

De beelden van het straatfeest werden de week nadien
uitgezonden op Ketnet. Wat vond je van het resultaat ?
Heb je veel reacties ontvangen ?
De filmpjes waren leuk gemaakt. Ik heb ze gezien op tv en het was ‘top’ ! Op de kermis waren 
er ook een aantal mensen die mij erover aanspraken, die ze ook gezien hadden.

 © vrt
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Stoofpotje van kip

Benodigdheden
· 8 stukken vlees van kippenbillen
 zonder been 
· 1 aardappel 
· 2 wortelen 
· 2 rode paprika’s
· 1 ajuin
· 2 tomaten 
· 2 teentjes look 
· hoeveboter 
· kruidentuiltje met peterselie,
 rozemarijn, tijm en look 
· 1 el tomatenpuree 
· kop kippenbouillon 
· eigen gekweekt pikant pepertje 
· 1 stuk citroengras 
· kurkuma, paprikapoeder en kippenkruiden 
· 500 ml kokosmelk 
· eigen gemaakte chili
· takje koriander

Bereidingswijze
Gril de paprika’s in de oven totdat ze zwartgeblakerd zijn. Ontdoe ze 
van de vel en de pitjes.

Smelt de boter in een kookpot. Snij de ajuin fijn en stoof aan in de 
kookpot. Versnipper het pikant pepertje en de teentjes look en voeg 
dit bij de gestoofde ajuin.

Laat 1 el tomatenpuree en 1 el chili meestoven, voeg peper, zout en 
paprikapoeder bij naar smaak. Snij de tomaten, wortelen en de aard-
appel in kleine blokjes en stoof mee aan. Voeg de paprika’s toe. 
Bak intussen de stukjes kip in een braadpan, kruid af met kurkuma, 
paprikapoeder en kippenkruiden naar smaak. Voeg deze stukjes gebak-
ken kip bij de stoofpot met groenten.

Zet alles onder met een kop kippenbouillon en voeg de kokosmelk toe 
en hang het kruidentuiltje er bij. Plet het stokje citroengras en voeg 
hierbij.

Laat 40 à 45 minuten koken, het stoofpotje zal een beetje indikken. 
Controleer de gaarheid en kruid eventueel bij met peper, het mag best 
een pittig stoofpotje zijn.

Dresseer met vers gesneden koriander. Je kunt opdienen met molen-
brood, vers gebakken frietjes of gekookte rijst. 

Dirk Holemans

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁



35

Geflitst...

18 augustus 2017: Openluchtcinema Pippa i.s.m. @Veussel

3 september 2017: Veusselse veldcross

Speelstraat Wouwer

11 september:

Te Land, te vaart en in de lucht

Kamp Chiro Sint-Jozef

25 augustus 2017:
Attractiedag speelpleinwerking 

Kiekeboe

23 augustus 2017:
SpeelstraatVarenvelden-Mutsaardweg

© Testagsaves

Kiekeboe op bezoek in het Prinsenhof

© Bart Huysmans
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1 oktober 2017
Harmoniefeesten
Koninklijke Harmonie Broederband
Feestelijkheid

De Koninklijke Harmonie Broederband 
organiseert haar jaarlijkse Harmonie-
feesten, met op vrijdag de 10de Broe-
derbandquiz (start 20 uur), op zaterdag 
kindertheater (start 14.30 uur), groot 
eetfestijn (16-20 uur) en de prijsuitrei-
king van de fietszoektocht (20 uur). Op 
zondag groot eetfestijn van 11 tot 20 
uur en van 14 tot 17 uur optredens van 
bevriende muziekmaatschappijen. Heel 
het weekend is ons ijssalon geopend.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 guytax@hotmail.com

Van 9.00 tot 12.00 uur
Wandeling in de Bolkse Beek
Wandeling

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 1 oktober een gratis natuur-
wandeling in het natuurgebied 'De 
Bolkse Beek' in het noordoosten van de 
gemeente Rijkevorsel. De vallei van de 
Bolkse Beek is een prachtig stuk natuur 
van ca. 25 ha. Het landschap bestaat 
uit vochtige graslanden omgeven door 
bossen. Door de graslanden lopen hout-
kanten. 

Gratis
 Bolks Heike

 Bolk 10
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 03 383 02 08
 bc.deklapekster@natuurpunt.be
 www.natuurpuntmarkvallei.be

Van 9.00 tot 18.00 uur
Cars & Coffee 2017
Auto-evenement

Cars & Coffee is een bonte verzameling 
van oldtimers, tractoren, sportwagens 
en rariteiten op wielen. Onze professi-
onele standhouders laten de hele dag 
zien wat zij in petto hebben. Zo vind 
je lokale autohandelaren tussen de 
mensen uit de autosport . Vanaf 9.00u 
kun je in ons Rallycafé terecht voor een 
ontbijt aan democratische prijzen. In-
schrijven kan via de website.
Gratis

 Dorpsplein
 Dorp
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 0495 81 27 01
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

3 oktober 2017
Om 20.30 uur
Gabriel Rios solo (try-out) 
UITVERKOCHT
Concert
Singer-songwriter Gabriel Rios is volop 
aan het werken aan een gloednieuw al-
bum. In De Singer mogen we ons aan 
een voorproefje van dit nieuwe materi-
aal verwachten, afgewisseld met oude 
classics. Een intiem en uitgepuurd con-
cert van onze favoriete Puerto Ricaan. 
Dat kan niet misgaan !

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

4 oktober 2017
Van 14.00 tot 20.00 uur
Opendeur en initiatie boogschieten
Opendeurdag

Opendeurdag en kennismaking boog-
schieten bij Handboog Sint-Sebasti-
aansgilde Rijkevorsel. Voor jong en 
oud, man en vrouw, van 8 tot 88 jaar. 
Materiaal beschikbaar in de club.
Gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Sint-Sebastiaansgilde Rijkevorsel
 jefennik@telenet.be

5 oktober 2017
Van 19.30 tot 22.00 uur
Me-time
Lezing

In deze drukke tijden, met zoveel din-
gen te doen, waar we steeds in de weer 
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zijn voor alles en iedereen, zoeken we 
allemaal naar manieren om het vol te 
houden. Deze drukte vraagt heel wat 
energie. Tijdens deze infosessie gaan 
we kijken hoe we terug ‘de tijd van ons 
leven’ kunnen creëren. Spreker: Erna 
Claes, dokter in de psychologie Fenrir 
Consult.
€ 6
inkomprijs: € 6
CM-leden: € 3
Verhoogde tegemoetkoming: € 2

 Feestzaal Den Bakker
 Bochtenstraat 2
 2310 Rijkevorsel

 Christelijke Mutualiteit
 014 40 35 45 (reserveren)
 beweging.rmt@cm.be

6 oktober 2017
Om 20.00 uur
1ste Gevantispor-quiz
Quiz

€ 15
€ 15 per ploeg (4 à 6 personen)

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 ZVC Gevantispor
 gevantispor@outlook.be (inschrijven)

Om 20.30 uur
Douglas Firs (try-out)
Concert

© Guy Kokken

Douglas Firs nestelde zich de afgelopen 
jaren in het oor en hart van de muziek-
liefhebber met singles als ‘Pretty Legs 
and Things to Do’, ‘Caroline’ of ‘Don't 
Buy The House’. Ondertussen is de mu-
ziek meer uptempo en gedrevener dan 
ooit tevoren, een voorsmaakje van hoe 
Douglas Firs wil klinken op zijn nieuwe 
album: fris, wakker, hongerig, net een 
tikkeltje anders. Een voorsmaakje van 
dit alles krijg je geserveerd op hun try-
out in De Singer.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 oktober 2017
Van 9.30 tot 16.00 uur
BOP-wedstrijd Duitse herders
Hondensport

Iedereen welkom (gratis toegang) op 
onze BOP-wedstrijd in Rijkevorsel. 
Hier tonen onze Duitse herders zich 
van hun beste gehoorzaamheidskant 
op het plein. In een gemoedelijke toffe 
sfeer dingen alle deelnemers voor een 
plaatsje op het podium. Maar er zijn 
geen verliezers deze dag, iedereen 
geniet van een dagje wedstrijd met 
vrienden en kennissen en hun grootste 
familievriend, de Duitse herder. 
Gratis

 VVDH Kringgroep 60 Het Looi
 Senator Coolsdreef 3a
 2310 Rijkevorsel

 VVDH Kringgroep 60 Het Looi
 www.vvdh.be

Vanaf 14.00 uur
Fuif17
Fuif

De ouderraad van de Sint-Luciaschool 
en het Moleke en het oudercomité van 
de Wegwijzer organiseren opnieuw hun 
jaarlijkse ‘fuif’, ditmaal editie 17: Fuif 
17 ! Van 14 tot 16 uur kleuterfuif, van 16 
tot 18 uur lagere school fuif en dan van 
21 uur tot in de vroege uurtjes Fuif 17.
€ 3
voorverkoop: € 3 - inkomprijs: € 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Moleke &
 Sint-Luciaschool en
 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 www.fuif17.be

Om 20.30 uur
The Young Mothers
Concert

De Noorse bassist Ingebrigt Haker Flaten 
liet de Singer haast twee keer onploffen 
met concerten van The Thing. Sinds de 
release van het cultalbum ‘The Cherry 
Thing’ met zangeres Neneh Cherry brak 
de groep wereldwijd door. Staat het-
zelfde te wachten met zijn groep The 
Young Mothers ? Wij verwachten dat 
The Young Mothers gaan inslaan als een 
bom! Het totaalgeluid is gemuteerde 
jazzfunk, met zowel spacey invloeden 
als  invloeden uit postrock, pompende 
gitaartoestanden en de uitbundige jazz-
rockexperimenten van de jaren zeven-
tig. Het concert in de Singer is het eer-
ste en tevens enige concert in ons land.
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€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

8 oktober 2017
Van 12.30 tot 15.30 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

Tweedehandsbeurs baby- en kinderkle-
ding + speelgoed (geen uitzet, schoe-
nen en ondergoed). Leden krijgen 5 % 
op gezinsspaarkaart. Verkoop lijsten 
op zaterdag 30 september van 9.00 
tot 10.00 uur (Klaterstraat 6). Lijst in 
voorverkoop op 30 september: € 8, op 
vertoon van lidkaart € 3. Prijs nadien: 
€ 10 voor niet-leden, leden € 5.
€ 8
vvk niet-leden: € 8
vvk leden Gezinsbond: € 3
inkomprijs niet-leden: € 10
inkomprijs leden: € 5

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 34 40 09 (reserveren)
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com

10 oktober 2017
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 6 november 
2017, maandag 8 januari 2018 en don-
derdag 1 februari 2018. De infoavond 
vindt plaats in de polyvalente zaal van 
de school. Gelieve vooraf uw aanwezig-
heid door te geven.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

11 en 12 oktober 2017
Om 20.30 uur
Steven Goegebeur (try-out) 
UITVERKOCHT
Stand-up comedy

Op een dag. Op een waarlijk schone 
dag. Is het genoeg geweest. Op die dag 
beslist de komiek Steven Goegebeur om 
het helemaal anders te doen. Vanaf nu 
zal niets nog hetzelfde zijn. Vanaf nu 
wordt alles, maar dan ook alles, beter. 
De ‘Man van Morgen’ is geboren. En u 
zal het geweten hebben. Want de man 
van morgen zal spreken. 

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

12 oktober 2017
Van 20.00 tot 22.00 uur
Macrofotografie
Cursus
In het digitale tijdperk worden massa’s 
foto’s genomen. Echter zien we slechts 
weinig tot geen macrofoto’s. En dat is 
jammer: een mooie macrofoto is im-

mers altijd boeiend en beklijvend. De 
Fotovrienden Rijkevorsel en foto Joo-
sen willen graag de macrofotografie 
onder jullie aandacht brengen. Tijdens 
deze avond kunnen jullie cameralenzen 
en statief meebrengen en zelf opnamen 
maken.

€ 5
inkomprijs: € 5
leden: gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel vzw

14 oktober 2017
Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag bibliotheek 2017
Opendeurdag

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

 Hoofdbibliotheek Rijkevorsel
 Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 51
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/bibliotheek
 rijkevorsel.bibliotheek.be
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Van 10.00 tot 16.00 uur
Wereldwinkeldag
Opendeurdag

Ruil op zaterdag 14 oktober een lege 
koffieverpakking in voor een gratis 
pakje Oxfam-koffie. Als afsluiting van 
de Week van de Fairtrade. Leuke wed-
strijd: raad het aantal koffiebonen.
Gratis

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 Oostmalsestwg. 4 - 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 www.oxfamwereldwinkels.be

Om 20.30 uur
Satoko Fujii & Joe Fonda
feat. Natsuki Tamura
Concert

Soms klikt het meteen tussen jazzmu-
zikanten. Er is magie vanaf de eerste 
keer dat ze samen musiceren. Zo ging 
het ook met de Japanse pianiste Satoko 
Fujii en de New Yorkse contrabassist 
Joe Fonda. Allebei stonden ze reeds in 
De Singer, maar nooit samen. Daar komt 
nu verandering in.
€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw - www.desinger.be

14 en 15 oktober 2017
Dag van de Trage Wegen – 
spelenderwijs bewegen !
Wandeling 

In navolging van het project in het cen-
trum krijgen ook daar de wijkpaadjes 
in Sint-Jozef Rijkevorsel een naam. Dit 
project zit in de opstartfase en wordt 
gelanceerd in 2018.
Op zaterdag 14 oktober start er een 
verkennende wandeling langs deze 
weggetjes om 14.00 uur aan de kerk 
in Sint-Jozef Rijkevorsel.
Op zondag 15 oktober kun je al spe-
lend de trage wegen in het centrum 
ontdekken. Op het vooraf uitgestip-
pelde traject worden op verschillende 
plaatsen spelletjes gespeeld of liedjes 
gezongen, dit i.s.m. de chiro’s van het 
centrum en Sint-Jozef. Tussen 13.00 
en 15.00 uur kun je vertrekken aan de 
molen. In het bezoekerscentrum aldaar 
ontvang je de route en een stempel-
kaart.
Gratis

 Sint-Jozefkerk - Kerkdreef 66b
 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

zaterdag van 18.00 tot 24.00 uur
zondag van 9.00 tot 18.00 uur
Vogelshow 2017
Tentoonstelling

Jaarlijkse vogelshow georganiseerd door 
‘De Havik’. Iedereen van harte welkom !

Gratis
 PZ Sint-Jozef

 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 De Havik
 0473 53 91 88

17 oktober 2017
Om 20.30 uur
Kenny Garrett Quintet
Concert

Het Kenny Garrett Quintet is headliner 
op heel wat jazzfestivals. Niet voor 
niets, want Kenny Garret is uitgegroeid 
tot één van de meest vooraanstaande 
altsaxofonisten van zijn generatie. Het 
meest is hij bekend van zijn vijf jaren 
bij de elektrische band van Miles Davis. 
Op 17 oktober speelt hij met zijn groep 
voor een select publiek in de Singer. 
Ook u kan hierbij zijn !
€ 22
voorverkoop: € 22
inkomprijs: € 25
voorverkoop studenten: € 14
inkomprijs studenten: € 16

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

18 oktober 2017
Om 20.00 uur
De cinema komt naar je toe ! -
La Pazza Gioia
Filmvoorstelling
Beatrice Morandini Valdirana is een de-
cadente kletskous, een opvallend figuur 
in de psychiatrische inrichting waar ze 
woont. Ondanks haar praatjes vindt ze 
weinig aansluiting bij de andere patiën-
ten. Als de introverte, stoer uitziende 



40

Donatella Morelli wordt opgenomen 
in de inrichting, bloeit er een onver-
wachte vriendschap op tussen de twee. 
Ze besluiten samen te ontsnappen en 
komen tijdens de avontuurlijke reis oog 
in oog te staan met hun verleden. Voor 
en na de filmvertoningen wordt een 
‘klein café’ georganiseerd in de aanpa-
lende lokalen. Inschrijven is verplicht !

€ 1
 Klooster

 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

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

20 oktober 2017
Van 15.30 tot 18.30 uur
Pizzaverkoop GLS De Wegwijzer
Eten en drinken
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
het oudercomité van GLS de Wegwijzer 
een pizzaverkoop. Heb jij zin in een 
lekker versgemaakte pizza, meer info 
op www.oudercomite-dewegwijzer.be. 
Smakelijk !
€ 7,50

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 www.oudercomite-dewegwijzer.be

22 oktober 2017
Van 13.00 tot 18.00 uur
IJs- en pannenkoekendag
Eten en drinken

IJs- en pannenkoekendag van KVG Rij-
kevorsel.

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 KVG Rijkevorsel
 03 312 25 16

25 oktober 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 6 november 2017 de 
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, 
zijn welkom op onze drempeldag. Kom 
samen met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

26 oktober 2017
Om 20.30 uur
Raf Walschaerts (try-out) 
UITVERKOCHT
Theatervoorstelling

Een half leven al speelt hij bij Kommil 
Foo, nu staat hij alleen op scène. Een 
gitaar, een piano, een handvol sterke 
verhalen en songs. Onverschrokken zal 
hij zijn, die Walschaerts. Moedig in de 
eenvoud: niks in de handen, niks in de 
mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend 
eerlijk, scherp. Maar vergis u niet. De 
waarheid eist haar plek op. Altijd.
€ 16
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

27 oktober 2017
Om 20.00 uur
Duivelse Molens
Theatervoorstelling

Oude Kempense molenverhalen komen 
tot leven in het bezoekerscentrum aan 
de molen. In het landelijke Vlaanderen 
van onze voorouders namen de molens 
een bijzondere plaats in. Vooral de 

Aankondigingen van activiteiten in oktober dien je uiterlijk
op donderdag 5 oktober 2017 in te voeren in www.uitdatabank.be

Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank 
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Het schepencollege 
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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windmolens spraken dikwijls tot de ver-
beelding. Meer dan eens waren molens 
plekken voor wezens met kwade bedoe-
lingen. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat in de loop der eeuwen rond de 
molens en de figuur van de molenaar 
hier in de Noorderkempen een zekere 
geheimzinnigheid is ontstaan. Kaarten 
verkrijgbaar bij de onthaalbalie van het 
gemeentehuis.
€ 7

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Carl Verheyen Band
Concert

Als gitarist van Supertramp heeft Carl 
sinds 1985 voor miljoenen enthousiaste 
fans in uitverkochte zalen en stadions 
over de gehele wereld gespeeld. Dit na-
jaar brengt Carl Verheyen zijn vierkop-
pige band mee voor een tournee door 
Europa. In intieme zalen zal hij zijn 
nieuwe album ‘Essential Blues’ voor-
stellen, een krachtige mix van blues, 
rock, jazz en country. Na Albert Lee 
vorig jaar mogen we dus opnieuw een 
buitengewone gitaarvirtuoos verwelko-
men in De Singer. Om naar uit te kijken!
€ 16
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

28 oktober 2017
Tijdens de openingsuren
van de Aster Berkhofbibliotheek
Alles uit de kast
Tentoonstelling

Sinds meer dan een eeuw werden er in 
Rijkevorsel regelmatig prehistorische 
vondsten gedaan die dan voor eeuwig 
verdwenen naar de musea in Brussel en 
Turnhout. De tentoonstelling 'Alles uit 
de kast', stelt zich als doel om al die 
historische objecten terug naar Rijke-
vorsel te halen. 
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel en
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76 - 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 hkrijkevorsel@outlook.be

31 oktober 2017
Van 19.00 tot 22.00 uur
Lichttocht
Wandeling 

Het gemeentebestuur van Rijkevor-
sel organiseert in samenwerking met 
Toerisme Rijkevorsel een lichttocht 
doorheen Sint-Jozef Rijkevorsel. Aan-
sluitend op de workshop ‘Halloweenlan-
taarns maken’ voor de kinderen, rond 

19.00 uur, wordt er in groep vertrokken 
aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel. 
We passeren langs wijken, trage we-
gen, donkere steegjes, ... De vraag aan 
alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, 
pillichten, fakkels e.d. te voorzien die 
ons verlichten tijdens onze avondwan-
deling. Halfweg de wandeling en nadien 
kan iedereen genieten van een lekker 
drankje of een tasje pompoensoep.
Gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 12
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 toerisme@rijkevorsel.be

1 november 2017
Garland Jeffreys

 De Singer vzw

2 november 2017
Como Mamas

 De Singer vzw

3 november 2017
Uri Caine

 De Singer vzw

Duivelse Molens
 Toerisme Rijkevorsel vzw

4 november 2017
Veldritten van de
moedige veldrijder 

 WSC Sint-Jozef

Duivelse Molens
 Toerisme Rijkevorsel vzw
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdens de openingsuren van de Aster Berkhofbibliotheek
Op afspraak: cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Tentoonstelling
Gratis                              

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

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

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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OPENINGSUREN

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen SNR
0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen: financiën, begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Karl Geens 3de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Lizette Keysers 4de schepen SNR
0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Stefan Maes 5de schepen N-VA
0474 94 06 82  -  stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

Wim De Visscher OCMW-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

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.

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur                   
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur
 nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties: opvang in het Centrum

PWA - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
na afspraak voor dringende zaken

OCMW - Prinsenpad 27
maandag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot donderdag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 8.30 - 13.15 uur

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur Rijkevorsel 
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

Openingsuren diensten



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.


