
Seniorenweek 2017

Elke dinsdag en donderdag 
staan ze paraat
Door de wind, door de regen
Deze kwieke senioren fietsen...
dwars door alles heen
Getooid in fluo
Zichtbaar voor iedereen
Jong van hart en geest
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INHOUD

4
Jaarlijks zet het gemeentebestuur de jubilarissen in de 
bloemetjes in het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef. Dit jaar 
mochten zeventwintig koppels en hun kinderen genieten van 
een feestelijke receptie.

30
Op dinsdag 26 september hebben de leerlingen van 
De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas weer hun 
uiterste best gedaan tijdens de jaarlijkse scholenveldloop.
Een pluim voor alle deelnemers en iedereen die geholpen heeft 
met de organisatie !

22
De gemeente is zich al volop aan het voorbereiden op het 

komende winterseizoen. Zoals elk jaar zal de gemeente bij ijzel 
en sneeuwval klaar staan om wegen, fietspaden en stoepen zo 

veilig mogelijk te houden.

© Sonja Van Roy

8
Het OCMW-bestuur van Rijkevorsel mocht op 13 september 

uit handen van Eandis de sleutels ontvangen van hun nieuwe 
elektrische voertuig. De wagen wordt onder andere gebruikt 

voor de bedeling van dagelijkse maaltijden aan huis.

16
In ons land zijn er dagelijks gemiddeld 200 woninginbraken. 
Naast de maatschappelijke kost van meer dan 350 miljoen 
euro per jaar, tast dit ook het algemeen veiligheidsgevoel aan. 
Daarom wordt voor de derde keer ‘1 dag niet’ georganiseerd.

© Bart Huysmans
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VOORWOORD

Beste inwoners,

Afgelopen maand nodigden we met de gemeente alle inwoners uit op Rijkevorsel 
informeert. We pasten de formule aan door met de aanwezigen in gesprek te gaan over 
een aantal thema's omtrent de toekomst van Rijkevorsel. Hier kwamen interessante ideeën 
uit. We gaan nu kijken welke we in de praktijk kunnen brengen. Ik kijk alvast uit de naar 
de volgende editie !
Ondertussen staat Allerheiligen voor de deur, een moment waarop we stilstaan bij onze 
overleden vrienden en familieleden. Misschien breng je dan ook een bezoek aan een 
begraafplaats ? Onze gemeentelijke diensten zorgen er alvast voor dat deze plekken altijd 
goed verzorgd worden.

Op 11 november gedenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen die Rijkevorsel ooit 
teisterden, met een eredienst en plechtigheid aan het monument van de gesneuvelden. Een traditie die al lang in 
ere wordt gehouden en waarop ik graag alle inwoners uitnodig. In 2018 herdenken we ook het einde van de Eerste 
Wereldoorlog, het zal dan precies een eeuw geleden zijn.

Ook de wintertijd gaat weer in. Zo zal het een uur vroeger donker zijn. Een moment dat we extra moeten stilstaan 
bij de zwakke weggebruiker. Zij zijn immers extra kwetsbaar in deze donkere periode van het jaar. Wees dus 
voorzichtig als je de baan op gaat met je (vracht)auto. En fietsers en voetgangers, volg het voorbeeld van de 
fietsers van de OKRA en doe een fluohesje aan. Voor de senioren hebben we ook dit jaar weer drie feestnamiddagen 
in petto. Onder het genot van een worstenbrood en appelbol kunnen ze genieten van een optreden met zang en 
sketches.

Sinds meer dan een eeuw worden er in Rijkevorsel regelmatig prehistorische vondsten gedaan die dan voor eeuwig 
verdwijnen naar de musea in Brussel en Turnhout. Zo werden er o.a. heel wat potscherven gevonden, de restanten 
van het kasteel van Rijkevorsel, oude begraafplaatsen met urnen en nog veel meer. Hieruit kunnen we afleiden dat 
Rijkevorsel al vele eeuwen bewoond is. Zelf ook nieuwsgierig geworden naar het verleden en de geschiedenis van 
ons dorp? Dan moet je zeker eens langskomen op de tentoonstelling ‘Alles uit de kast’ in het GC Sint-Jozef ! Elke 
zondag, tot eind december, zijn er rondleidingen die verzorgd worden door onze Heemkundige Kring en Erfgoed 
Noorderkempen. 

Karl Geens,

Schepen van Communicatie,
Cultuur, Bib, Feestelijkheden,
Jeugd, Mobiliteit en Erediensten
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BESTUUR

Alle Rijkevorselnaren die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden 
uitgenodigd door het gemeentebestuur voor een feestelijke receptie op 
zaterdag 23 september in het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef.

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Acht diamanten en negentien gouden echtparen, samen met hun kinderen, gingen in op deze 
uitnodiging. Na het welkomstwoord ontvingen de koppels een fles Veusseltje samen met de 
felicitaties en de oorkonde van ons koningshuis.

Het werd een gezellig samenzijn en voor de meesten was deze namiddag een blij weerzien met 
leeftijdsgenoten waarbij herinneringen en anekdotes werden opgehaald.

© Sonja Van Roy

© Sonja Van Roy© Sonja Van Roy
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Geboortebos

Jaarlijks groeit het gemeentelijk geboorte-
bos een beetje.

Op zondag 8 oktober 2017, tijdens de Week 
van het Bos, werd het geboortebos op de 
Poelberg uitgebreid. Voor de kinderen ge-
boren in 2016 werden in totaal drie geboor-
tebomen geplant en drie borden geplaatst 
waarop de naam en geboortedatum van de 
kinderen werden gegraveerd.

Met de aanplanting van het geboortebos wil 
het gemeentebestuur de wens uitdrukken 
dat elk kind mag opgroeien in een groene en 
gezonde wereld.

De ouders en hun kleine spruiten genoten 
zichtbaar van dit bijzondere moment.

Onze senioren feesten

Worstenbroden en appelbollen voor onze se-
nioren. Het wordt stilletjes aan een traditie 
in november. Ook dit jaar is dat niet anders.

Al onze senioren zijn uitgenodigd op deze 
gezellige feestnamiddag, op maandag 13 en 
dinsdag 14 november in ‘t Centrum en op 
donderdag 16 november in de parochiezaal 
te Sint-Jozef Rijkevorsel.

De deuren van de zaal worden geopend om 
12.00 uur. Na het welkomstwoord worden de 
warme worstenbroden en appelbollen geser-
veerd. De namiddag wordt verder ingevuld 
met een optreden van Animolly samen met 
zangeres Sabine. Tijdens de pauze mag een 
stukje gebak niet ontbreken.

Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober 
a.s. aan de receptie in het gemeentehuis of 
per mail aan communicatie@rijkevorsel.be. © Lie
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11 novemberviering

Mogen wij de inwoners van Rijkevorsel vragen 
hun huizen te bevlaggen met de Belgische 
driekleur of met de vlag van de Vlaamse Ge-
meenschap op zaterdag 11 november, de dag 
waarop wij de wapenstilstand herdenken ?

Om hulde te brengen aan onze dierbare ge-
sneuvelden en om aan de 11 novembervie-
ring een plechtig karakter te geven, hopen 
wij ook op een grote vertegenwoordiging van 
onze verenigingen en van de hele bevolking, 
waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Programma
·   9.30 uur: bijeenkomst gemeentehuis
·   9.45 uur: stoetvorming en optocht
· 10.00 uur: misviering
· 11.00 uur: optocht naar het monument
· 11.10 uur: huldebetoon
       aan het monument

© Gerhard Gebauer

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 25 september 2017

De rechtspositieregeling van de gemeente 
en de bijhorende bijlage ‘Overzicht van de 
verloven en afwezigheden, de administra-
tieve toestand en de geldelijke en admi-
nistratieve gevolgen’ worden in aangepaste 
versie goedgekeurd.

BESTUUR

Sluitingsdagen november

De gemeentelijke diensten, de diensten van het OCMW en de 
politiewijkpost van Rijkevorsel zullen gesloten zijn op:
· woensdag 1 november: Allerheiligen
· donderdag 2 november: Allerzielen
· zaterdag 11 november: Wapenstilstand
· woensdag 15 november: Koningsdag

De kinderclub is eveneens gesloten op 1 en 11 november, maar 
opent wel de deuren op donderdag 2 november (centrum) en op 
woensdag 15 november (centrum + Sint-Jozef).

De politiewijkpost van Rijkevorsel zal ook gesloten zijn op vrij-
dag 3 november. Je kunt die dag wel terecht bij de hoofdpost in 
Hoogstraten.

© Gerhard Gebauer
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De raad gaat akkoord met een aangepaste 
versie van de personeelsformatie van de ge-
meente.

Goedkeuring wordt gehecht aan de gunning 
van de opdracht tot herontwikkeling van het 
SAS en dit bij wijze van mededingingsproce-
dure met onderhandeling, bestaande uit een 
selectie- en gunningsfase. Tevens gaat de 
gemeenteraad akkoord met het bijhorende 
selectiebestek.

Goedkeuring wordt gehecht aan de statu-
ten en de samenstelling van de Interge-
meentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad 
(IOEA) Noorderkempen voor de periode 2017- 
2019.

Onderstaande gronden gelegen te Rijkevor-
sel worden kosteloos aanvaard door de ge-
meente voor openbaar nut om opgenomen 
te worden in het openbaar domein van de 
gemeente:
· Venweg-Vredesweg, kadastraal gekend af-

deling 2, sectie D deel van nummer 97E12, 
met een oppervlakte van respectievelijk 
12 m2.

· Beukendreef, kadastraal gekend afdeling 
2, sectie C nummer 254L4, met een opper-
vlakte volgens het kadaster van 563 m2.

· Hoogstraat-Scherpengeertstraat, kadas-
traal gekend afdeling 2, sectie D deel van 
nummer 90X38, met een oppervlakte van 
respectievelijk 150 m2.

· Bavelstraat, kadastraal gekend afdeling 1, 
sectie h deel van nummer 398/W, met een 
oppervlakte van respectievelijk 3 m2.

De gemeenteraad neemt kennis van de vast-
gestelde jaarrekening 2016 van de OCMW-
vereniging Welzijnszorg Kempen.

De raad gaat akkoord met het invoeren 
van een parkeer- en stilstaanverbod in de 
Vinkenpad, tegenover de reeds bestaande 
blauwe zone aan de rechterzijde.

Op verzoek van raadslid en voorzitter van 
de gemeenteraad Van Nyen werd volgend 
punt toegevoegd aan de agenda van deze 
gemeenteraadszitting:
· Sportcentrum De Valk. Overeenkomst in-

zake het uitvoeren van werken door de 
gemeente in afwachting van de onder-
tekening van de notariële verkoopakte. 
Goedkeuring.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
de overeenkomst inzake het uitvoeren van 
werkzaamheden door de gemeente in sport-
centrum De Valk in afwachting van de onder-
tekening van de notariële verkoopakte.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 27 november 2017 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis.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.rijkevor-
sel.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

Het OCMW-bestuur van Rijkevorsel mocht op 13 september uit handen van 
Eandis de sleutels ontvangen van hun nieuwe elektrische voertuig. Hiermee 
onderschrijft het OCMW mede de doelstellingen van Kempen 2020 om te 
komen tot een vermindering van CO2-uitstoot. Gemeente en OCMW profileren 
zich hierbij duidelijk als ambassadeurs voor een meer zuivere omgeving.

OCMW rijdt voortaan ook elektrisch

De nieuwe wagen van het OCMW zal onder andere gebruikt worden voor de bedeling van de 
dagelijkse maaltijden aan huis. Dagelijks worden meer dan 40 vers bereide maaltijden aan huis 
gebracht bij bejaarden in Rijkevorsel. Op jaarbasis betekenen dit al vlug heel wat kilometers, 
waardoor de oude wagen dringend aan vervanging toe was.

Gemeente en OCMW plannen in de toekomst nog meer duurzame investeringen.

Duurzame mobiliteit In Rijkevorsel
Ook de gemeente stapt zoveel mogelijk af van de aankoop van wagens met een traditio-
nele verbrandingsmotor. Er werden in 2015 reeds een aantal bestelwagens op CNG (aard-
gas) aangekocht en een jaar later een elektrische dienstwagen. Voor de bestelwagens 
werd een laadstation in de gemeentelijke werkplaats voorzien. 

In het vooruitzicht staat nu nog de aankoop van een lichte vrachtwagen en een gewone 
vrachtwagen, eveneens op CNG. Met deze duurzame aankopen draagt ook de gemeente 
haar steentje bij tot de vermindering van fijn stof en CO2-uitstoot. 
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Opvolger actieve 
voedingsdriekhoek
letterlijk op zijn kop

De actieve voedingsdriehoek bestaat twintig 
jaar. Op die verjaardag lanceert het Vlaams 
Instituut Gezond Leven (het vroegere VIGeZ) 
de herziene versie van het Vlaamse voorlich-
tingsmodel voor voeding, beweging en lang 
stilzitten. 

Plantaardige voedingsproducten 
zijn de basis
De nieuwe voedingsdriehoek staat letterlijk 
op zijn kop. Daarnaast is het nog eens he-
lemaal door elkaar geschud. Zo rangschikt 
de nieuwe voedingsdriehoek al wat we eten 
volgens het effect op onze gezondheid en 
het milieu. En houdt hierbij ook rekening 
met onze huidige consumptie. De rode bol 
buiten de driehoek − de restgroep − vermijd 
je best zoveel mogelijk. In het nieuwe voe-
dingsmodel ligt de focus op plantaardige en 
weinig of niet bewerkte voeding zoals groen-
ten, fruit, peulvruchten en noten. 

Voor het eerst een 
bewegingsdriehoek: meer 
bewegen en minder zitten
Terwijl voeding en beweging in het oude mo-
del samen een plaats kregen, is er nu een 
aparte bewegingsdriehoek. Voor het eerst 
wordt ook ‘lang stilzitten’ volwaardig uitge-
werkt in de figuur. Want ook al beweeg je 
veel, het is even belangrijk dat je geen uren-
lang stilzit, en ook niet aan één stuk.

De bewegingsdriehoek raadt aan elk halfuur 
even recht te staan en te stappen, een glas 
water te halen of een ander bewegingstus-
sendoortje te doen. Daarnaast zegt de be-
wegingsdriehoek dat je best licht, matig en 
hoog intensief beweegt. Bovendien is het 
belangrijk om wekelijks je spieren te trainen 
en zo te versterken.

Meer weten over de voedings- en bewegings-
driehoek ? Neem een kijkje op de website 
www.gezondleven.be.
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LEVEN EN WELZIJN

Heb je recht op een
verwarmingstoelage ?

Zoals de voorbije jaren, kunnen sommige 
personen ook nu een beroep doen op het 
‘stookoliefonds of sociaal verwarmings-
fonds’, dat steun biedt aan iedereen die 
zijn verwarmingsfactuur moeilijk kan beta-
len. Om te weten of men kan genieten van 
deze tussenkomst worden hieronder de be-
langrijkste voorwaarden opgesomd. Indien 
je meent hieraan te voldoen, kun je een aa 
vraag indienen bij de sociale dienst van het 
OCMW.

Over welke brandstof gaat het?
Het gaat om volgende brandstoffen:
· huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en 

in bulk (voor het vullen van een brandstof-
tank aan huis)

· verwarmingspetroleum (type c) in bulk of 
aan de pomp

· bulkpropaangas aan huis geleverd in grote 
hoeveelheid (in een propaangastank, niet 
in flessen)

Opgelet: de aanvraag moet gebeuren binnen 
de 60 dagen na de leveringsdatum !

Wie kan een beroep doen op 
deze	financiële	tussenkomst	?
1. Personen met recht op een verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming
Personen die over de  verhoogde tegemoet-
koming van het ziekenfonds beschikken, te 
bewijzen met sticker van mutualiteit. Dit 
kunnen kinderen met een handicap zijn, 
langdurig werklozen, personen met een 
uitkering voor personen met een handicap, 
leefloners, ... In deze situatie moet het in-
komen van het gehele huishouden wel lager 
zijn dan de bedragen die in categorie 2 staan 
opgesomd.

2. Personen met een laag  inkomen
Personen die geen recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming van het zieken-
fonds, maar wiens bruto belastbare inkomen 
lager ligt dan € 18 002,48, te verhogen met 
€ 3 332,74  per persoon ten laste, komen 
ook in aanmerking. Voor deze categorie 
moet er ook rekening gehouden worden met 
het onroerend inkomen van alle eigendom-
men, met uitzondering van de eigen woning 
waarin men woont.
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3.  Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemidde-
ling in het kader van de wet op het consu-
mentenkrediet of een collectieve schulden-
regeling en die de verwarmingsfactuur niet 
kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je be-
taald hebt voor jouw energie, maar is over 
het algemeen beperkt tot € 0,14 cent voor 
de eerste 1 500 liter. Dit komt overeen met 
€ 210 per jaar.

Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van 
het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je con-
tact opnemen met de sociale dienst van het 
OCMW. Het OCMW zal nagaan:
· of je wel degelijk behoort tot één van de 

categorieën van de doelgroep 
· of je inderdaad gebruik maakt van een 

brandstof waarvoor je de steun kunt krij-
gen

· of het adres dat op de factuur wordt ver-
meld, overeenkomt met het leverings-
adres en het adres waar je gewoonlijk 
verblijft

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 8 november 2017
· Chocoladegebak en koffie
· Prijs: € 2,50

Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende 
documenten voor te leggen. Zonder deze ge-
gevens kan geen aanvraag ingestuurd wor-
den:  
· In ieder geval de leveringsfactuur die niet 

ouder is dan 60 dagen. Indien je in een 
gebouw met meerdere appartementen 
woont, vraag je aan de eigenaar of be-
heerder van het gebouw een kopie van de 
factuur en een  attest met vermelding van 
het aantal appartementen waarop de fac-
tuur betrekking heeft

· De identiteitskaart van jezelf en van al de 
inwonende meerderjarige gezinsleden

· Een klever van de mutualiteit van alle ge-
zinsleden

· Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de 
personenbelasting en het laatst ontvan-
gen aanslagbiljet in de onroerende voor-
heffing (kadastraal inkomen)

Sociale dienst van het OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65

 

Meer    
info

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op 
donderdag 23 november 2017 in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
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LEVEN EN WELZIJN

Ken je ‘Mijn DOSSIER’ ?

Via de toepassing Mijn DOSSIER kun je je ge-
gevens in het Rijksregister nakijken, fouten 
in je dossier rapporteren, je contactgege-
vens doorgeven en checken wie je gegevens 
de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd. 

Eén van de belangrijkste troeven van de ap-
plicatie is dat ze je de kans geeft attesten 
uit het Rijkregister (bv. een attest van ge-
zinssamenstelling), waar je je ook bevindt, 
te downloaden of af te drukken. 
Hieronder vind je een overzicht van de tien 
attesten die nu beschikbaar zijn:
· uittreksel uit de registers
· attest van hoofdverblijfplaats (fusie van 

het attest van inschrijving en het attest 
van verblijfplaats)

· attest van hoofdverblijfplaats met histo-
riek

· attest van gezinssamenstelling 
· attest van leven
· attest van Belgische nationaliteit
· attest van kiesregister
· attest van wettelijke samenwoning
· attest van verblijfplaats om in het huwe-

lijk te treden

· attest van wijze van teraardebestelling 
en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Vele voordelen
Het aanmaken van attesten via de toepas-
sing Mijn DOSSIER zorgt voor een adminis-
tratieve vereenvoudiging  voor zowel de ge-
meenten als voor de burgers en heeft vele 
voordelen: 
· gemakkelijker: Je hoeft je niet te ver-

plaatsen naar het gemeentehuis
· sneller: Je beschikt onmiddellijk over het 

attest en bent niet langer afhankelijk van 
de openingsuren van het gemeentehuis. 
Je kunt het attest van thuis uit, 24 op 24 
en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal 
doorsturen naar de instantie die je er om 
vroeg

· goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certifica-
ten zijn gratis

· veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale at-
testen af waarbij de handtekening op di-
gitale wijze kan gecontroleerd worden

· beter voor het milieu: het gebruik van di-
gitale attesten vermindert het papierver-
bruik en minder verplaatsingen naar het 
gemeentehuis betekent minder vervui-
ling

Juridische waarde
De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ 
bevatten de digitale stempel van het Rijks-
register en hebben bijgevolg dezelfde juridi-
sche waarde als attesten afgeleverd door de 
gemeente. De instanties die deze attesten 
opvragen, mogen deze digitale versie dus 
niet weigeren.

Om je te kunnen aanmelden bij de toepas-
sing heb je je elektronische identiteitskaart 
nodig en een kaartlezer. Inloggen kan via de 
website www.mijndossier.rrn.fgov.be.

Meer info:
· 02 518 21 16  
· helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
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April 2017
· Verhoeven Marte en Marie, kinderen van Verhoeven Frank en Philipsen Tinne
 18 april 2017
· Onofrei Patricia, kind van Onofrei Vasile en Onofrei Iuliana,
 23 april 2017

Juli 2017
· van Dongen Mare, kind van van Dongen Stijn en Jespers Lynn, 29 juli 2017

Augustus 2017
· Gorrens Féliz, kind van Gorrens Glenn en Zagers Elien,
 20 augustus 2017
· Wuyts Rayen, kind van Wuyts Jim en Errakli Hakima,
 22 augustus 2017
· Vrints Cyriel, kind van Vrints Geert en Smolderen Griet,
 27 augustus 2017
· Mertens Tamira, kind van Mertens Tim en Meulders Tessa,
 30 augustus 2017

· Fransen Godelieve, 4 september 2017
· Huysmans Karel, 7 september 2017
· Bevers Marcel, 13 september 2017
· Roosch Alfred, 14 september 2017
· Verstraeten Elisabeth, 14 september 2017
· Gorrens Alfons, 15 september 2017
· Vervloet Jan, 18 september 2017
· Coertjens René, 22 september 2017
· Van Weereld Joanna, 28 september 2017

· Bevers Jonas en Verstraelen Karen, 9 september 2017
· Hendrickx Robin en Aertsen Annelies, 9 september 2017
· Leemans Nick en Jacobs Dorien, 16 september 2017
· Van Den Kieboom Jan en Kuylen Patricia, 22 september 2017
· Van Dijck Sven en Brouwers Ellen, 23 september 2017
· Jung Heinrich en Dockx Suzanne, 29 september 2017

Overlijdens

Huwelijken

Geboorten



14

Zoek je informatie over
aangepast vervoer ?

Is vervoer voor jou niet vanzelfsprekend ? 
Ben je minder goed te been, tijdelijk niet 
rijgeschikt omwille van een ziekte of een 
operatie, of ben je slechtziende ? Kortom: 
ervaar je een mobiliteitsbeperking en heb je 
nood aan basisinformatie of advies op maat ? 
Dan kun je daarvoor terecht bij de Mobili-
teitscentrale Aangepast Vervoer !

Hoe werkt het?
Stel je vervoersvraag en de medewerker gaat 
met je vraag aan de slag. Hij bekijkt welke 
vervoersaanbieders een oplossing kunnen 
bieden voor jouw situatie. Er wordt zowel 
naar het openbaar vervoer (trein, bus, ...), 
vervoerders met aangepaste liftbussen, als 
naar vrijwilligerswerkingen (zoals de Minder 
Mobielen Centrale) gekeken. De medewer-
ker geeft je daarna advies. Voor personen 
met een rolstoel worden ritten meteen ge-
boekt, met financiële tussenkomst.

Meer info:
· 0800 32 732 (gratis)
· mav@provincieantwerpen.be
· www.provincieantwerpen.be
 (zoekterm mobiliteitscentrale)

Vragen over jouw wettelijk 
pensioen ? Kom dan naar een
Pensioenpunt

De Pensioendienst is aanwezig over het hele 
land. Hun experts en die van het RSVZ komen 
naar je toe om tijdens een Pensioenpunt al 
jouw vragen over jouw wettelijke pensioen 
te beantwoorden.

Waar vind je het 
dichtstbijzijnde Pensioenpunt ?
Je vindt alle informatie (adressen, openings-
uren, ...) op www.pensioenpunt.be.

Opgelet: experten van de drie pensioenstel-
sels (werknemers-, ambtenaren- en zelf-
standigenpensioenen) zijn niet in alle Pen-
sioenpunten steeds aanwezig.

Digidak zoekt vrijwilligers
in Rijkevorsel

Digidak laat mensen op een heel eenvoudige 
manier kennismaken met de mogelijkheden 
van computer, tablet, smartphone, internet, 
sociale media, ... In Rijkevorsel werden er 
twee locaties ingericht waar je terecht kunt 
met al je vragen tijdens de inloopmomenten 
en kennismakingslessen.

Heb je enkele uurtjes vrij die je graag nuttig 
wil gebruiken ? Wil je je inzetten voor iets 
waar mensen je heel dankbaar voor zijn ? 

LEVEN EN WELZIJN
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Hou je van contact met mensen ? Dan is di-
gidak misschien iets voor jou. Digidak zoekt 
mensen die hun basiskennis rond computer 
en/of tablet/smartphone willen delen met 
beginners. Je hoeft hiervoor zeker geen ICT-
er te zijn. Als begeleider in digidak help je 
bezoekers tijdens de vrije inloop of geef je 
les in de basisbeginselen van werken met de 
computer/tablet/smartphone, internet, so-
ciale media, foto’s en nog zoveel meer. Je 
kiest zelf hoeveel tijd je hiervoor kunt vrij-
maken. Je krijgt van ons een opleiding om te 
leren hoe je deze taak het best kunt uitvoe-
ren. Jaarlijks bieden we ook nog vormings-
momenten voor onze medewerkers. Veel van 
onze vrijwilligers geven aan dat ze dankzij 
digidak mee op de hoogte blijven van nieu-
wigheden in de digitale wereld.

Wil je meer weten over het werk als vrij-
williger bij digidak, dan ben je welkom op 
het infomoment voor nieuwe vrijwilligers op 
20 november 2017 van 14.00 tot 15.00 uur 
in het Roefellokaal in het gemeentehuis van 
Rijkevorsel.

Meer info:
· 014 71 11 03
· rijkevorsel@spk.be
· www.digidak.be
                                  

Voor de laatste keer bezoek
van Wilf Jackson

In september mochten we voor de laatste 
keer Wilf Jackson ontvangen in De Wegwij-
zer. Al meer dan tien jaar komt hij bij ons op 
bezoek. Wilf is een oorlogsveteraan uit het 
Engelse leger. Bij de terugtrekking van de 
Duitse troepen, op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, is hij met een eenheid van  
Engelse soldaten in Rijkevorsel beland om  
gewonden te verzorgen.
Wilf is dus nu voor de laatste keer langsge-
komen om over die periode te vertellen. Wij 

wensen hem, hij is 93 jaar, nog fantastische 
jaren toe. Het was een waar genoegen en 
een hele eer om hem telkens weer te mogen 
ontvangen. En dat hij indruk heeft gemaakt 
op onze kinderen, getuigen onderstaande 
commentaren van leerlingen uit het zesde:
· “Het was een speciaal moment, er hing 

een soort magie in de klas.”
· “Ik vond het heel speciaal dat hij elk jaar 

helemaal naar hier komt om te vertellen 
over een tijd die hij misschien wel liever 
wou vergeten.”

· “Zo humoristisch op z’n 93, super speci-
aal, toffe man !”

· “Wilf Jackson is een groot voorbeeld voor 
iedereen, hij kan heel goed vertellen over 
zijn verleden. Voor velen zou dat moeilijk 
zijn.”

· Het laatste citaat is misschien nog het 
meest treffend: “Ik had toen een ge-
dachte: waar zitten wij soms over te kla-
gen ?”

· 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

1 dag niet
Op 11 december 2014 sloegen wij allemaal samen een eerste keer de 
handen in elkaar om de strijd aan te binden tegen woninginbraken in 
België en Nederland: 1 dag niet ! Deze actiedag heeft zijn streefdoel niet 
gemist. Mede door de veelvuldige preventie-initiatieven van burgers, BIN’s, 
gemeenten en politiezones stelden we die periode een daling vast van het 
aantal woninginbraken. Ook de volgende jaren werd dit project met succes 
herhaald.

‘1 dag niet’ − de nationale actiedag tegen woninginbraken − vindt dit jaar plaats van 23 tot 29 
oktober, met het hoogtepunt op vrijdag 27 oktober 2017. De nationale actiedag zal voor het 
vierde jaar op rij honderden gemotiveerde burgers, preventiewerkers, politiemensen, ... op de 
been brengen.

In het kader van deze nationale actiedag tegen woninginbraken verzoekt de politie om op vrij-
dag 27 oktober 2017 jouw buitenlicht gedurende de ganse nacht te laten branden. Het staat 
je vrij om nog andere initiatieven te ontwikkelen (wandeling, fietstocht, ...). Ga mee aan de 
slag om jouw buurt veiliger te maken en dieven een halt toe te roepen. Zet inbraakpreventie 
een hele dag lang mee extra in de kijker. De politie zal die dag extra patrouilles inzetten en er 
zullen controles op de openbare weg plaatsvinden.

In alle geval: merk je iets verdacht, voertuig of persoon, aarzel niet 101 of 112 te bellen.
Samen maken we onze buurt veiliger !
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Nieuwe coördinator voor
BIN Rijkevorsel

Sinds kort beschikt het buurtinformatienet-
werk (BIN) van Rijkevorsel met Siegfried 
Fockaert over een nieuwe coördinator. De 
BIN-coördinator treedt op als vertegenwoor-
diger van de BIN-leden tijdens de contact- 
en overlegmomenten met de lokale poli-
tie en overheid.Voor het BIN Rijkevorsel is 
Siegfried nog op zoek naar inwoners die in-
teresse hebben om zich aan te sluiten. Met 
name voor volgende buurten wordt er ge-
zocht naar extra ogen: Bolk, Looiweg, Sint-
Lenaartsesteenweg, Stevennekens en alle 
aangrenzende zijstraten.
Indien je ook wenst aan te sluiten bij het BIN 
van Rijkevorsel, kun je contact opnemen met 
Siegfried via sigggi13@telenet.be of 0476 71 
93 42. Ook bij de wijkpost van de politie kun 
je steeds terecht met alle vragen.

Wat is een BIN ?
Een BIN is een gestructureerd samenwer-
kingsverband tussen burgers en de lokale 
politie en heeft volgende doelstellingen:
· Bijdragen tot het verhogen van het alge-

meen veiligheidsgevoel
· Bevorderen van sociale controle
· Bevorderen van de preventiegedachte
Een BIN is dus geen groepering van mensen 
die toezichtsrondes of patrouilles uitvoeren.

Hoe werkt een BIN ?
Burgers melden verdachte gedragingen en 
toestanden aan de lokale politie, waarna 
deze de informatie evalueert en zo nodig 
de BIN-leden op de hoogte brengt. De poli-
tie tracht ook in de mate van het mogelijke 
feedback te geven aan de burgers over de 
resultaten van de aangebrachte meldingen. 
Hiervoor is een meldingsketen georganiseerd 
zodat meldingen in ‘real time’ worden ver-
spreid door de radiokamer van de politie of 
door de politiezone zelf.

Verkeershinder

Jaarlijkse veldritten Sint-Jozef

Op 4 november organiseert de Wielerclub 
Sint-Jozef zes veldritten in de omgeving van 
het voetbalveld en de chirolokalen in Sint-
Jozef Rijkevorsel.

Teneinde deze organisatie een veilig verloop 
te laten kennen, werd beslist de Zuiderdijk 
af te sluiten voor alle verkeer tussen Zui-
derdijk 10A en het kruispunt met de Kievits-
heide, tussen 8.00 uur en 18.00 uur. 

Er wordt een omleiding voorzien via de Vlim-
mersebaan en Kievitsheide.
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Honden aan de leiband !

Op sommige locaties komt het veelvuldig 
voor dat eigenaars van honden hun huisdier 
vrij laten rondlopen op openbaar domein. In 
het politiereglement, dat je op de website 
kunt terugvinden, staat dat op de openbare 
weg of openbaar domein honden aan de lei-
band moeten gehouden worden. Op deze 
plaatsen mag de leiband bovendien niet lan-
ger dan 1,5 meter zijn of uitgerold worden.

Daarnaast is de eigenaar en/of begeleider 
van de hond verplicht te beletten dat het 
openbaar domein, dat voor het publiek toe-
gankelijk is, bevuild wordt door hun hond.

Het is bovendien verplicht een zakje voor 
het verwijderen van uitwerpselen van de 
hond in het bezit te hebben en deze onmid-
dellijk op te ruimen.

Mobiele lijnwinkel
in Rijkevorsel

Elke eerste maandag van de maand van 8.00 
tot 12.30 uur staat de mobiele lijnwinkel op 
de markt in het centrum van Rijkevorsel.

In deze lijnwinkel kun je terecht voor meer 
informatie over het aanbod, tarieven, reis-
wegen, ... Ook abonnementen, lijnkaarten, 
buzzypassen of elk ander vervoersbewijs 
kunnen hier aangekocht worden.

Op de website van De Lijn kun je info op-
vragen per gemeente. Wil je op de hoogte 
blijven van de dienstregelingen van De Lijn 
in Rijkevorsel, dan kun je terecht op de web-
site.

Meer info:
· www.delijn.be/nl/gemeenten/
 gemeente/rijkevorsel

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Helhoekweg	fietsers	op	
gemengd	voet-	en	fietspad

Er wordt geregeld vastgesteld dat fietsers in 
de Helhoekweg tussen de Tulpstraat en het 
Kruispad gebruik maken van de rijweg. Dit is 
echter in strijd met de verkeersregels, ver-
mits er naast de rijweg een gemengd voet- 
en fietspad werd aangelegd. Fietsers dienen 
dus samen met de voetgangers dit pad te ge-
bruiken. Dit wordt o.a. aangeduid met weg-
markeringen en met het bord D10.

Aan de kruispunten zullen nu nog extra weg-
markeringen worden aangebracht, zodat het 
duidelijker wordt hoe de fietsers moeten rij-
den.

In de Bavelstraat tussen de Dorpsloop en de 
Bremstraat, in de Bremstraat vanaf de Ba-
velstraat tot het rusthuis en in de Wilgen-
straat komt eveneens een gemengd voet- en 
fietspad, waar dezelfde wegmarkeringen 
zullen worden geschilderd.

Tombola 2017 KVG Rijkevorsel

0029 0120 0122 0176 0291 0392 0430 0584
0656 0799 0814 0962 1069 1156 1163 1175
1176 1271 1336 1392 1404 1586 1628 1675
1699 1719 1772 1856 1918 2068 2069 2172
2244 2249 2259 2327 2338 2346 2454 2461

Prijzen af te halen tot 15 december 2017:
· Eekhofstraat 70 – 2310 Rijkevorsel - 03 314 40 25
· Vlimmersebaan 104 – 2310 Rijkevorsel - 03 312 25 16
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁
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Oplaadpunt elektrische 
fietsen

Aan de achterkant van 
het klooster in de Mo-
lenstraat is de oude ve-
randa omgebouwd tot 

een fietsenstalling. Er is ook één stopcontact 
voorzien waar je gratis jouw elektrische fiets 
kunt opladen. Dit kan enkel tussen 8.00 uur 
en 17.00 uur.

Oroep: stuur phishingmails
naar de overheid

Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) van 
de Belgische overheid roept alle internet-
gebruikers op om verdachte e-mails, zoge-
naamde phishingmails, door te sturen naar 
het adres verdacht@safeonweb.be en ver-
volgens te wissen. Het CCB zal de mails au-
tomatisch onderzoeken en desnoods maat-
regelen nemen om andere mensen ertegen 
te beschermen.

Belgen vaker slachtoffer
door phishing
Uit Eurostat-cijfers van 2015 blijkt dat 9 % 
van de Belgische internetgebruikers al eens 
geld heeft verloren door internetfraude. 
Daarmee zit België een stuk boven het Eu-
ropese gemiddelde van 2 %. Reden voor het 
Centrum voor Cybersecurity om prioriteit te 
geven aan het fenomeen. Nog tot eind ok-
tober loopt een grote campagne om de be-
volking te leren hoe verdachte berichten te 
herkennen. Links openen, bijlagen bekijken 
of software downloaden uit zo'n phishingbe-
richt is een slecht idee.

Stuur je verdachte 
e-mail naar de overheid
Vooraleer op de delete-knop te 
drukken, is het wel een goed idee 

om de mail door te sturen naar het CCB via 
het adres verdacht@safeonweb.be. De e-
mails gaan dan automatisch door een detec-
tiesysteem. Als er een verdachte link in zit, 
komt die via een Europees systeem op een 
zwarte lijst terecht van de vier belangrijkste 
browsers. Als er kwaadaardige bijlages bij 
zouden zitten, worden de gegevens via een 
centraal platform ter beschikking gesteld 
van de producenten van antivirussoftware.

Test of je valse berichten kunt 
onderscheiden van echte
Via safeonweb.be kunnen alle internetge-
bruikers zelf testen hoe goed ze valse van 
echte berichten kunnen onderscheiden. Op 
de website vind je bovendien ook heel wat 
info over computervirussen en virusscan-
ners, wat je moet doen als je je smartphone 
of tablet bent kwijtgeraakt en wanneer jouw 
account gehackt is.

Meer info:
· www.safeonweb.be
· www.ccb.belgium.be

· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 00 40

 

Meer    
info
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Winterdienst 2017-2018

BOUWEN EN WONEN

De gemeente is zich al volop aan het voorbereiden op het komende 
winterseizoen. De warme winter van vorig jaar zorgde ervoor dat er slechts 
enkele keren diende gestrooid te worden. Dit neemt niet weg dat de 
gemeente, zoals elk jaar, klaar staat om wegen, fietspaden en stoepen zo 
veilig mogelijk te houden.

Waar en door wie er gestrooid wordt, vind je terug op www.rijkevorsel.be/winterdienst. Ook 
de taken die de inwoners dienen uit te voeren bij ijzel en sneeuwval, worden hier vermeld.

Op verschillende wegen zijn momenteel wegenwerken aan de gang of zullen er deze winter nog 
werken worden opgestart. Dit heeft uiteraard een invloed op het traject dat de strooiwagens 
zullen afleggen. Zo kan het dat straten die in het strooiplan zijn opgenomen, niet of slechts 
gedeeltelijk gestrooid worden tijdens de werken. Hierdoor kunnen bepaalde straten ook eerder 
of later gestrooid worden in vergelijking met vorig jaar. Anderzijds kunnen wegen die niet tot de 
normale strooiroute behoren tijdelijk geheel of gedeeltelijk gestrooid worden, omdat ze deel 
van een omleiding zijn.

Wanneer de werken klaar zijn, zal de normale 
strooiroute worden hervat. Nieuw aangelegde 
betonwegen zullen echter niet gestrooid wor-
den om blijvende schade te voorkomen.

www.rijkevorsel.be/winterdienst

 

Meer    
info
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Milieuprijs 2017

Het gemeentebestuur tekende samen met 
alle 28 andere Kempense gemeenten het 
Burgemeestersconvenant. Hiermee enga-
geert het gemeentebestuur zich om inspan-
ningen te doen om de CO2-uitstoot op het 
grondgebied met 20 % te reduceren tegen 
2020 (t.o.v. 2011). De inspanningen van de 
29 gemeenten worden gebundeld in het 
streekproject Kempen2020. Meer informatie 
over het streekproject vind je op www.kem-
pen2020.be.

De milieuraad van Rijkevorsel wil alvast hun 
steentje bijdragen tot dit project en zal in 
2018 een milieuprijs uitreiken. Met dit initi-
atief wil men het bewustzijn van de bevol-
king op het vlak van milieu, natuur en duur-
zaamheid aanmoedigen. Het opzet van deze 
prijs is vooral het stimuleren van nieuwe 
concepten, projecten, ideeën, ... inzake het 
streekproject Kempen 2020.

De prijs zal worden toegekend aan een per-
soon, vereniging, buurt, wijk, school of be-
drijf om één van de volgende redenen:
· nieuwe ideeën of projecten hebben die 

passen in het streekproject Kempen2020
· een opmerkelijke prestatie op het vlak 

van milieu of duurzaamheid te hebben 
geleverd

· initiatieven hebben genomen om waarde-
volle milieu- en /of natuurprojecten te 
realiseren

· nieuwe ideeën hebben voor de verbete-
ring van bestaande projecten.

Wie komt in aanmerking ?
· een individuele kandidaat, woonachtig in 

Rijkevorsel
· een vereniging, buurt, wijk, school of be-

drijf gevestigd in Rijkevorsel

Het milieu-, natuur- of duurzaamheidspro-
ject moet uitgevoerd zijn op het grondge-
bied van Rijkevorsel. Een individuele per-
soon, een vereniging, een buurt, een wijk, 
een school of een bedrijf kan zichzelf kandi-
daat stellen. Kandidaturen kunnen ook wor-
den voorgedragen door derden.

De milieuraad voorziet een geldprijs van 
€ 250 voor de winnaar.

Denk je in aanmerking te komen voor deze 
prijs of denk je iemand te kennen die hier-
voor in aanmerking komt ? Kandidaturen 
moeten schriftelijk worden ingediend bij de 
secretaris van de milieuraad, p/a Milieuraad 
Rijkevorsel, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel 
of via e-mail: milieudienst@rijkevorsel.be.
De kandidaturen moeten gemotiveerd zijn 
met een korte beschrijving van het project 
en eventueel enkele foto’s. Deze dienen ui-
terlijk op 31 december 2017 binnengebracht 
te worden.
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Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat tegen woensdag 29 november 2017 
de bloempotten aan de gedenkstenen op 
de begraafplaatsen verwijderd dienen te 
worden. Indien dit niet voor deze datum is 
gebeurd, zal de technische dienst deze ver-
wijderen.

Er mogen geen bloempotten worden inge-
graven. Het ingraven van bloempotten kan 
er immers toe leiden dat er onvoldoende 
doorgang overblijft voor andere bezoekers.

LETS Turnhout: samen ruilen 
in de Kempen

Ben je vaardig in dingen 
waarmee je anderen kunt 

helpen ? Heb je zelf hulp nodig bij een karwei 
of mis je dat stuk gereedschap dat je een-
malig wil gebruiken ? Smeed je graag nieuwe 
vrienschapsbanden ? Dan is LETS Turnhout 
iets voor jou.

LETS staat voor Local Exchange Trading Sys-
tem of een lokaal ruilhandelsysteem. LETS 
is een zeer inventief systeem. Geld komt er 
niet aan te pas, wel worden LETS-eenhe-
den − nixkes − gegeven voor een geleverde 
dienst. Deelnemers overleggen met elkaar 
hoeveel een bepaalde dienst waard is. De 
‘nixkes’ die iemand ontvangt voor een ge-
leverde dienst zorgen ervoor dat deze per-
soon, als hij zelf hulp nodig heeft, op andere 
letsers beroep kan doen.

De LETS-ruilkring is een groep van mensen 
in Turnhout en omgeving die elkaar helpen 
door met elkaar − creatieve, huishoudelijke, 
praktische − diensten en goederen uit te wis-
selen.

Het kost bijna niets. Het is milieuvriendelijk 
en sociaal. Via LETS handel je zonder geld 
door anderen te laten delen in wat je graag 
doet. Meedoen ?

Meer info:
· www.letsturnhout.weebly.com
· letsturnhout@gmail.com

Nieuwe verwarming
Sint-Willibrorduskerk

Er zal in de loop van oktober gewerkt wor-
den aan de verwarming in de Sint-Willibror-
duskerk. In plaats van met stookolie zal er 

BOUWEN EN WONEN

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Kook zo veel mogelijk
met deksel en weinig water !
Je bespaart twee derde van de energie
door een deksel op je pot te leggen en niet meer water dan no-
dig aan de kook te brengen.
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voortaan op gas gestookt worden. Hiervoor 
dient een gasaansluiting voorzien te worden 
en zal er een nieuwe verwarmingsketel ge-
plaatst moeten worden. Tegen begin novem-
ber zou dit werk moeten afgerond zijn.

Werken Kleine Gammel 
(deel), Gammel (deel) en 
aanliggende straten

Midden november zal aannemer Colas star-
ten met riolerings- en wegeniswerken in de 
volgende straten: Kleine Gammel (deel), 
Bergsken (deel), Auwelijn, Hoge Putweg, 
Heesbeekweg (deel), Kruisboogweg,  Gam-
mel (deel), Klaterstraat (deel) en Achtel 
(deel).

Er zal in fases gewerkt worden. Bij het ter 
perse gaan was de planning en timing van 
de aannemer nog niet geheel duidelijk. Voor 
meer recente informatie over dit en andere 
wegenwerken verwijzen we je graag naar de 
website www.rijkevorsel.be/wegenwerken, 
waar we je over de laatste stand van zaken 
zullen inlichten.

 Doe mee met de 
groepsaankoop muurisolatie

Zijn de muren van je woning niet of slechts 
beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde 
woning verdwijnt 25 % van de warmte door 
de muren. Indien je dak goed geïsoleerd is, 
is muurisolatie de volgende stap naar een la-
gere energiefactuur en meer comfort.
Samen met 27 gemeenten organiseert IOK 
deze winter een groepsaankoop muurisola-
tie. Door samen de markt op te gaan, wil-
len we goede voorwaarden voor een kwali-
teitsvol aanbod krijgen. Zowel het inspuiten 
van de spouwmuren, als het van buitenaf of 
binnenuit bij-isoleren van de muren behoren 
tot de mogelijkheden.

Ben je een handige Harry of Henriëtte ? Ook 
doe-het-zelvers kunnen muurisolatie aanko-
pen via de groepsaankoop.

Meer info en inschrijven
Kom langs op een infoavond in je buurt. De 
infoavonden starten om 20 uur en zijn gratis.
· Hoogstraten: maandag 30 oktober 2017,
 Stadhuis, Vrijheid 149
· Beerse: maandag 20 november 2017,
 Lokaal dienstencentrum,
 Boudewijnstraat 10
· Turnhout: dinsdag 28 november 2017,
 De Warande, Warandestraat 42
Vrijblijvend inschrijven is nu al mogelijk via 
www.iok.be/muurisolatie. Na inschrijving 
word je verder op de hoogte gehouden over 
het verloop van de actie in jouw gemeente.
Wil je graag mee beslissen welke firma de 
samenaankoop mag uitvoeren ? Geef je dan 
ook zeker op voor de stuurgroep die samen-
komt op dinsdag 12 december om 20 uur in 
Rijkevorsel.

Meer info:
· 014 56 42 67
· duurzaamheidsteam@iok.be
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Doe nog tot het einde
van dit jaar mee met 
de groepsaankoop 
condensatieketels

De meeste mensen vervangen hun verwar-
mingsketel wanneer deze niet meer werkt. 
De technologie van verwarmingsketels is de 
laatste decennia echter zo sterk geëvolu-
eerd dat vervanging van een oude ketel nut-
tig kan zijn, ook al lijkt die op het eerste ge-
zicht nog goed te werken. De huidige ketels 
zijn heel wat zuiniger waardoor je fors kunt 
besparen op je energiekosten. Wil je weten 
of jouw ketel aan vervanging toe is ? Doe de 
test op www.iok.be/verwarming.

Waarom nog dit jaar
een nieuwe condensatieketel 
laten plaatsen ?
· De prijzen en voorwaarden van de groeps-

aankoop gelden nog tot het einde van het 
jaar.

· Door een nieuwe condensatieketel te 
plaatsen, kun je tot 35 % besparen op je 
energiefactuur.

· De investering verdient zichzelf in de 
meeste gevallen terug op zo’n tien jaar 
tijd.

Hoe deelnemen aan de 
groepsaankoop ?
Een overzicht van de gekozen firma’s, prijzen 
en voorwaarden van de groepsaankoop kun 
je terugvinden op www.iok.be/verwarming.

Deelnemen aan de groepsaankoop kan door 
rechtstreeks contact op te nemen met de 
firma en te verwijzen naar je gemeente en 
de groepsaankoop. De firma maakt vervol-
gens vrijblijvend een offerte op op basis van 
de prijzen en voorwaarden van de groeps-
aankoop.

Meer info:
· 014 56 42 56 
· duurzaamheidsteam@iok.be

Steenuil in de kijker

De milieuraad en het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel besteden samen met Natuurpunt 
Markvallei extra aandacht aan de steenuil en 
roepen de inwoners van Rijkevorsel op om 
dit sympathieke uiltje ook een hart onder de 
riem te steken.

De steenuil is de kleinste uilensoort in Vlaan-
deren. Met zijn 24 cm is hij een echt ukje 
onder de uilen. Deze soort is vooral ’s nachts 
actief, maar je kunt het uiltje ook overdag 
zien jagen, vooral in de late namiddag. Mo-
menteel zijn er in Vlaanderen zo’n 10 000 
broedparen van deze vogel. Daarmee heeft 
Vlaanderen één van de grootste populaties 
van deze soort in West-Europa. We hebben 
dus een bijzondere verantwoordelijkheid 
voor het voortbestaan van deze soort.

BOUWEN EN WONEN
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Hoe kun je de steenuil helpen ?
De leerlingen van het VITO te Hoogstra-
ten hebben voor Natuurpunt Markvallei 20 
steenuilennestkasten gemaakt. 12 van deze 
nestkasten werden ondertussen verkocht. 
Dit betekent dat er nog 8 beschikbaar zijn. 
Natuurpunt Markvallei biedt deze kasten aan 
tegen een kostprijs van € 50.

De milieuraad van Rijkevorsel ondersteunt 
dit project door de helft van de kostprijs te 
sponsoren.  Dit betekent dat inwoners van 
Rijkevorsel de nestkasten kunnen aanko-
pen tegen € 25 per kast zolang de voorraad 
strekt.

Je kunt een nestkast aanvragen via de mi-
lieudienst bij voorkeur via milieudienst@
rijkevorsel.be of op het nummer 03 340 00 
23, met opgave van naam, adres en tele-
foonnummer. Je bestelling wordt dan over-
gemaakt aan Natuurpunt Markvallei die de 
nestkast persoonlijk bij je aflevert, verge-
zeld van een dosis goede raad.
Twijfel je of je tuin geschikt is of krijg je 
graag persoonlijk advies dan kun je dit door-
mailen (of bellen) aan de milieudienst. De 
mensen van Natuurpunt Markvallei komen 
dan graag bij je langs.

De Energie Infotoer: 
elektriciteit en warmte
uit de zon

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert IOK 
samen met 27 gemeenten, Eandis, Infrax, 
Kamp C en Gezinsbond deze winter een 
Energie Infotoer. Deze bestaat uit een reeks 
inspirerende infosessies over energie bespa-
ren en hernieuwbare energie.

De infoavond in onze gemeente heeft als on-
derwerp elektriciteit en warmte uit de zon 
en gaat door op woensdag 22 november 2017 
om 20 uur in het gemeentehuis, Molenstraat 

5. De infoavond is gratis, maar we vragen om 
vooraf in te schrijven. Dit kan via de website 
www.iok.be/ei of via de milieudienst.

Fotovoltaïsche zonnepanelen en zonneboi-
lers verschijnen meer en meer in het straat-
beeld. Toch blijven veel mensen met vragen 
zitten. Een specialist belicht alle aspecten 
van PV-panelen en zonneboilers. Onderwer-
pen zoals de opbrengst en rendementen, 
opslagmogelijkheden en netkoppeling, toe-
passingsgebieden en subsidiemogelijkheden 
komen aan bod.

Benieuwd naar de andere infosessies ? Op 
www.iok.be/ei vind je een overzicht van alle 
infoavonden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door financiering van het Europese Interreg 
2 Zeeën programma en het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling.

· 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

Ondernemersevenement Malle
Op donderdag 9 november organiseert het gemeentebestuur van de buren uit 
Malle in samenwerking met de middenstandsraad en het Bedrijvenpark Malle 
een ondernemers- en netwerkevent in De Notelaar, Lierselei 15 in Oostmalle.

Thema dit jaar is GDPR (General Data Protection Regulation), de nieuwe Europese wetgeving 
rond het beveiligen en beschermen van persoonlijke gegevens. Tegen eind mei 2018 moeten 
alle ondernemers zich in regel stellen met deze nieuwe wetgeving. Naast enkele gastsprekers 
en een debat is er na afloop een netwerkdrink voorzien.

Omdat dit actuele thema voor alle ondernemers van toepassing is, heet het gemeentebestuur 
van Malle naast de lokale middenstand en bedrijven ook de ondernemers uit Rijkevorsel van 
harte welkom op dit event.

Programma
· 19.25 uur: Eddy Willems (security evangelist G Data) over het technische aspect van GDPR
· 20.10 uur: Thomas Christiaens (AIG Europe LTD) over GDPR en verzekeringen
· 20.20 uur: Hendrickx & Schryvers Advocaten CVBA belicht de juridische kant van het verhaal
· 20.30 uur: Debat – Moderator: Erwin Van den Sande
· 21.00 uur: Netwerkdrink

Inschrijven
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Aanmelden kan via www.malle.be > digitaal 
loket > communicatie > inschrijving netwerkmoment GDPR 9/11/2017. Je kunt met meerdere 
personen van jouw bedrijf inschrijven. Voor alle aangemelde aanwezigen wordt een badge 
voorzien met naam en bedrijf.
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Dag van de Ondernemer

Op vrijdag 17 november is het opnieuw ‘Dag 
van de Ondernemer’. Een dag waarop het 
ondernemerschap en de ondernemers posi-
tief onder de aandacht moeten komen.

Ook de gemeente Rijkevorsel draagt onder-
nemers een warm hart toe. Zonder onderne-
mers zou onze lokale economie, en dus ook 
onze gemeente, er helemaal anders uitzien. 
Het economische en maatschappelijk belang 
van ondernemers is onmiskenbaar. Hun on-

dernemerschap én hun verantwoordelijk-
heid vertalen zich in duizenden jobs en via 
hun activiteiten zwengelen ze de economie 
mee aan. Het is niet meer dan terecht dat 
eenmaal per jaar hun doorzetting en hun 
veerkracht in de schijnwerpers staan. 

Daarom... Hartelijk dank, beste onderne-
mer, voor je durf en doorzettingsvermogen !

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

 

Meer    
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zoekt een (m/v)

MEDEWERKER VRIJE TIJD EN
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG (C1-C3)

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur)
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang sta 
je in voor de administratieve ondersteuning van de betrokken 
diensten en het (telefonisch) onthaal van burgers op de 
vrijetijdscampus. Bovendien kan je, wanneer nodig, ingezet 
worden als back-up voor de opvang van de kinderen in de 
buitenschoolse kinderopvang. Je werkt onder het gezag van 
het sectorhoofd van de desbetreffende diensten.  

PROFIEL

Je bent klantvriendelijk en communiceert vlot, zowel 
mondeling als schriftelijk. Je hebt een gedreven en 
dynamische aanpak en kunt zowel zelfstandig als in team 
werken. Je toont een grote affiniteit met de buitenschoolse 
kinderopvang.

VERDERE INFORMATIE 

Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs en je 
voldoet aan de kwalificatievereisten om te mogen werken in 
de kinderopvang. Naast de diploma- en kwalificatievereisten 
dien je te slagen voor de selectieprocedure. Vanaf twintig 
inschrijvingen zal een preselectie plaatsvinden.
Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen 
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en CV, een kopie van je diploma en van het nodige 
kwalificatiebewijs, alsook een uittreksel uit het strafregister 
(model 3) aan de personeelsdienst ten laatste op 23 november 
2017.

Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze af tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst, 
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Molenstraat 5 te 2310 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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Graag danken wij ook nogmaals BibChip voor de tijdsregistratie, Fruitbedrijf Bruneel-Cox voor 
de sponsoring van de appels, KFC Zwarte Leeuw voor het gebruik van hun terreinen, AC Rij-
kevorsel voor de ondersteuning via voorlopers, Rijkevorsel Leeft voor het gebruik van de ge-
luidsinstallatie en de sportraad Rijkevorsel voor hun medewerking ! Tot slot willen we ook de 
gemachtigde opzichters van de PWA en de politie bedanken voor het zorgen voor een veilige 
fietsroute van en naar de terreinen.

Terugblik scholenveldloop 2017
Het gemeentebestuur wil alle lopers nogmaals proficiat wensen
met hun geleverde prestaties. Iedereen heeft zijn uiterste best gedaan!
Een impressie van de voormiddag vind je hieronder, op de facebookpagina van 
de sportdienst of de website van de verschillende scholen.
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Zichtbaar bewegen: 
fluovestjes	voor
volwassenen !

De donkere herfst- en winterdagen komen 
eraan. Toch willen we blijven bewegen en 
sporten. De sportraad van Rijkevorsel zorgt 
er voor dat je goed ‘zichtbaar’ kunt ‘bewe-
gen’.

De sportraad heeft oranje fluovestjes die 
sportieve volwassenen, individueel, in groep 
of met hun ploeg kunnen dragen. Vooraan 
staan de logo’s van de sportraad en de ge-
meente Rijkevorsel en achteraan de slogan 
‘Zichtbaar bewegen’.

De keuze voor deze slogan is dubbel. Ener-
zijds kunnen mensen op een veiligere en 
dus beter zichtbare manier sporten door het 
dragen van een fluovestje zodat ze opvallen 
in het verkeer. Anderzijds kan iedereen zien 
dat er in Rijkevorsel zeer actief en ook veilig 
aan sport wordt gedaan.

Je kunt een fluovestje bekomen tegen de 
democratische prijs van € 2 per stuk bij de 
vrijetijdsdiensten van de gemeente in het 
Klooster.

Verlichting gemeentelijk 
sportveld Bavelstraat

Het gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
wordt tijdens de weekdagen verlicht van 
15.00 tot 22.00 uur. Tijdens de weekends is 
dit van 15.00 tot 20.00 uur.

Voor de lopers geven we de afstanden van 
de atletiekpiste en de Finse piste nog eens 
mee. Voor de atletiekpiste komt dit op 
344 m voor de binnenbaan en 368 m voor de 
buitenbaan. De Finse piste is 410 m lang.

Winterklanken
met Barbara Dex

Ook al dacht Barbara als dochter van een 
zingende vader in het begin van de jaren 
90 niet meteen aan een eigen zangcarrière, 
toch draait deze Kempense zangeres onder-
tussen al vele jaren mee aan de Vlaamse top. 
En al die tijd onderscheidde Barbara zich 
met een prachtige stem, maar ook door een 
verscheidenheid aan muziekstijlen. Dat be-
wijzen haar albums, met daarop Nederlands-
talige parels, gospelnummers en een greep 
stevige country-rock, steeds gezongen met 
overtuiging en met veel aandacht voor een 
goeie song. Ook op het podium staat Barbara 
steeds heel overtuigend. Ze voelt zich overal 
thuis: in het theater, op een festivalpodium, 
tijdens een sfeerrijk feest. 

Op zaterdag 23 december zal zij, samen met 
haar strijkers en pianist, het koor betreden 
in de Sint-Willibrorduskerk.

· Inkom: € 15 (geen gereserveerde plaatsen)
· Deuren open: 19.00 uur
· Begin optreden: 20.00 uur

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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100 jaar bevrijding...

… dat moet herdacht worden ! Heel wat Rij-
kevorselse verenigingen maken plannen om 
van 2018 een bijzonder gedenkjaar te ma-
ken. Daarom zouden we graag een activitei-
tenkalender maken, waarop alle activiteiten 
in het kader ‘100 jaar bevrijding’ opgeno-
men kunnen worden. Heb jij zelf of heeft 
jouw vereniging een activiteit
gepland ? Laat het ons weten !

cultuurdienst@rijkevorsel.be
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
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Duivelse Molens

De generale repetitie van het toneelstuk 
‘Duivelse Molens’ is ondertussen een feit. De 
spelers zetten weer hun beste beentjes voor, 
nieuwe verhalen werden ingeoefend. Enkele 
avonden zijn reeds uitverkocht. Er zijn nog 
kaarten voor de volgende avonden:
· vrijdag 27 oktober 
· vrijdag 3 november
· zaterdag 4 november
· vrijdag 10 november
· zaterdag 18 november

Inkomprijs: € 7. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de infobalie in het gemeentehuis.

© Bart Huysmans

Lichttocht doorheen
Sint-Jozef Rijkevorsel

De donkere herfstdagen zijn gearriveerd in 
ons land. Toch heeft deze tijd van het jaar 
ook zijn charmes. Heb je zin in een sfeer-
volle avondwandeling met het hele gezin ?

De jaarlijkse lichttocht wordt dit jaar geor-
ganiseerd in Sint-Jozef Rijkevorsel. Aanslui-
tend op de workshop ‘Halloweenlantaarns 
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 lantaarntjes, 
pillichten, fakkels e.d. te voorzien die ons 
verlichten tijdens onze avondwandeling. 
Halfweg de wandeling en nadien kan ieder-
een genieten van een lekker drankje of een 
tasje pompoensoep. Na de wandeling zullen 
de SmarTones voor de muzikale noot zorgen.

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.

· Waar: vertrek aan de kerk van 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,…

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

 

Meer    
info
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
‘Heks’ van Camilla Läckberg, een spannend 
boek waarvan je pas op de laatste bladzijde 
weet wie de dader is. Gelukkig had ik dit 
boek gevonden in het hotel waar we verble-
ven. Het was achtergelaten door andere gas-
ten. Echt wel een aanrader !

Lees je wel eens digitaal ?
Nee, dit heb ik nog nooit gedaan, al lijkt 
het me wel handig voor op de trein of in de 
wachtzaal.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Normaal één keer in de maand maar in de 
winter lees ik minder dan in de zomer. Ik 
hou van buiten te lezen. Gewoon zalig relax !

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom ? 
In het boek dat hier pas geleden vernoemd 
is geweest, ‘Sacajawea’. Het heeft mij toen 
echt wel aangegrepen en ik denk dat ik het 
nog wel eens ga terug lezen als ze het in de 
bib hebben.

Heb je onlangs nog voorgelezen 
aan iemand ?
Nee, dit is al lang geleden. Toen mijn kin-
deren nog klein waren, las ik wel veel voor.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
De titel van het boekje weet ik niet meer, 

maar het ging van Leen speelde met de pop 
enz.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
‘Platoon’, een boek van Dale A. Dyle over 
de oorlog in Viëtnam. Het gaat over vriend-
schap en angst maar is toch een mooi boek. 
Het boek is veel beter dan de film.

Met welk personage zou je 
graag bevriend zijn ?
Misschien wel met Pippi Langkous, de heldin 
uit mijn jeugd. Zalig toch al die avonturen 
en kattenkwaad. Ik zou zo meedoen.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Ik heb niet echt favorieten maar Aster Berk-
hof heb ik wel veel gelezen. Waarschijnlijk 
ook omdat er veel herkenbare plaatsen en 
personages in voorkomen.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beck-
man. Ik heb dit boek gelezen toen mijn zoon 
Jonathan het in het vijfde leerjaar kreeg 
met de zomervakantie. Een goed boek voor 
jong en oud.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Els De Bruyn omdat ze ook wel eens naar de 
bib komt.

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 Roos Poels, 
huisvrouw en 
samenwonend met 
Eddy.
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Deze zomer organiseerden we opnieuw een zomerleesactie in de bibliotheek. Bij elk biblio-
theekbezoek kreeg je een kaartje, waarmee je kon deelnemen aan onze actie. Een onschuldige 
hand trok volgende namen: 
· Jeugd: Lien Adriaensen, Simon Engelbos, Jana Hendrickx, Inne Leysen, Alexander Lieckens, 

Milan Peenen, Cédric Pierard, Lennert Van Nyen, Torre Verdonck en Kyara Voeten.
· Volwassenen: An Adams, Kim Aernouts, Raf Aertsen, Anita Clarys, Sven Fransen, Annick 

Laermans, Lieve Peeraer, Patrick Snoeys, Carin Vanherck en Melissa Ysschol.

Winnaars vliegactie
Naast een deelname aan de zomerleesactie, konden kinderen van het eerste tot en met het 
zesde leerjaar ook deelnemen aan de vliegactie. Alle kinderen die hun speurneus opzetten en 
de schatkist vonden, maakten − bovenop een cadeautje uit de kist − kans op een extra prijs. 
Een onschuldige hand trok volgende namen:
· Sophie De Ganseman, Tess De Winter, Dieter Mertens, Tuur Meysmans, Joppe Potters, Simon 

Soontjens, Siem Van den Bogert, Katrijn Van Dijck, Elias Verdyck en Alexa Verschueren.

Winnaars tekeningen
Niet enkel de kinderen uit de lagere school maakten kans op een extra prijs, ook de kinderen 
uit de kleuterklas konden hun kans wagen. Alle leerlingen kregen in de klas een mooie tekening 
om in te kleuren. Bij inlevering in de bibliotheek kregen ze een oorkonde en een zakje met al-
lerlei lekkers en leuks.
· De winnaars zijn: Louise Doms, Tijl Janssens, Koneel Maes, Sepp Mattheussen, Tess Van de 

Mierop, Elise Van Dingenen, Thijmen Van Hoeck, Fien Verheyen en Emrys Verhoeven.

De winnaars kwamen op de verwendag hun prijs in ontvangst nemen.

Winnaars zomerleesactie

Opening bibliotheek

Opening op 20 januari
Op de locatie waar vroeger een gedeelte van 
de buitenschoolse kinderopvang gevestigd 
was, werden in september 2016 de werken 
aan een nieuw gebouw gestart. Het nabijge-
legen ‘Huis Heidendal’ werd volledig geres-
taureerd en zal één geheel vormen met het 
nieuwe gebouw.

De nieuwbouw zal bestaan uit twee verdie-
pingen. Op de benedenverdieping van het 
gebouw komt de bibliotheek. Op de eerste 
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verdieping is er plaats voor de gemeente-
lijke vrijetijdsdiensten, het consultatiebu-
reau van Kind & Preventie en een polyva-
lente ruimte. De huidige locatie van de bib 
zal volledig ingenomen worden door de bui-
tenschoolse kinderopvang.

Op zaterdag 20 januari openen we, samen 
met jou, het nieuwe gebouw. Schrijf de da-
tum alvast in je agenda !

Sluiting bibliotheek
Voor we de nieuwe bibliotheek kunnen ope-
nen, moeten er ruim 20 000 boeken verhuisd 
worden en een nieuw plekje krijgen. Daarom 
zal de bibliotheek gesloten zijn van 1 tot en 
met 19 januari.

Natuurlijk betekent dat ook dat je je boe-
ken langer mag houden, we verlengen de 
uitleentermijn van 4 weken naar 8 weken. 
De extra sluitingsdagen van de bibliotheek 
worden daar nog extra bovenop geteld. 
Daarnaast mag je vanaf december vijftien 
materialen meenemen, in plaats van tien.

Kom dus voor het einde van het jaar zeker 
nog een laatste nostalgisch bezoekje bren-
gen in Molenstraat 20.

Word lid van de werkgroep
Erfgoeddag 2018

In 2018 neemt het gemeentebestuur op-
nieuw deel aan Erfgoeddag. In 2018 vindt 
Erfgoeddag plaats op zondag 22 april met als 
thema 'Kiezen'. In het jaar van de lokale ver-
kiezingen roept Erfgoeddag op om te kiezen 
voor erfgoed. Hoe bepalen erfgoedinstellin-
gen wat wordt bijhouden? Welke beslissin-
gen brengt het digitale tijdperk? Het thema 
biedt ook de kans om het cultureel erfgoed 
over verkiezingen te tonen. Hoe werden lo-
kale verkiezingen vroeger geregeld? Organi-
seer op Erfgoeddag een erfgoedverkiezing 
en laat het publiek hun favoriete erfgoed 
kiezen.

Sta jij te trappelen om mee na te denken 
over mogelijke activiteiten op deze Erfgoed-
dag ? Meld je dan bij de cultuurdienst aan en 
word lid van de werkgroep ‘Erf-
goeddag 2018’ !

03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

· 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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Wie is Wilf Jackson ?
Wilf Jackson, geboren in Liverpool (UK) in 1924, is een Polar Bear van de 49ste Infanteriedivi-
sie. Wilf diende indertijd als jonge sergeant bij het Royal Army Medical Corps. Aangezien hij als 
jonge knaap actief was in het Rode Kruis, werd hij kort na het uitbreken van de oorlog ingezet 
bij de opvang van gewonden.

D-Day, 6 juni 1944, een zeer belangrijke datum wanneer het over de bevrijding van Europa gaat. 
Op deze dag vond de grootste amfibische landing uit de geschiedenis op het continent plaats. 
Tijdens Operatie Overlord zetten geallieerde soldaten in Normandië voet op Franse bodem.

Reeds sinds de herdenking van 60 jaar bevrijding in 2004 komt de veteraan 
Wilf Jackson jaarlijks naar Rijkevorsel. Dit voorjaar, op 93-jarige leeftijd, 
besloot hij dat het zijn laatste trip naar België zal worden. Zijn leeftijd en 
gezondheid laten het niet langer toe om deze toch wel vermoeiende reis te 
maken.

Ereburger Wilf Jackson en zijn
eeuwige liefde voor Rijkevorsel

#2310

© Bart Huysmans



37

Wilf ging op D-Day aan land in Normandië. Zijn broer raakte er zwaargewond. Na de inzet in 
Normandië kwam Wilf’s eenheid in de Kempen aan. In de vooruitgeschoven verbandposten, o.a. 
te Oostmalle en Turnhout, werd hij regelmatig geconfronteerd met de gruwel van de oorlog. 
Rond deze periode was hij ook aanwezig tijdens de bevrijding van Rijkevorsel.
Wilf maakte de bitterkoude winter van ’44-’45 mee in de vastgelopen frontlijn ten zuiden van 
Arnhem. Nogal onverwacht kwam hij kort voor de wapenstilstand van begin 1945 in West-Afrika 
terecht.

Wilf trouwde na de oorlog en kreeg een zoon, Nick. Hij moest zijn vrouw al op jonge leeftijd 
afgeven na een slepende ziekte. Ook zijn zoon Nick bleef niet gespaard en verloor zijn vrouw 
in het kraambed van hun zoon Mark. 
Wilf woont nog zelfstandig in zijn, naar eigen zeggen, ‘kleine bungalow’ in Woking, onder Lon-
den. In zijn gezellige woonkamer vinden we al de souvenirs terug die hij meekreeg van zijn 
vrienden hier.

Voor zijn vertrek terug naar zijn thuishaven hadden we nog een gesprek met hem.

Wanneer	en	waar	kwam	je	aan	land	in	Normandië	?
Ik en mijn kameraden gingen aan land in Normandië op D-day zelf, niet in de ochtend maar 
met de tweede landing in de namiddag. Het moet rond 15 uur geweest. We werden gedropt op 
Gold Beach, het middelste van de vijf invasiestranden. Het strand lag bezaaid met gewonden 
en doden. Het was onze job om de gewonden te verzorgen. Zij werden daarna vervoerd naar 
een hospitaalschip dat voor de kust lag te wachten.

Welke waren de voornaamste steden die je passeerde
op je weg naar Nederland ?
Ik herinner me nog de gevechten om de stad Caen in Frankrijk. Deze hebben lang geduurd maar 
het lukte ons. Daarna rukten we op naar Le Havre. Ik herinner me ook nog goed onze aankomst 
in Brussel. Deze stad werd de dag voor we daar arriveerden bevrijd. De bevolking was blij ons 
te zien en ze stonden ons toe te juichen. Via Turnhout ging het dan richting Nederland.
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Maakte je ook vrienden onder de bevolking ?
Ik denk direct aan Rik Crommen in Turnhout. We verbleven met onze eenheid in het Sint-
Jozefcollege te Turnhout. Daar leerde ik Rik kennen, die er les gaf. We werden goede vrienden 
en hielden contact na de oorlog tot we elkaars adresgegevens kwijtgeraakten. Toen ik bij de 
herdenking van 60 jaar bevrijding in Turnhout was, vertelde ik daar mijn verhaal en tot mijn 
grote vreugde was er een familielid van Rik ook aanwezig in de zaal. Een hereniging was toen 
snel geregeld. Het werd een blij weerzien. Jammer genoeg is Rik ondertussen overleden.

Op je weg van Rijkevorsel naar Roosendaal
hielp je ook een zwangere vrouw ?
We hadden net de gevechten gewonnen in Rijkevorsel en kregen opdracht verder te trekken 
naar de Nederlandse grens. We hadden een eerste hulppost ingericht in een schuur na een zwaar 
Duits bombardement. In deze chaos kwam er een hoogzwangere vrouw binnen. We moesten 
normaal gezien geen burgerslachtoffers verzorgen, maar deze vrouw had dringend hulp nodig 
en had het Rode Kruisteken buiten gezien. Ik had een goede medische opleiding genoten maar 
had nog nooit een baby ter wereld gebracht. Terwijl buiten hevige gevechten woedden, hielp 
ik de vrouw bevallen. Moeder en dochter stelden het goed en werden naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis gevoerd. Mijn vrienden hier in België hebben via de pers enkele jaren geleden nog 
geprobeerd om de vrouw terug te vinden, maar zonder resultaat.

Je hebt ook enkele onderscheidingen gekregen
waar	je	zeer	fier	op	bent
Enkele jaren geleden ontving ik uit handen van jullie burgemeester het ereburgerschap van 
jullie gemeente. Ik voel me hierdoor een beetje familie van jullie allen. Vorig jaar mocht ik uit 
handen van de Franse ambassadeur in Londen de ‘Legion d’Honneur’, de hoogste Franse deco-
ratie, in ontvangst nemen voor onze heldendaden tijdens de D-Day-landingen.

© Gerhard Gebauer
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Na de oorlog heb je er ook een bijzondere vriend bij gekregen ?
Inderdaad, Dick Henry werd mijn boezemvriend. Hij zat bij de Royal Engineers en terwijl ik in 
de gevechten in Turnhout zat, was hij in Antwerpen. We leerden elkaar na de oorlog kennen op 
de bijeenkomsten van de Normandy Veterans. Samen hebben we mooie momenten beleefd. Hij 
was ook een aantal jaren te gast in Rijkevorsel maar door een stom ongeval zit hij al enkele 
jaren in een rolstoel.

Met welke herinneringen van Rijkevorsel ga je terug naar Woking ?
De hartelijkheid en vriendelijkheid van de bevolking heeft me elke keer opnieuw geraakt. Ieder-
een wil weten hoe het me gaat, wil handen schudden. De vele cadeautjes die ik kreeg, ... Waar 
ter wereld vind je dit nog? Het geeft mij een fantastisch gevoel. Maar onze vriendschap stopt 
niet bij dit afscheid. Mochten jullie in de geburen komen, spring gerust eens binnen.

Aan het einde van de ceremonie op 17 september heeft
Wilf de ganse bevolking nog bedankt met volgende woorden

Beste vrienden,

Vele jaren heb ik genoten van jullie warme welkom, gastvrijheid en de vele vriendschap-
pen. Ik was diep onder de indruk wanneer jullie gemeentebestuur mij het ereburger-
schap van jullie gemeente overhandigde. Ook de vzw Spearhead maakte me erelid van 
hun vereniging. Maar omwille van mijn gezondheid en mijn leeftijd, was dit mijn laatste 
trip naar Rijkevorsel. Laat ons zeggen: Vader tijd heeft me ingehaald. De vele mooie 
herinneringen, foto’s en blijvende vriendschappen, neem ik mee de jaren die nog zullen 
komen.

Mijn hartelijke groeten aan jullie allen,
Wilf Jackson
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Pastinaaksoep met gember

Benodigdheden
· 800 g pastinaak 
· 2 wortelen
· 2 middelgrote uien
· 2 stengels bleekselder
· 2 tenen knoflook
· een stuk gember ter grootte van een duim
· 2 kippen- of groentebouillonblokjes
· peper, zout, olijfolie
· verse koriander of spekblokjes
 ter afwerking

Bereidingswijze
Schil de wortelen, selder, pastinaak, uien en gember en hak ze grof. De 
look pellen en grof versnijden. Zet een pan op een matig vuur en doe 
er twee eetlepels olijfolie in. Voeg de groenten toe en roer met een 
houten lepel door elkaar.

Leg het deksel schuin op de pan en laat 10 à 15 minuten op het vuur 
staan. Los de bouillonblokjes op in ± 2 liter kokend water en giet het 
vocht bij de groenten. Roer de soep en breng aan de kook. Zet het vuur 
lager en laat de soep met het deksel op de pan ongeveer 15 minuten 
zachtjes pruttelen.

Serveren
Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met zout en 
peper. Afwerken met verse korianderblaadjes of met krokant gebakken 
stukjes rookspek.

Chris Kempenaers

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten
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Geflitst...

16 september 2017: Camp Plumbridge

23-24 september 2017: Veussel smult, eerste foodtruckfestival

van Ondernemend Rijkevorsel aan de vaart in Sint-Jozef.

1 oktober 2017: Cars & Coffee

13 september 2017:

Buitenspeeldag 2.0

13-15 september 2017:

Plantjesweekend Kom op tegen kanker 

Rijkevorsel, 1000 plantjes verkocht !

6 oktober 2017:
Terrein site SAS na sloopwerken

17 september 2017:

Polar Bearswandeling

7 oktober 2017: Jeugdfuif jeugdraad Rijkevorsel

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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Tot 7 januari 2018
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

1 november 2017
Om 20.30 uur
Garland Jeffreys - 14 Steps To Harlem
Concert

Op z’n 74ste overtuigt Garland Jef-
freys, bekend van hitsingles zoals ‘Hail 
Hail Rock 'n Roll’ en ‘Matador’, nog 
steeds met tijdloze popsongs vol emo-
tie en urgentie en een instrumentatie 
vol vakmanschap. Het optreden in de 
Singer is het enige van Garland Jeffreys 
in de Benelux !

€ 26
voorverkoop: € 26
inkomprijs: € 29
voorverkoop studenten: € 15
inkomprijs studenten: € 18

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 november 2017
Om 20.30 uur
Como Mamas
Concert

De Como Mamas brengen pure gospel 
uit het diepe zuiden van de Verenigde 
Staten, onaangetast door hedendaagse 
invloeden en trends. Allen hebben ze 
een dijk van een stem, maar wanneer 
hun stemmen samenkomen ontstaat er 
iets fenomenaals.
€ 15
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 18
voorverkoop studenten: € 10
inkomprijs studenten: € 12

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

3 november 2017
Om 20.30 uur
Uri Caine
Concert
De allergrootste muziekfestivals ter 
wereld, zowel in jazz als in klassiek, 
zetten pianovirtuoos Uri Caine op hun 
podium... In dat opzicht is het clubcon-
cert in de Singer dan ook uitzonderlijk 
te noemen !

€ 16
voorverkoop: € 16
inkomprijs: € 19
voorverkoop studenten: € 9
inkomprijs studenten: € 11

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

3, 4, 9, 10, 17, 18 en
24 november 2017

Om 20.00 uur
Duivelse Molens
Theatervoorstelling

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

4 november 2017
Van 10.45 uur tot 17.00 uur
Veldritten van de moedige veldrijder
Veldrijden
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Starturen:
10.45 uur: Masters B + C
11.45 uur: Amateurs + Masters A
12.45 uur: Dames + Dames jeugd
13.45 uur: Cat C - Nieuwelingen 
14.30 uur: Juniores 
15.30 uur: Cat B: Elite z/c + Beloften

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 0496 39 53 62
 janvanriel@live.be

10 november 2017
Om 20.00 uur
De Singer Muziekquiz (volzet)
Quiz

De 9de Muziekquiz belooft opnieuw 
een originele en toegankelijke editie te 
worden met een muzikaal vragenpal-
let waarbij zowat alle genres aan bod 
komen. De deuren gaan open om 19.30 
uur. Aanvang van de quiz is stipt om 
20.00 uur

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 november 2017
Van 13.30 tot 18.00 uur
Kampioenendag
Feestelijkheid
14.00 uur: huldiging kampioenen
14.30 uur: bonverkoop 
17.45 uur: trekking tombola
Gratis

 Zaal Alma
 Stevennekens 218 - 2310 Rijkevorsel

 Duivenmaatschappij Verbroedering
 Sint-Jozef Rijkevorsel

Van 11.00 tot 23.00 uur
Muziek van 11 tot 11 voor 11.11.11
Concert
Stap gerust eens binnen in ons 12 uur 
durend concert van 11 tot 11 voor 
11.11.11. Voor jong en oud, van klas-
siek tot pop. Solo en in groep met pint, 
gebak, koffie en soep. Soms stil en vaak 
rumoer, maar altijd gezellig en ieder op 
z'n toer, ... Welkom !

€ 5
voorverkoop: € 5
inkomprijs: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 Werkgroep 11.11.11 Rijkevorsel
 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

13 november 2017
Om 20.00 uur
Kaart- en buurtavond
Spel
Landelijke Gilde Rijkevorsel organiseert 
tijdens de winterperiode vier kaart- en 
buurtavonden. De eerste is maandag 13 
november 2017. Iedereen is welkom.

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0477 69 80 19

15 november 2017
Om 20.30 uur
Try-out ‘25 jaar De Mens’ 
(uitverkocht)
Concert
25 jaar De Mens: Frank Vander linden, 
Michel De Coster, Dirk Jans en David 
Poltrock zullen minstens 25 songs spe-
len, uit alle jaargangen van het rijke 
repertoire. Met een aantal verrassin-

gen, tonnen energie en de kans om 
oude en nieuwe fans te laten meezin-
gen en meefeesten.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

16 november 2017
Om 20.30 uur
Han Solo - try-out ‘Jubilee’
(uitverkocht)
Stand-up comedy

Hoera ! Han solo staat 10 jaar op de 
Vlaamse podia. En hem kennende zal 
dat niet onopgemerkt voorbijgaan. 
Géén stapje terug, maar een tandje 
bij. Géén bloemen noch kransen, maar 
verbaal vuurwerk. Geen klassieke ‘Best 
of’-show, maar een stevig buffet van 
oud materiaal met nieuwe meningen én 
nieuw materiaal met aloude energie. 

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be
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Om 20.00 uur
‘To Mars or not to Mars,
that is the Question’ -
Lezing door Nancy Vermeulen
Lezing

Nancy Vermeulen is sterrenkundige, 
piloot en wetenschapsfilosoof. In haar 
voordracht vertelt ze over bemande 
reizen naar andere planeten en ze be-
licht welke obstakels de mens hiervoor 
moet overwinnen. Tijdens haar Marssi-
mulatie in de woestijn van Utah kon ze 
alvast zelf ondervinden wat de belang-
rijkste uitdagingen zijn.
€ 5

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel i.s.m.
 Vormingplus Kempen
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
 (reservatie)

17 november 2017
Om 19.00 uur
Rikken & Jokken Kaartavond
Spel

Rikken & Jokken Kaartavond. Iedereen 
heeft prijs. Inschrijvingen vanaf 19.00 
uur. Aanvang om 19.30 uur stipt.

€ 4
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 achtel@telenet.be

18 november 2017
Om 18.30 uur
Kookeneten 2017
Eten en drinken
Zin in een verrassende culinaire avond 
met alles erop en eraan ? Reserveer dan 
snel uw plaats aan tafel ! Op 18 novem-
ber staan weer een aantal enthousiaste 
Rijkevorselse hobbykoks klaar om jul-
lie bij hen thuis een heerlijke culinaire 
avond te bezorgen. Het dessertenbuf-
fet staat daarna klaar in De Singer !

€ 40
 De Singer

 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 Culturele vereniging De Brug
 0486 83 08 78 (reservatie)
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
 (reservatie)

19 november 2017
Van 13.00 tot 19.00 uur
Laatste Missiefeest
Eten en drinken
Laatste Missiefeest, na

meer dan 50 jaar ! Met pannenkoeken, 
ijs, koude schotels, belegde broodjes 
en tombola. Altijd prijs en vooral ge-
zelligheid. Je kan onze missionarissen 
ook steunen via een storting op bankre-
kening BE09 7310 2324 9457.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Missiewerking Rijkevorsel
 0496 04 33 73

21 november 2017
Om 20.30 uur
Gabriel Rios solo - try-out
(uitverkocht)
Concert

In De Singer mogen we ons aan een 
voorproefje van nieuw materiaal van 
Gabriel Rios verwachten, afgewisseld 
met oude classics. Een intiem en uit-
gepuurd concert van onze favoriete 
Puerto Ricaan. Dat kan niet misgaan !

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 november 2017
Van 20.00 tot 21.30 uur
Energie infotoer: Elektriciteit en 
warmte uit de zon
Lezing
Naar jaarlijks gewoonte organiseert 
IOK een Energie Infotoer. Deze bestaat 
uit een reeks inspirerende infosessies 
over energie besparen en hernieuw-
bare energie. De infoavond in onze ge-
meente heeft als onderwerp elektrici-
teit en warmte uit de zon. De infoavond 
is gratis, maar we vragen om vooraf in 
te schrijven.

Aankondigingen van activiteiten in december dien je uiterlijk
op zondag 5 november 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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Gratis
 Raadzaal gemeentehuis

 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 IOK - www.iok.be/ei (reservatie)

24 november 2017
Om 20.30 uur
All Included
Concert

Twee jaar geleden bracht het Zweeds-
Noorse kwintet All Included met ‘Sa-
tan in Plain Clothes’ (Clean Feed) zijn 
tweede album uit. De muziek van All 
Included valt het best te omschrijven 
als een furieuze combinatie van vrij 
geïmproviseerde melodieën en korte 
composities, eigentijds en tegelijker-
tijd geworteld in de jazztraditie. 
€ 14
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

Om 20.30 uur
Patrick Van Dooren in concert
Concert
€ 6
voorverkoop: € 6
inkomprijs € 10

 © Marc Goetschalckx

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Taekwondo De Tijgers
 patjevandooren@telenet.be
 (reservatie)

26 november 2017
Van 10.00 tot 18.00 uur
Spaghettidag
Eten en drinken

Wat kan je eten ? Een kinderportie (voor 
kinderen tot 12 jaar), een gewone por-
tie of een broodjesmaaltijd. Je krijgt er 
van ons een gratis drankje bij. Inschrij-
ven kan in de school op het secretariaat 
of via de website.

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be (reservatie)

30 november 2017
Om 20.30 uur
Jacle Bow (try-out)
Concert
Jacle Bow komt naar De Singer ! Sommi-
gen beschrijven de groep als de weder-
geboorte van The Faces, met de groove 
van Keith en de cool van Reed. Anderen 
houden het op een vernieuwde versie 
van de Rolling Stones, maar dan zonder 
rimpels en met een ferme botox-spuit 
gevuld met Bowie, Beatles en The Band.

€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 december 2017
Human Feel

 De Singer vzw

13 december 2017
Zwanger ? Kind en Gezin is er 
voor jou !

 Kind en Gezin

Jan Jaap Van der Wal - try-out
 De Singer vzw

14 december 2017
Rebirth::Collective

 De Singer vzw

16 december 2017
Veldritten Noorderkempen 

 WSC Sint-Jozef

Kerstmarkt Sint-Jozef
 Kerststal Sint-Jozef vzw

17 december 2017
Kerstmarkt centrum

 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
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

Museum gesloten
in november

en december !
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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.


