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ZALIGE ZOMER
Zie zonneschijn !
Zwanen zwemmend, zwaluwen zwevend
Zonder zorgen, zichtbaar zorgeloos
Zoveel zuurstof, zuiderse zonnestralen
Zeeschelpen, zeepbellen, zandkastelen, ...
Zomaar zingen, zomaar zwanzen
Zulke zachte zomerdagen zijn zo zalig
Zo zomers, zo zoet, zo zon, zo zzz...
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In Rijkevorsel werd de Internationale Dag Tegen Holebi- en
Transfobie op donderdag 17 mei kleurrijk ingezet met het
schilderen van een zebrapad in de kleuren van de regenboog
en het hijsen van de regenboogvlag. De start van het
regenboogproject in Rijkevorsel.
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De sterretjesweide op de begraafplaats in het centrum is een
serene gedenkplek voor ouders die hun kindje al vroeg in de
zwangerschap verloren hebben, zodat ze het verlies van hun
kind een plaats kunnen geven.
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Ontdek je een wespennest in jouw tuin of straat, dan kun je dit
best melden bij de Hulpverleningszone Taxandria. De brandweer
zal dan één van de volgende dagen langskomen om het nest te
verwijderen. De bestrijding van wespennesten is gratis.

20

Op verschillende locaties in Rijkevorsel staan er glasbollen
waarvan onze inwoners gratis gebruik kunnen maken. Bijzondere
aandacht wordt gevraagd voor de sorteerregels. Het achterlaten
van afval rond de glasbollen is strafbaar.

32

Tot over de gemeentegrenzen werd er gestemd voor ‘Hét
erfgoed van Rijkevorsel’. Als grote winnaar kwam onze stenen
bergmolen uit de bus. Met dit monument zal Rijkevorsel begin
volgend jaar naar het ‘Parlement der dingen’ trekken.

2

VOORWOORD
Beste inwoners,
De lente van 2018 was de vierde warmste sinds de waarnemingen van het KMI in Ukkel en
dat hebben we allen aan den lijve kunnen ondervinden. Door de vele onweders hadden
veel gebieden af te rekenen met zware wateroverlast. Gelukkig zijn we daarvan gespaard
gebleven.
In de vorige uitgave van de 2310 hebben jullie kunnen lezen dat het niet zo goed gaat
met de bijen. Ook in Rijkevorsel gaan de populaties bijen er op achteruit door ziektes,
parasieten en het gebruik van insecticiden en pesticiden. Daarom heeft de gemeente
Rijkevorsel een ambitieus bijenplan opgemaakt en wil het meedingen naar de titel van
‘Bijenvriendelijkste gemeente’. Voor meer informatie hierover verwijs ik jullie graag naar
de website www.rijkevorsel.be/bijenplan. Tot onze tevredenheid zijn vele inwoners ingegaan op het aanbod om een
gratis zakje bloemenzaad voor het aanleggen van een bloemenweide op te komen halen. Wie graag meer te weten
wil komen over het wonderlijke leven van de bijen moet zeker ook een bezoek brengen aan Bijencentrum De Raam
met zijn unieke bijentuin.
Mag ik ook jullie aandacht vragen voor het artikel ‘Sorteren van glas’ in deze 2310? Hierin worden de sorteerregels
en aandachtspunten nog eens duidelijk aangegeven. Ik doe hiermee een warme oproep om deze te respecteren.
Op meerdere plaatsen in onze gemeente worden er processierupsen opgemerkt in eikenbomen. In het artikel
hierover wordt aangegeven wat we kunnen doen en vooral wat we niet mogen doen.
Met de vakantieperiode die zich nu aandient, breekt er een mooie tijd aan: een tijd om zich te ontspannen, hier, of
verder weg van huis. Voor de thuisblijvers valt er weer heel wat te beleven tijdens de volgende maanden. Voor jong
en oud zijn er tal van evenementen.
Dan heb ik ook nog positief nieuws voor wat de werkzaamheidsgraad betreft in onze gemeente. Van de personen
(20-64 jaar) is er 75,9 % aan het werk daar waar het gemiddelde in het Vlaams Gewest 72 % is. Rijkevorsel scoort
hierbij ook wat beter dan de ons omringende gemeenten.
Ik wens jullie allen een prettige en deugddoende vakantie toe.
Lizette Keysers,
Schepen van leefmilieu,
energie, toerisme en tewerkstelling
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BESTUUR
Regenboogproject voor Rijkevorsel
Traditiegetrouw hijst de gemeente Rijkevorsel de regenboogvlag op 17 mei,
de Internationale Dag Tegen Holebi- en Transfobie. Het gemeentebestuur wil
hiermee aantonen dat onze gemeente begaan is met alle inwoners, ongeacht
hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Regenboogvlag
Dit jaar werd de regenboogvlag gehesen door Raf Van Puymbroeck, Mister Gay Belgium 2016
en de nummer drie op de Mister Gay World-verkiezing in 2017, in aanwezigheid van het college
van burgemeester en schepenen.

Regenboogzebrapaden
Daarnaast verscheen er op 17 mei voor het eerst een regenboogzebrapad in Rijkevorsel. Het
is een klein gebaar, maar ook een mooi symbool om te tonen dat je in Rijkevorsel zonder problemen holebi of transgender kan zijn. Het zebrapad is wettelijk in orde, aangezien de witte
strepen onaangeroerd blijven en enkel de stroken asfalt tussenin in de regenboogkleuren geverfd worden.

Regenboogproject Rijkevorsel

Beide initiatieven vormden het startschot van het regenboogproject in Rijkevorsel: een project
waarbij het gemeentebestuur discriminatie van holebi’s en transgenders wil tegengaan. Zo zal
de gemeente in de nabije toekomst enkel nog genderneutrale formulieren voor de inwoners
voorzien. Discriminatie, op welke basis dan ook, is onaanvaardbaar !
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Spieken

naar statistieken

Meten is weten ! Daarom belichten we elke maand een aantal interessante cijfers en
getallen over Rijkevorsel.

Populaire voornamen
Jaarlijks publiceert Statbel, het Belgische statistiekbureau, een update van de voornamen van de hele Belgische
bevolking. In 2017 waren Maria en Marie met voorsprong de meest voorkomende voornamen bij vrouwen. De top-5
wordt aangevuld door Monique, Martine en Nathalie.
Bij mannen voeren Jean, Marc, Patrick, Michel en Luc de Belgische top-5 aan. Al zijn er wel een aantal verschillen
in leeftijd en woonplaats. Bij de jongens jonger dan 18 zijn Lucas, Thomas en Louis de meest voorkomende voornamen. Bij mannen tussen 18 en 64 is dat Marc, Patrick en Luc. En mannen die 65 jaar of ouder zijn, heten het vaakst
Jean, André of Roger. In Vlaanderen staan Marc, Jan en Luc bovenaan, in Wallonië zijn dat Jean, Michel en Philippe
en in Brussel Mohamed, Jean en Mohammed.
Bij vrouwen zijn er minder verschillen in leeftijd en woonplaats. In Vlaanderen en Brussel staan Maria en Marie
op één en twee, in Wallonië zijn dat Marie en Nathalie. De derde plaats is in Vlaanderen voor Rita, in Brussel voor
Fatima en in Wallonië voor Maria. Ook in de leeftijdscategorieën bij vrouwen behouden Maria en Marie de eerste
en tweede plaats bij vrouwen tussen 18 en 64 en bij 65-plussers. Bij meisjes jonger dan 18 komt Emma bovenaan
de lijst, gevolgd door Marie en Laura.

Jozef en Maria het populairst in Rijkevorsel
In Rijkevorsel woonden er in 2017 maar liefst 406 Maria’s, meer dan vijf keer zoveel als de nummer twee Rita.
Daarna volgen Ann, Anna en Marleen. Geen Maria zonder Jozef blijkbaar, want bij de mannen prijkt Jozef op de
eerste plaats, gevolgd door Jan, Luc, Tom en Marc.
Ondanks hun populariteit zijn de meeste van deze voornamen niet meer zo ‘hip’, tenminste toch als we kijken naar
de namen die gegeven worden aan onze allerjongste inwoners. Zo kan deze lijst er over tien jaar weer helemaal
anders uitzien. Hieronder vind je de top-10 van populairste voornamen in Rijkevorsel terug:
Mannen
Vrouwen
1. Jozef
195
1. Maria
406
2. Jan
151
2. Rita	
73
3. Luc
92
3. Ann	
58
4. Tom	
86
4. Anna
49
5. Marc
81
5. Marleen 47
6. Dirk
76
6. Joanna
44
7. Bart
75
7. Leen
42
8. Frans
74
8. Nancy
40
9. Peter
71
9. Christel 38
10. Paul
66
10. Hanne
38
Bron: statbel.fgov.be
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BESTUUR
Sluitingsdagen in de zomerperiode
De gemeentelijke diensten zullen tijdens de zomervakantie
gesloten zijn op volgende data:

Administratie
· woensdag 11 juli
· woensdag 15 augustus
· maandag 27 augustus

Recyclagepark
· woensdag 11 juli
· zaterdag 21 juli
· woensdag 15 augustus

Oproep: bevlag je huis
n.a.v. Vlaanderen Feest !
We doen een warme oproep aan de inwoners
om hun huizen te bevlaggen met de vlag van
de Vlaamse Gemeenschap op woensdag 11
juli 2018 of tijdens de ‘11-daagse Vlaanderen Feest !’ (vanaf het weekend van 29 juni
tot en met 1 juli en daarna van 4 tot en met
11 juli 2018).
De vlag van de Vlaamse Gemeenschap is
‘geel met een zwarte leeuw, rood geklauwd
en getongd’.

Leo Pleysierbibliotheek
·
·
·
·

elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
woensdag 11 juli
woensdag 15 augustus
maandag 27 augustus

Aster Berkhofbibliotheek
· elke maandag tijdens de maanden juli en augustus
· woensdag 11 juli
· woensdag 15 augustus

Kinderclub
· vanaf 16 tot en met 20 juli
· woensdag 15 augustus

OCMW Rijkevorsel
· woensdag 11 juli
· woensdag 15 augustus

Politiewijkpost Rijkevorsel
· woensdag 15 augustus
Het VVV-kantoor in het gemeentehuis zal uitzonderlijk op woensdagnamiddag gesloten zijn op 4 en 18 juli.
In de maanden juli en augustus is het niet mogelijk om je fiets
te laten graveren in het gemeentelijk magazijn. Dit kan terug
vanaf de eerste woensdag van september 2018.
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 28 mei 2018
De agenda’s van de algemene vergaderingen
van de intercommunales IVEKA, IKA, PIDPA,
CIPAL, PONTES en TMVS worden goedgekeurd. De mandaten van de gemeentelijke
vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals eerder aangeduid.
De gemeentelijke vertegenwoordigers in de
algemene vergadering van de Academie voor
Muziek en Woord De Noorderkempen gol van
26 juni 2018 worden aangeduid.
Goedkeuring wordt gegeven aan het permanent aanvullend politiereglement inzake het
instellen van eenrichtingsverkeer in een deel
van de Kruisboogweg en tevens het invoeren
van een algemene snelheidsbeperking van 50
km/uur in de Kruisboogweg en een gedeelte
van Kleine Gammel.

© Ton Wiggenraad

Gunstig advies wordt verleend aan de rekening 2017 van de kerkfabrieken Sint-Willibrordus en Sint-Jozef.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de overeenkomst met Cultuurconnect vzw inzake de voortzetting van
de aansluiting van de openbare bibliotheek
op de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem.
Goedkeuring wordt gegeven aan de toekenning van een subsidie van € 630,90 als ondersteuning voor het vrijwilligerswerk van
mevr. Katrien Goos in Pokhara te Nepal.

Een bevestiging van deze datum kun je lezen
op de elektronische informatieborden in het
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de Molenstraat en op
de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
be/bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan
de openbare zitting van de gemeenteraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen
een agenda en toelichting ter beschikking
van het publiek.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt
plaats op woensdag 29 augustus 2018 vanaf
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 03

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Sterretjesweide om doodgeboren
kindjes niet te vergeten
Op de begraafplaats in het centrum van Rijkevorsel is de gemeente bezig
met het inrichten van een sterretjesweide. Het moet een serene gedenkplek
worden voor ouders die hun kindje al vroeg in de zwangerschap verloren
hebben, zodat ze het verlies van hun kind een plaats kunnen geven.

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel vindt het belangrijk dat deze kindjes niet vergeten worden. Daarom biedt de gemeente met de sterretjesweide de mogelijkheid aan ouders om hun
kinderen op een waardige manier te blijven gedenken. Een plek om ergens heen te kunnen om
te bezinnen en stil te staan bij wat er is gebeurd, is erg belangrijk in het verwerkingsproces.

Gedenkplaatjes
Op het kerkhof in het centrum van Rijkevorsel is een grafsteen met een passende tekst geplaatst. Ouders die dat willen, kunnen een gedenkplaatje met daarop de naam van hun kindje
aanbrengen op de achterkant van deze steen. Het feit dat je een naam kan achterlaten op de
steen is een vorm van erkenning dat het kindje er wel geweest is.

Als naar een ballon
Glinsterend in de zon
Die klimt en klimt en klimt
kijken wij je achterna
losgelaten
en toch voor altijd verbonden
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De gemeentelijke technische dienst zal in de komende maanden de weide verder
aanleggen. Achter de steen wordt een groenperk aangelegd met siergras, waarin
een tiental metalen sterretjes zullen verschijnen.
Ouders die een gedenkplaatje wensen, kunnen hiervoor terecht bij de dienst
burgerzaken van de gemeente:
· 03 340 00 30
· burgerzaken@rijkevorsel.be

Geboorten
Maart 2018
· Ghijsel Melisa, kind van Ghijsel Björn en Ülkened Suna, 2 maart 2018

April 2018
· Gorrens Ferre, kind van Gorrens Dave en Mertens Inge, 15 april 2018
· Arnouts Len, kind van Arnouts Mathias en Lauryssen Els, 21 april 2018

Mei 2018
·
·
·
·

Snoeys Noé, kind van Snoeys Nick en Schalk Elien, 3 mei 2018
Linsen Gust, kind van Linsen Jorick en Van Elsen Jolien, 5 mei 2018
Jooken Emma, kind van Jooken Kurt en Joosen Greet, 18 mei 2018
Matthé Billie en Leander, kinderen van Matthé Djürre en Daems Evi, 23 mei 2018

Huwelijken
Mei 2018
·
·
·
·

Vermeiren Wim en Van Troy Romy, 12 mei 2018
Schoofs Maarten en Uytdenhouwen Iske, 18 mei 2018
Meeus Michaël en Lenaerts Stephanie, 19 mei 2018
Wagemans Raoul en Vervloet Ingrid, 19 mei 2018

Juni 2018
· Martens Jelle en Adriaenssens Nathaly, 2 juni 2018
· Van Hemeldonck Kristof en Brems Patricia, 2 juni 2018

Overlijdens
Mei 2018
·
·
·
·
·
·
·
·

Wouters Julienne
Peeters Cyriel
Dias Meireles José
Van Gorp Ludovica
Goris Ludovica
Krols Joanna
Lambrechts Jan
Verbist Cyriel

°1951
°1948
°1973
°1935
°1928
°1939
°1933
°1943

†
†
†
†
†
†
†
†

5 mei 2018
10 mei 2018
16 mei 2018
16 mei 2018
16 mei 2018
23 mei 2018
25 mei 2018
30 mei 2018
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LEVEN EN WELZIJN
Nieuws uit GLS De Wegwijzer
1ste leerjaar
De eerstejaars mochten samen met enkele
helpende ouders en grootouders pizza’s samenstellen en bakken. Om duimen en vingers af te likken. Een typische Italiaanse
specialiteit? Nee hoor! Onze kinderen bewezen dat ze er ook iets van konden.

1
2de leerjaar
De leerlingen van het tweede leerjaar oefenden al spelend de maaltafels op de speelplaats.

2
3de leerjaar
In het derde leerjaar startten de kinderen
met typlessen. In de klas wordt geoefend
maar de kinderen krijgen ook typopdrachtjes om thuis te maken en door te sturen naar
de juf. Onmisbaar in dit digitale tijdperk.

3
4de leerjaar

4

De jongens en meisjes van het vierde leerjaar brachten tijdens de maand mei een bezoek aan Turnhout waar een stadsgids hen
een rondleiding gaf.

5de leerjaar
De kleuters van Het (Kleine) Moleke brachten een bezoek aan onze school. De kinderen
van het vijfde leerjaar begeleidden hen tijdens de verschillende activiteiten. Meesters
en juffen in spé !

5
6de leerjaar

6

10

Wij vinden het belangrijk dat kinderen
weerbaar zijn/worden. Daarom werd er in
het zesde leerjaar, samen met de organisatie Arktos, gewerkt rond communicatie en
grenzen stellen.

Verjaardagsfeestjes
in WZC Prinsenhof
Woensdag 4 juli 2018
· Frambozenbavarois met coulis en koffie
· Prijs: € 2,50

Woensdag 1 augustus 2018
· Verjaardagstaart en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het
woonzorgcentrum.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt
plaats op donderdag 23 augustus 2018 in de raadzaal van het
gemeentehuis.

Inschrijvingsmomenten
vormsel 2019
Kandidaat-vormelingen (in principe kinderen geboren in 2008), die wonen binnen de
parochie Sint-Willibrordus Rijkevorsel en die
wensen gevormd te worden op zondag 5 mei
2019, kunnen zich laten inschrijven door
naam en adres op te (laten) geven:
· dinsdag 28 augustus 2018 in eetcafé
’t Centrum: van 19.00 tot 20.00 uur
· maandag 3 september 2018: een half uur
voor aanvang van de ouderavond van het
zesde leerjaar in de Sint-Luciaschool
· maandag 10 september 2018: een half uur
voor aanvang van de ouderavond van het
zesde leerjaar in de Wegwijzer
· of je kunt vanaf half september contact
opnemen met het parochiesecretariaat,
Molenstraat 5, elke werkdag geopend van
9.30 tot 11.30 uur, 0471 06 31 18.

Vragen omtrent de vormselvoorbereiding
kunnen dan ook gesteld worden.
Aangezien de catechistenploeg wat versterking kan gebruiken om de grote groep jongeren te begeleiden, zijn zij op zoek naar
ouders die voor sommige activiteiten een
handje willen toesteken. Meer info krijg je
tijdens de ouderavond in september.
Geïnteresseerden kunnen nu reeds hun naam
opgeven of vrijblijvend bijkomende inlichtingen bekomen bij Pascale De Vos, Bochtenstraat 27, Rijkevorsel, tel. 03 314 88 47.
Meer info:
· www.vormselrijkevorsel.be

Feestmenu’s in WZC Prinsenhof
Nationale feestdag:
zaterdag 21 juli 2018
·
·
·
·
·

Tomatenroomsoep met balletjes
Vlaams stoofvlees met Westmalle bier, frivool slaatje en frietjes
Rijstpap met bruine suiker
Prijs: € 14
Inschrijven voor 11 juli 2018

Moederdagmenu:
woensdag 15 augustus 2018
·
·
·
·
·

Aspergesoep met eigen garnituur
Filet Pur met bordelaisesaus, groentjes en kroketjes
Taartje met aardbeien
Prijs: € 16
Inschrijven voor 31 juli 2018

Kermismenu ‘Aster Berkhof’:
zondag 26 augustus 2018
·
·
·
·
·

Kippensoep met frikadellekes
Rosbief met erwten en wortelen, krielaardappelen
Goudgele pudding
Prijs: € 15
Inschrijven voor 15 augustus 2018
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LEVEN EN WELZIJN
Peuterspeelpunt vanaf
september op woensdag
Er werd al volop gespeeld tijdens het peuterspeelpunt dat wekelijks plaatsvindt op donderdagvoormiddag, afwisselend in de Kinderclub centrum en de Kinderclub Sint-Jozef.
Omdat de Kinderclubs tijdens de zomervakantie worden ingepalmd door de kinderen
van de speelpleinwerking, zal het peuter-

speelpunt voor twee maanden zijn deuren
sluiten. Vanaf september zijn onze jongste
inwoners weer van harte welkom om te
komen spelen. Op vraag van de ouders zal
het peuterspeelpunt vanaf dan doorgaan op
woensdag in plaats van op donderdag. Het
eerstvolgende peuterspeelpunt gaat dus
door op woensdag 5 september 2018 van
9.30 uur tot 11.30 uur in de
Kinderclub centrum.
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

Meer
info

Geen reclame-sticker
Bijna dagelijks vind je reclamedrukwerk en/
of persdrukwerk in de brievenbus. Ben je
dit beu en wens je geen reclame meer te
ontvangen ? Haal dan gratis een sticker (NEE
gratis pers - NEE reclamedrukwerk) af aan
het onthaal in het gemeentehuis en plak
deze op je brievenbus.
Indien je ondanks de sticker nog steeds reclame ontvangt, kun je via sticker@ovam.
be een klacht indienen. Vergeet dan niet om
jouw volledige adres, de gebruikte sticker
en een beschrijving van de reclamefolders
en/of gratis regionale pers door te geven.
De klachten worden doorgestuurd aan de
distributiesector die de lokale bedeler aanspreekt.

Uitzonderingen: info gemeente
en verkiezingsdrukwerk
Er zijn twee uitzonderingen op de regel van
de ongeadresseerde poststukken: infomagazines van gemeenten en verkiezingsdrukwerk. Die mogen in elke brievenbus gepost
worden, ook die waar een NEE-NEE-sticker
op hangt. Dat is zo vastgelegd door de
Vlaamse Overheid.
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De haka van de
Sint-Luciaschool
In september lanceerden we ons jaarthema
‘We
2 move’. Het schoolteam vloog er in
met een heuse haka. Haka is de naam van
een groep ceremoniële dansen van de Maori’s uit Nieuw-Zeeland. Elke maand gaf een
leerjaar ons een nieuwe bewegingsopdracht
en zo vulden we de haka aan.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Dat hadden de leerlingen van het zesde goed
begrepen. De maand januari stond in het
teken van gezonde tussendoortjes. Ze trakteerden ons met een tasje verse soep en een
portie heerlijke groenten en fruit.
De eersteklassers waren in februari aan de
beurt. We voelden overal de danskriebels.
Als apotheose genoten we van onze dansjes
bij het vieren van halfvasten.
Trappen, trappen, trappen... de pedalen
gaan! In maart stond fietsen centraal bij
het vijfde leerjaar. De eerste graad fietste
een mooie, witte trui bij elkaar, de tweede
graad een groene trui en de derde graad ging
aan de haal met de gele trui. De hele SintLuciaschool trapte flink van in Veussel naar
de maan !
Het tweede leerjaar koos voor lopen. We
werden uitgedaagd om elke week minstens
twee keer een rondje rond de school te lopen want... ‘one round a day keeps the doctor away’.
We like to mooooooooooove ! Neem gerust
een kijkje op onze website www.sint-luciaschool.be voor het filmpje of leuke foto’s.

Het derde leerjaar spoorde ons in de maand
oktober aan om regelmatig een extra kwartiertje te sporten. We leerden door flink samen te werken zo goed mogelijk te scoren.
Na die inspanning zette het vierde leerjaar
yoga centraal. Ontspanningsmomenten inlassen op regelmatige basis helpt namelijk
om rustiger te worden.

·
·
·
·
·

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
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Een wespennest in je tuin ?
Contacteer de brandweer !
Wespennesten zijn een jaarlijks terugkerende plaag. Ontdek je een
wespennest in jouw tuin of op straat, dan kun je dit best melden bij de
Hulpverleningszone Taxandria via het online meldingsformulier dat je kunt
vinden op de website www.HVZTaxandria.be.

De brandweer zal dan één van de volgende dagen langskomen om het nest te verwijderen. Let
wel, wanneer het nest niet te dicht bij menselijke activiteit ligt, dan kun je het best met rust
laten en zal de brandweer dit ook ongemoeid laten.

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

Wanneer wordt de melding behandeld ?
Het bestrijden van wespennesten wordt als een niet-dringende interventie behandeld. De brandweerposten van de Hulpverleningszone Taxandria plannen daarom één of meerdere wespenrondes per week. In Rijkevorsel worden de wespennesten bestreden op maandag, woensdag of
vrijdag. Vul het meldingsformulier zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk in. Op die manier kan
de brandweer eventueel ook tijdens jouw afwezigheid het wespennest bestrijden. Een afspraak
maken is niet mogelijk, maar je kunt in het formulier wel aangeven wanneer je thuis bent.

Kostprijs
In de Hulpverleningszone Taxandria is de bestrijding van wespennesten gratis. Dit vraagt echter
wel wat inspanningen van onze brandweer. Er wordt dan ook gevraagd om correct om te gaan
met de meldingen.
Meer info:
· www.hvztaxandria.be
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Oplichters aan de lijn ?
Zo kun je ze herkennen
Lijst met onbetrouwbare
televerkopers op website
FOD Economie
Je kreeg een mooi aanbod per telefoon,
maar je weet niet wie je belde of hoeveel
het je kost ? Dan is de kans groot dat je werd
opgebeld door een oplichter.
Heel wat consumenten komen in contact
met onbetrouwbare televerkopers. Zo ontving de FOD Economie in 2017 meer dan
5 400 meldingen over misleidende telefoontjes, gemiddeld vijftien meldingen per dag,
en gingen in datzelfde jaar één op de vijf
klachten bij het Europees Centrum voor de
Consument over deze praktijken.

Vier tips om een oplichter aan
de telefoon te ontmaskeren
· Maakt de verkoper zich bekend ?
Een televerkoper is verplicht zijn identiteit en de onderneming waarvoor hij belt,
kenbaar te maken aan het begin van het
gesprek. Hij moet ook duidelijk maken
dat het telefoongesprek bedoeld is om
iets te verkopen.

meldingen ontvingen. Wees uiterst voorzichtig met aanbiedingen van de ondernemingen die op die lijst staan. Staat de
onderneming niet op de lijst, dan betekent dat niet noodzakelijk dat het aanbod
veilig is, want telefonische oplichters wisselen vaak van naam.
· Heb je een schriftelijke bevestiging gekregen ?
Een televerkoper is verplicht om je een
bevestiging te sturen, per e-mail of per
post. Die bevestiging moet je alle informatie geven over het aanbod en over je
recht om van de aankoop af te zien. Stuur
meteen een antwoord als je niet geïnteresseerd bent in het aanbod. Let op: de
bevestigingsmail komt soms terecht in de
map met ongewenste e-mails. Als je onlangs een televerkoper aan de lijn had,
dan kun je de e-mails in deze map best in
het oog houden.
Kreeg je een verdacht telefoontje ? Meld het
dan aan de FOD Economie via meldpunt.belgie.be en bij het Europees Centrum voor de
Consument wanneer het bedrijf dat je belde
zich in een ander Europees land bevindt.

· Is het aanbod van de verkoper duidelijk?
Geeft de verkoper weinig informatie over
de eigenschappen, de prijs of de duur van
de overeenkomst, vraag dan om meer
details. Misleidende telefoontjes gaan
meestal over gratis aanbiedingen, kortingsbonnen of proefpakketjes om een
product eerst uit te testen.
· Staat de televerkoper op de lijst van ondernemingen die al gemeld zijn ?
Check of de naam van de onderneming die
je opbelt op de lijst van ondernemingen
staat waarover de FOD Economie en het
Europees Centrum voor de Consument al
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
-

Verkeersteller en
snelheidsinformatiebord

Verkeershinder
tijdens de zomer

Verkeersveiligheid begint bij het correct
naleven van geldende snelheidslimieten.
Bij het gemeentebestuur komen geregeld
klachten over bestuurders die in bepaalde
straten te snel rijden. Daarom kocht de gemeente een mobiel snelheidsinformatiebord
en een verkeersteller aan om zo onder meer
snelheidsproblemen op te sporen en te verhelpen.

In de zomerperiode worden er traditiegetrouw weer vele evenementen georganiseerd
in Rijkevorsel. Deze activiteiten kunnen mogelijks verkeershinder met zich meebrengen. Hieronder vind je een opsomming terug
van de evenementen en de daarbij horende
omleidingen. Om de veiligheid te waarborgen vragen we je om de aangebrachte signalisatie goed op te volgen.

Het snelheidsinformatiebord is vlot verplaatsbaar van de ene naar de andere straat.
Het bord geeft aan hoe snel je rijdt en waarschuwt je indien je te snel rijdt. De verkeersteller registreert de snelheid en het aantal
voertuigen in één richting. Aan de hand van
deze gegevens kan de gemeente nagaan of
er in een straat een probleem is met betrekking tot verkeersveiligheid. Waar een duidelijk probleem wordt geconstateerd, volgt
een verkeersactie.

Voetbaldorp aan de molen

Zo zullen er op verschillende plaatsen in Rijkevorsel toestellen opgesteld worden, onder
andere ter hoogte van Koekhoven, Eikendreef, Hoge Heideweg, Stevennekens, Vlimmersebaan, Prinsenpad,
Potbergstraat, ...
Dienst mobiliteit
· 03 340 00 23
· mobiliteit@rijkevorsel.be

Meer
info

Donderdag 28 juni 2018
Horeca Rijkevorsel organiseert tijdens de
speeldagen van de Rode Duivels een WK-dorp
op het molenterrein. De laatste wedstrijd
van de groepsfase staat geprogrammeerd op
donderdag 28 juni.
Vanaf 20.00 tot 24.00 uur is de openbare weg
afgesloten op volgende plaatsen:
· een gedeelte van de Looiweg tussen de
kruispunten met de Lijsterstraat en Veldstraat (deze kruispunten blijven open)
· een gedeelte van de Potbergstraat, tussen
de kruispunten met de Looiweg en Merelstraat (dit kruispunt blijft open).
Mochten de Rode Duivels doorgaan naar de
volgende ronde zal dit WK-dorp ook georganiseerd worden aan de molen en geldt dezelfde regeling als hierboven vermeld.

Rijkevorsel Swingt
Donderdag 28 juni 2018
Donderdagen 5, 12, 19 en 26 juli 2018
Vrijdag 6 juli 2018
Op 28 juni 2018 wordt de eerste avond van
Rijkevorsel Swingt georganiseerd in het
centrum van Rijkevorsel. Vervolgens vindt
Rijkevorsel Swingt plaats op de donderdagavonden 5, 12, 19 en 26 juli 2018. Op vrijdag
6 juli is er dit jaar ook een DJ-editie van
Rijkevorsel Swingt.
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Het Doelenpad en de aangrenzende parking
worden op deze dagen verkeersvrij gemaakt.
Er wordt voorzien in een omleiding.

Stratenloop en halve marathon

30 juli 2018, volledig afgesloten worden voor
alle doorgaand verkeer. Het verkeer zal omgeleid worden via Hoge Heideweg, Zwartvenstraat en Eikendreef en dit in beide rijrichtingen.

Vrijdag 29 juni 2018
Een dag later, op vrijdag 29 juni 2018, organiseert Rijkevorsel-Leeft haar jaarlijkse stratenloop. Tussen 17.30 uur en 20.30 uur zijn
er diverse loopwedstrijden voor alle leeftijdscategorieën. Aansluitend is er een dorpsfeest
met randanimatie voor groot en klein.
Het parcours van de loopwedstrijd omvat
Doelenpad, Dorp (rotonde – bij vertrek), Bavelstraat, Kleine Markweg, Zakdoekleggenpad, Bremstraat, Koekhoven, trage weg,
Waterdelt, Dijkbeemd, Wouwer, Kleine Markweg, Dijkbeemd, Koekhoven, Schommeweg,
Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad. Bij de
tweede ronde gaan de lopers achter de kerk
door.

© Bart Huysmans

Kermiskoers Sint-Jozef
Zaterdag 21 juli 2018
Op kermiszaterdag 21 juli 2018 wordt een
criterium georganiseerd voor wielertoeristen. De wedstrijd start om 18.00 uur. De omloop wordt verkeersvrij gemaakt van 17.00
tot 21.00 uur.
De omloop: Sint-Jozef, Essenweg, Pioenstraat, Hoogstraat, Scherpengeertstraat,
Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge Heideweg
en Sint-Jozef.

© Bart Huysmans

Om deze activiteiten vlot en veilig te laten
verlopen wordt een omleiding ingericht. Het
dorpsplein en de parkings in het centrum
worden verkeersvrij gehouden vanaf 8.00
uur 's ochtends.

De omwonenden worden tijdig in kennis gesteld van de verkeershinder. Omleidingen
worden gesignaleerd en er is politietoezicht.

Straatbarbecue Plaggenweg
en Kleine-Markweg

Sint-Jozef kermis

Zaterdag 28 juli 2018
Op zaterdag 28 juli wordt een straatbarbecue georganiseerd in de Plaggenweg. Vanaf
17.00 uur wordt deze straat afgesloten voor
alle verkeer.

Zaterdag 21 juli 2018 tot en met
maandag 30 juli 2018
De jaarlijkse kermis begint op zaterdag 21
juli 2018. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de
kruispunten met Hoge Heideweg en Scherpengeertstraat zal, vanaf 18 juli tot en met

Zaterdag 11 augustus 2018
Het Gebuurte van de Kleine-Markweg organiseert een straatbarbecue op 11 augustus.
Hier wordt de straat afgesloten van 12.00 tot
24.00 uur.
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Triatlon Sint-Jozef Rijkevorsel
Zaterdag 4 augustus 2018
Door judoclub ‘De Bres’ wordt op zaterdag
4 augustus 2018 opnieuw een triatlon georganiseerd in en rond Sint-Jozef Rijkevorsel.
Zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten:
vertrek ter hoogte van de Meir.

dorpscentrum gedeeltelijk afgesloten worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk. Het dorpscentrum is volledig afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 24
augustus tot en met dinsdag 28 augustus,
24.00 uur. Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum. Alle doorgaand
verkeer moet de omleidingen volgen.
Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) gewoon negeren met als gevolg dat zij
verderop verplicht zijn om terug te keren.
Volg tijdig de aanwijzingen zodat je niet
klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel.

Proloog
© Bart Huysmans

Het fietsparcours: Sint-Jozef, Nijverheidsstraat, Lange Kwikstraat, Rijkevorselseweg,
Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looiweg,
Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide, Zuiderdijk, brug, Sint-Jozef, Meir,
Pastoor Lambrechtsstraat (2x).
Het loopparcours: Pioenstraat, Uitbreidingsstraat, Hoge Heideweg, bos, Eikendreef,
bos, Korte Kwikstraat, Poelberg, Scherpengeertstraat, Venweg, Vredesweg, Hoogstraat, Pastoor Lambrechtsstraat.
De start wordt gegeven om 17.00 uur en de
laatste deelnemer zal ongeveer om 19.00
uur aankomen. Het fiets- en loopparcours
zal verkeersvrij gehouden worden wat toch
enige verkeershinder met zich mee zal brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van de politie.
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Vrijdag 24 augustus 2018
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2018 ingezet
met een proloog voor wielertoeristen op vrijdag 24 augustus. De proloog start om 18.30
uur en de omloop loopt via Hoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg,
Verbindingsstraat, Looiweg, Boshoevenweg,
Oostmalsesteenweg en terug naar Hoek.
Deze omloop zal volledig verkeersvrij gemaakt worden van 17.00 uur tot 21.00 uur.
Gepaste omleidingen zullen gesignaleerd
worden. Wegens verkeersproblemen in het
verleden raden we aan om zoveel als mogelijk de Looiweg en Oostmalsesteenweg te
vermijden.

Kermiskoersen

Centrum kermis

Zaterdag 25 augustus 2018
Op zaterdag 25 augustus worden er twee
wielerwedstrijden gepland in het centrum.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00
uur en om 15.00 uur de wedstrijd voor nieuwelingen tot 17.00 uur.

Vrijdag 24 augustus tot en met
dinsdag 28 augustus 2018
Op vrijdag 24 augustus 2018 vanaf 17.00
uur (bij het starten van de proloog) zal het

De renners vertrekken in het Dorp, via de
rotonde naar de Molenstraat, Bergsken,
Heerbaan, Merret, oversteken Sint-Lenaart-

sesteenweg, Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg
en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop
zal volledig gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat, uitgezonderd de rotonde.
Verkeer tegen de rijrichting van de renners
is verboden. Op de gehele omloop geldt er
een parkeerverbod en autoverkeer wordt
enkel toegelaten op de omloop rijdende in
dezelfde rijrichting als de renners.

© Bart Huysmans

Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van de politie nauwgezet
op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en
veilig kunnen verlopen.

De Schakel:
Fietsen in de Kempen
Zondag 26 augustus 2018
Op zondag 26 augustus wordt er weer gefietst in de Kempen. KWB Sint-Jozef Rijkevorsel opent haar Cementzakkenhut tijdens
de jaarlijkse doortocht van De Schakel, hét
fietsevenement voor jong en oud in de Kempen.

Speelstraten in Rijkevorsel
Juli en augustus 2018
Tijdens de zomervakantie van 2018 worden
er drie Rijkevorselse straten omgetoverd tot
speelstraten:
· Wouwer: 2 tot 7 juli, 16 tot 22 juli, 30 juli
tot 5 augustus, 27 augustus tot 2 september van 9 uur tot 19 uur
· Kleine Markweg 58 tot 73: 6 tot 12 augustus van 9.30 uur tot 20 uur
· Mutsaardweg 20 tot 41: 22 augustus van 9
uur tot 18 uur
Om alle speelstraten op een vlotte en veilige
manier te laten verlopen, geven we hieronder nog mee wat wel/niet kan tijdens de periode van de speelstraat:
· Als niet-bewoner van de straat is het verboden om met gemechaniseerde voertuigen door de straat te rijden. Er wordt
een omleiding voorzien om het doorgaand
verkeer om te leiden. Een uitzondering
hierop wordt gemaakt voor de hulpdiensten.
· Als bewoner van de straat mag je stapvoets door de speelstraat rijden met
gemechaniseerde voertuigen, maar we
willen vragen om dit zoveel mogelijk te
vermijden.
· De speelstraat is toegankelijk voor iedereen.
· De afvalophaling van IOK in de speelstraat
zal vervroegd worden. Gelieve tijdig afval
buiten te zetten.

Ook dit jaar valt er weer heerlijk te genieten
van een lokaal biertje op het gezellig terras
aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel en is
er een aanbod van heel wat lekkers
voor de hongerige fietser. Aan
de kleinsten wordt ook ge· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
dacht. Er is een springkasteel
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
om de beentjes even te ontspan· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
nen.
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 00 40

Meer
info
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BOUWEN EN WONEN
Sorteren van glas
In Rijkevorsel kunnen de inwoners gratis gebruik maken van glasbollen
voor het selectief inzamelen van het glas. Zo kan het glas ook gerecycleerd
worden. Een glazen fles kan meer dan 80 % gerecycleerd glas bevatten.
Maar dat kan enkel als het glas goed gesorteerd wordt aan de bron.

Sorteerregels
Wat mag:
· transparante glazen flessen, bokalen en
flaçons (volledig leeg en zonder deksels
of stoppen)
· wit glas en gekleurd glas (gescheiden)

Wat mag niet:
· hittebestendig glas, bv. ovenschotels, steriliseerbokaal (= restafval)
· porselein en keramiek, voorwerpen in terracotta (= restafval of steenpuin)
· opaalglas en kristalglas (= restafval)
· vlak glas zoals ramen en spiegels (sorteren bij vlak glas op recyclagepark)
· gloeilampen (= restafval)
· spaar- en tl-lampen (= aanbieden bij KGA)

Aandachtspunten
· Respecteer de rust van de buurtbewoners en gooi jouw glasafval alleen in de glasbol tussen
8.00 uur ’s morgens en 20.00 uur ’s avonds.
· Laat geen afval achter in de buurt van de glasbol. Ook niet wanneer de glasbol vol blijkt te
zijn. Dit is sluikstorten en dus strafbaar. Je riskeert dan een zware geldboete.
· Maak de flessen, flaçons en bokalen helemaal leeg
· In de glasbol is een scheiding voorzien van wit glas en gekleurd glas

Locaties glasbollen
· Achtel: De Sluis
· Centrum: Doelenpad (achter de kerk)
· Centrum: Brug 8 (Oostmalsesteenweg –
Nijverheidsweg)
· Centrum: Bussels – Varenvelden
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· Centrum: Recyclagepark
· Sint-Jozef: Stevennekens (aan ’t Sas)
· Sint-Jozef: Pioenstraat (tegenover chalet
aan kant kerkhof)

Doorbreek het grijs in je
buurt en maak plaats voor
groen en blauw !
Wist je dat één vierkante meter onverharde grond per jaar
maar liefst 800 liter neerslag
kan opvangen ? En dat planten
en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke
als onze mentale gezondheid ?

Beschik je zelf of beschikt jouw vereniging,
school of bedrijf over een terrein waarop
je Operatie Perforatie kan loslaten ? Dien je
projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in via
www.operatieperforatie.be en maak kans op
budget om je plannen uit te voeren. Aquafin
stelt € 100 000 ter beschikking die zal verdeeld worden over de beste voorstellen.
Voorwaarden en een inschrijvingsformulier
vind je op de website.
Heb je nog vragen ? Richt ze dan naar
info@operatieperforatie.be.

Gele papiercontainer
vanaf 1 juli verplicht
Vanaf 1 juli 2018 kun je papier en karton enkel aanbieden via de gele papiercontainer.
Maak je geen gebruik van een gele papiercontainer of heb je overschot van karton of
papier, dan kun je hiervoor uiteraard nog
steeds terecht in het recyclagepark tijdens
de openingsuren.
In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen is ook
nog eens veel open ruimte dichtgelegd met
verharding die geen water doorlaat. Door
het veranderende klimaat krijgen we echter
vaker intense regenbuien te verwerken. Als
dat water meteen wegspoelt, kan het wateroverlast veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt onze bodem. Het is
dus een veel beter idee om het regenwater
te houden waar het valt en ervoor te zorgen
dat het in de grond kan dringen.

Zoals eerder aangekondigd is en blijft de
ophaling van papier en karton gratis.

Operatie Perforatie, een campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin met de
steun van Natuurpunt, wil over heel Vlaanderen overbodige bestaande verharding opbreken en de ruimte anders inrichten, met
meer groen en plaats voor water. Dat is niet
alleen slim omgaan met regenwater, maar
ook bijdragen tot een grotere biodiversiteit
en een aangenamere omgeving.
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BOUWEN EN WONEN
Heraanleg
Oude Sint-Lenaartsepad
Het kasseipaadje naast het gemeentehuis
tussen de Molenstraat en de Banmolenweg,
het Oude Sint-Lenaartsepad, wordt veelvuldig gebruikt door schoolkinderen. Ook de
voertuigen van de lokale politie rijden hier
vaak langs. Hierdoor ligt het paadje er niet
meer optimaal bij. Om deze reden zal dit
jaar nog worden overgegaan tot de heraanleg hiervan.
Het paadje wordt in zijn geheel opgebroken.
Aansluitend volgen de nodige rioleringswerken en wordt de trage weg opnieuw met platines (platte kasseien) aangelegd. Als alles
opgevoegd is, wordt het pad opnieuw opengesteld.

Onderhoudswerken
asfaltwegen
Voor het bouwverlof zullen er nog onderhoudswerken uitgevoerd worden aan verschillende asfaltwegen. Het gaat hier om
lokale herstellingen in Keirschot, de Sluis
en de Achtelsestraat. In een gedeelte van
de Achtelsestraat zal de bestaande toplaag
afgefreesd worden en een nieuwe toplaag
worden aangebracht.
In zijstraatjes van Bolk en Keirschot zal de
bestaande verharding overlaagd worden en
enkel daar waar er niveauverschillen moeten weggewerkt worden, zal eerst worden
gefreesd.
Tot slot zal in de Brandakkers een éénlaagse
asfaltverharding worden aangelegd. Eerst
zal de asfalt met een dikte van 7 cm worden
afgefreesd en vervolgens wordt de fundering
hernieuwd door het stabiliseren van de bestaande verharding met cement.

Let op voor de processierups !
Processierupsen vormen tijdens de warme
maanden in het jaar een ware plaag. Ze
vreten de eikenbomen kaal en zorgen voor
jeukhinder bij de omwonenden.

Hoe herken je een
eikenprocessierups ?
Eikenprocessierupsen trekken ’in processie‘ naar de bladeren van de boom. Het zijn
vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook
Amerikaanse) die hun voorkeur genieten.
Rond half mei, krijgen de rupsen hun microscopisch kleine brandharen die zorgen voor
de nodige jeukproblemen.
Vanaf juli groeien de rupsen uit tot onopvallende grijze nachtvlinders.
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Welke problemen veroorzaken
de rupsen ?
Wie in aanraking komt met de brandharen
krijgt de nodige huiduitslag die gepaard
gaat met hevige jeuk. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen
de twee weken. Bij hevige irritatie kan een
anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de
ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder
zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten
neem je best contact op met de huisarts.

Wat doen bij overlast ?
Indien de haard dicht bij de woning is en
dus hinder kan veroorzaken, kun je best een
aannemer contacteren die de rupsen zal
bestrijden. We raden niemand aan zelf de
rupsen te verdelgen, zeker wanneer je geen
ervaring hebt in die bestrijding. Je dient zelf
een aannemer aan te stellen voor de verwijdering.

Gewestwegen:
· Ook voor meldingen in de omgeving van
gewestwegen, kan contact opgenomen
worden met de gemeentelijke technische
dienst. Zij zullen deze meldingen doorsturen naar het Agentschap voor Wegen en
Verkeer (AWV), bevoegd voor de gewestwegen.
Privé-domein:
· Voor haarden op privé-domein dien je zelf
een aannemer aan te stellen. Voor contactgegevens van aannemers kun je ook
terecht bij de technische dienst. Een uitzondering kan gemaakt worden voor bomen die zich aan de andere kant van de
baangracht bevinden en een
risico vormen voor de
weggebruikers.
www.rijkevorsel.be/
processierups

Meer
info

Wat mag je vooral
niet doen ?
· De rupsen en nesten aanraken.
· Gebruik maken van insecticiden. Deze
middelen kunnen schadelijk zijn voor de
mens en het milieu en hebben geen effect
op de irriterende haren.
· De rupsen wegspuiten met bijvoorbeeld
een hogedrukreiniger. De haren van de
rupsen kunnen dan immers via de lucht
verspreid geraken.

Een haard van
processierupsen melden
Gemeentewegen:
· Ontdek je een haard van processierupsen
op de openbare weg, geef dit dan zeker
door aan de gemeentelijke technische
dienst 03 340 00 76, technische.dienst@
rijkevorsel.be of via het meldingsformulier. Zij sturen op hun beurt een gespecialiseerde aannemer naar de locaties van de
processierupsen.

© Sarefo
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BOUWEN EN WONEN
Openbaar onderzoek ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel
Het ruilverkavelingsplan Rijkevorsel-Wortel heeft als doel een verbetering van de agrarische structuur te bekomen
door landbouwgronden te ruilen en te herverkavelen, de waterhuishouding te verbeteren en de landbouwpercelen
te ontsluiten, in combinatie met maatregelen voor een duurzame ontwikkeling van het gebied.

Openbaar onderzoek
Voor het ruilverkavelingsplan Rijkevorsel-Wortel wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij het publiek
en de bij de ruilverkaveling betrokken eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker:
· het ontwerp van ruilverkavelingsplan,
· het ontwerp van kavelplan met de bijhorende lijsten
· de kostenraming en een aanwijzing van het gedeelte ten laste van de eigenaars en vruchtgebruikers,
· en het ontwerp van plan-MER... kunnen inkijken en opmerkingen, bezwaren of suggesties kunnen indienen.
Daarnaast wordt ook de beslissing van de dienst MER over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke
aanpak van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen en de goedkeuring van de voorgestelde opstellers van het planMER neergelegd.
Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Kennnisname openbaar onderzoek
De documenten liggen, tijdens de openingsuren, ter inzage op de gemeentehuizen van Rijkevorsel (Molenstraat 5
- 2310 Rijkevorsel) en Merksplas (Markt 1 - 2330 Merksplas) en op het stadhuis van Hoogstraten (Vrijheid 149 - 2320
Hoogstraten). De documenten zijn, met uitzondering van de lijsten bij het ontwerp van kavelplan, ook online
raadpleegbaar op de internetsites van de gemeenten en stad, de Vlaamse Landmaatschappij en het Departement
Omgeving.

Infomarkten en zitdagen
Om het publiek te informeren over de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel organiseerde de Vlaamse Landmaatschappij twee infomarkten op 14 juni in Hoogstraten en op 16 juni in de PZ Sint-Jozef in Rijkevorsel.
Wens je je te informeren tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de Vlaamse Landmaatschappij
dan kun je naar één van de zitdagen komen. De zitdagen gaan door in het gemeentehuis van Rijkevorsel. Let wel
op, tijdens de voormiddagen en avonden zijn de zitdagen vrij toegankelijk, tijdens de namiddagen zijn de zitdagen
op afspraak. Je kunt hiervoor online een afspraak reserveren.
De zitdagen vinden plaats op 27 en 28 juni,
op 3, 4, 5 en 31 juli en op
1, 2, 6, 9, 14 en 16 augustus.
www.rijkevorsel.be/
ruilverkaveling
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Woontip:
bouwen is oriënteren
De voordelen van het
juist oriënteren van een
woning worden vaak onderschat. Studies tonen
aan dat een goede oriëntatie enorme voordelen
biedt naar verwarmingskosten en wooncomfort.
Passieve zonne-energie, de gratis warmte
die wordt verkregen uit zonnestralen, is
goed voor 20 tot 60 % van de energie die
nodig is om een woning te verwarmen. Bij
grote verbouwingswerken of het bouwen van
een woning kun je dus best rekening houden
met een goede oriëntatie. Ook bij de aanschaf van een woning of bouwgrond houd je
dit best in het achterhoofd.
De voordelen van optimale zonneoriëntatie:
· Een maximaal rendement door zonnewinsten maakt het mogelijk een lager e-peil
te behalen.
· De woonkwaliteit ligt hoger door meer
daglichttoetreding.
· Minder energiebehoefte om de woning te
verwarmen en een lagere CO2-uitstoot.
· Oververhitting wordt tegengaan zonder
verlies aan buitenzicht.
Plan de woning zo dat de tuin en de leefruimtes zich aan de zuidzijde bevinden zodat
de meest beglaasde ruimtes maximaal kunnen profiteren van de zonlichttoetreding.
De ruimtes waar je minder tijd doorbrengt,
voorzie je dan aan de noordzijde.
Indien de woning of grond het toelaat, kun
je best de langste zijde van je woning naar
het zonrijke zuiden richten.

De zon buitenhouden
juni - middag - zuidgericht

1

Juni - avond - westgericht
of ochtend - oostgericht

2
Oververhitting

De zon binnenhalen
Februari - middag - zuidgericht

3
Zonnewinsten

Februari - avond - westgericht
of ochtend - oostgericht

4

Beperkte zonnewinsten:
lage zonnestand,
late zonsopgang,
vroege zonsondergang

Meer info:
· www.kempenswoonplatform.be
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9de groepsaankoop groene
stroom en gas provincie
Antwerpen: schrijf je nu in !
Tot en met 25 september 2018 kun je je
opnieuw vrijblijvend inschrijven voor de
groepsaankoop groene stroom en gas van
het Antwerpse provinciebestuur. Vorig jaar
stapten 84 000 huishoudens samen met ons
over naar een voordelig energiecontract.
Hiermee bespaarden zij gemiddeld € 200 !
Inschrijven is vrijblijvend en héél gemakkelijk. Doe daarom mee, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een
beter milieu.
Ook als je eerder voor een voordelig energiecontract koos (al dan niet via een groepsaankoop), kun je besparen door je in te
schrijven. Denk eraan: je kunt op elk moment kosteloos van energieleverancier en
van energiecontract veranderen. Na afloop
van je huidige contract (meestal één jaar)
mag de leverancier de tarieven aanpassen.
Wil je je inschrijven of ben je op zoek naar
meer informatie ? Surf naar de website www.
samengaanwegroener.be of bel gratis naar
0800 21 134. Tijdens de maand september
kun je ook inschrijven op het gemeentehuis.

Gemeente- en OCMWpersoneel fietskampioen
Met de campagne ‘Rijkevorsel fietst de wereld rond’ wilde het gemeentebestuur alle
personeelsleden van de gemeente en het
OCMW aanzetten om gedurende 2016 meer
met de fiets naar het werk te komen. En dat
lukte aardig. Tijdens het actiejaar werden
22 % meer fietskilometers afgelegd dan in
2015, samen goed voor zo’n 81 000 kilometer of twee keer de wereld rond !
De campagne had echter een blijvend effect. In het jaar 2017 fietste het gemeenteen OCMW-personeel al 48 % meer fietskilometers dan in 2015, goed voor bijna 100 000
kilometer. Een uitzonderlijke prestatie !

Help bij deze winter...
gezinnen met het instellen
van hun verwarming ?
Komende winter stuurt de provincie Antwerpen haar verwarmingscoaches opnieuw op
pad om bij de huishoudens in hun gemeente
de thermostaat optimaal in te stellen. Daarnaast geven de verwarmingscoaches tijdens
hun bezoek advies en tips op maat om zuiniger te verwarmen.
Een huishouden bespaart zo gemiddeld € 165
of 430 kg CO2 per winter. De huisbezoeken
zijn gratis.
Hiervoor zijn we tot 10 september 2018 op
zoek naar naar extra handen om ons team te
versterken en zo meer huishoudens verder
te kunnen helpen.

Wat bieden we aan ?
Een uitgebreide opleiding.
· Materiaal en persoonlijke ondersteuning
om je taak tot een goed eind te brengen
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(o.a. een checklist, draaiboek, standaard
mailtjes om makkelijk afspraken te maken, extra info, een gesloten Facebookgroep waar de vrijwilligers ervaringen
kunnen uitwisselen, een hulplijn, ...)
· Een verzekering
· In mei een klein slotmoment, waarop we
de campagne evalueren en onze vrijwilligers belonen.
· Een plekje in ons team van verwarmingscoaches!
Je collega's verwelkomen je met plezier. Ze
helpen je graag op weg.
Meer info:
· Karin Van der Auwera
· 0485 973 440
· karin.vanderauwera@provincieantwerpen.be
· www.vriendvan.be

Maandelijkse bij en tip !
‘Hang een bijenhotel op’
300 van de 350 bijensoorten in ons
land zijn solitair. Ze wonen in holletjes en die vinden ze steeds minder, maar daar kunnen we iets aan
doen. Maak zelf een bijenhotel of
koop er eentje in de winkel. Bijkomend voordeel, een bijenhotel
vergt geen onderhoud.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/bijenplan

boek kan worden verfijnd dankzij opmerkingen die het schepencollege krijgt van haar
burgers.
In het voorjaar van 2018 gaf de GECORO
(gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) advies rond de herziening van het
richtlijnenhandboek. Dit advies werd behandeld op de gemeenteraadszitting van 18
juni waarna het richtlijnenhandboek werd
herzien door de gemeenteraad. De actuele
versie vind je op de gemeentelijke website
onder de rubriek bouwen en wonen.

Evaluatie richtlijnenhandboek
De gemeenteraad van onze gemeente keurde
in augustus 2016 het richtlijnenhandboek
goed. Met dit richtlijnenhandboek wenst
de gemeente een duurzaam en transparant
woonbeleid te voeren voor alle woonbestemmingen volgens het gewestplan.
Door de periodieke herziening is het richtlijnenhandboek een flexibel instrument dat
weet in te spelen op actuele ontwikkelingen. Het voorzien van evaluatiemomenten
zorgt er tevens voor dat het richtlijnenhand-

Vraag je jezelf af of jouw bouwplannen voldoen aan het richtlijnenhandboek ? Kom dan
zeker eens langs bij de dienst omgeving. Wij
helpen jou graag
verder.
03 340 00 20
omgeving@rijkevorsel.be

Meer
info

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

Meer
info
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Bizlocator: Vind ruimte
om te ondernemen
Sinds april 2018 is Rijkevorsel aangesloten bij Bizlocator, een online
platform voor bedrijfsvastgoed. BizLocator brengt 24/7 aanbieders van
bedrijfsvastgoed en ondernemers die op zoek zijn naar een geschikte
bedrijfslocatie met elkaar in contact. De eenvoudige tool draagt bij tot een
ondernemersvriendelijk beleid.

Zowel vastgoedmakelaars als overheden kunnen op bizLocator bedrijfsvastgoed plaatsen.
BizLocator brengt een overzicht van industriële panden, pop-ups, kantoren, handelspanden,
logistieke panden en bedrijfsgronden.

Handige tool voor ondernemers
Rijkevorsel zet in op het aantrekken en stimuleren van ondernemerschap. Starters, ondernemers en investeerders die op zoek zijn naar een passende ruimte voor hun activiteit in Rijkevorsel krijgen vanaf nu extra ondersteuning bij hun zoektocht. Dankzij bizLocator is er vandaag
één gecentraliseerd en geactualiseerd overzicht van beschikbare bedrijfsruimte in Rijkevorsel.

Gratis consulteren en registreren
De ondernemers kunnen het aanbod 24 uur op 24, 7 dagen op 7 gratis consulteren. Via de
zoekmodule kun je gericht zoeken naar een pand of bedrijfsgrond. Wil je detailinformatie over
een bepaald zoekertje of contact opnemen met de vastgoedmakelaar in kwestie, dan wordt
er gevraagd om te registreren. Maar ook deze registratie is volledig gratis en heel eenvoudig.

Extra tool voor de vastgoedprofessional
Vastgoedmakelaars kunnen hun aanbod op bizLocator plaatsen. Het vastgoed kan te koop, te
huur, als overname of zelfs als pop-up aangeboden worden en dit volledig gratis. CIB Vlaanderen
verleende als vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedsector haar steun aan dit
project.
· www.bizlocator.be
· www.rijkevorsel.be/bizlocator
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Tweede ondernemersevent
met netwerkmoment
Op woensdag 26 september 2018 vindt de
tweede Rijkevorselse netwerkavond voor
ondernemers plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis. Dit is de ideale gelegenheid
om kennis te maken met collega-ondernemers en van gedachte te wisselen met het
gemeentebestuur.
Dit jaar zal er mede dankzij de steun van
het Agentschap Innoveren en Ondernemen
ook een gastspreker aanwezig zijn. Sofie Van
Pelt is een gepassioneerd onderneemster uit
de Kempen. In 2016 richtte zij ‘Boosted By
Sofie’ op (www.boostedbysofie.be), een adviesbureau gericht op ondernemers die hun
online aanwezigheid willen boosten.
Vanuit haar kantoor in Beerse biedt zij ondersteuning aan in webdesign, LinkedIn personal branding en Facebookmarketing. Hiernaast organiseert zij regelmatig workshops
en infosessies, al dan niet op maat van de
ondernemer. Een heel aantal Kempense ondernemingen passeerden reeds de revue en
zoals te zien op haar facebookpagina ‘Boosted by Sofie’ waren ze stuk voor stuk enorm
enthousiast over de aangereikte tips en
tricks. Ook Unizo deed reeds beroep op haar
diensten.
Op 26 september zal zij een infosessie over
‘Sociale media marketing’ geven waarbij de
volgende onderwerpen aan bod komen:
· Waarom kiezen voor sociale media ?
· Wat zijn de voordelen en nadelen van de
verschillende kanalen ?
· Edgeranking, hoe werkt dit ?
· Tips en tricks om direct resultaten te boeken.
· Hoe bepaal je doelgroepen en ga je om
met betalend adverteren op sociale media ?

· Wat zijn de mogelijkheden voor training
op maat ?
De avond wordt afgesloten met een netwerkmoment waarbij er een hapje en drankje
genuttigd kan worden en waarop zowel de
gastspreker als het bestuur aanwezig zijn.

Programma
· 19.00 uur: Introductie door schepen van
lokale economie
· 19.15 uur: Infosessie Sociale media marketing door ‘Boosted by Sofie’
· 21.30 uur: Netwerkmoment met een
hapje en een drankje
Deelname aan deze netwerkavond is gratis,
maar vooraf inschrijven via www.rijkevorsel.
be/ondernemersevent2018 is verplicht. De
inschrijvingen moeten ons ten laatste op 16
september hebben bereikt.

19 september:
Intergemeentelijke jobbeurs
Op woensdag 19 september 2018 organiseren de gemeentebesturen van Rijkevorsel,
Hoogstraten en Merksplas met ondersteuning
van Randstad, VDAB, UNIZO en VOKA voor de
eerste maal een jobbeurs. Hiermee willen
we lokale bedrijven en bedrijven die lokaal
vacatures hebben, helpen in hun zoektocht
naar de juiste man of vrouw. Op één dag en
op één locatie kunnen gemotiveerde kandidaten potentiële werkgevers ontmoeten.
Een uitzonderlijke gelegenheid voor zowel
werkzoekenden als de bedrijven.
Bedrijven die graag deelnemen aan deze
jobbeurs, kunnen zich hiervoor ten laatste
op 31 augustus inschrijven via de website
www.rijkevorsel.be/jobbeurs. Let wel, de
plaatsen zijn beperkt: wie eerst komt, eerst
maalt. Locatie en tijdstip worden nog meegedeeld.
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Meldingsformulier
Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Onderwerp
n Verkeer

n Sluikstort en zwerfvuil

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen

n Lokalenverhuur

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Andere:

n Straatmeubilair

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

n Milieu

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

✁
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Vacante plaats ambulante
handel in Sint-Jozef
Vanaf 1 juli 2018 wordt er in Sint-Jozef Rijkevorsel ter hoogte van het kruispunt van de
Meir en Sint-Jozef aan de vaart een plaats
voor ambulante handel voorzien. Kandidaturen hiervoor kunnen ingediend worden via
economie@rijkevorsel.be. Elektriciteit kan
voorzien worden.
Meer informatie vind je terug op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
be/ambulantehandel.

Dienst lokale economie
· 03 340 00 30
· economie@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/
werken-en-ondernemen
· www.rijkevorsel.be/
ambulantehandel

Meer
info

Nieuwsbrief lokale economie
Handelaars en ondernemers die dat wensen,
ontvangen driemaandelijkse de nieuwsbrief
lokale economie. Via de digitale nieuwsbrief
krijgen ze informatie op maat die hen kan
ondersteunen in het uitvoeren van hun beroepsactiviteiten.
Ondernemers die nog niet op de hoogte zijn
van de nieuwsbrief en deze graag willen ontvangen, kunnen hiervoor een e-mail sturen
naar economie@rijkevorsel.be of surf naar
www.rijkevorsel.be/newsletter-subscription.

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

Meer
info
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Kies je Erfgoed
Tot 15 mei kon je stemmen voor hét onroerend erfgoed van Rijkevorsel.
170 stemformulieren kregen we binnen. En de winnaar is geworden...
‘De stenen bergmolen’.

1. Stenen bergmolen, Looiweg: 50
2. Kapel van Achtel, Achtel:
33
3. Bochtenstraat 11: 
31
4. Sint-Jozef 67-77, 68-78:
21
5. Gammel 92:
20

stemmen
stemmen
stemmen
stemmen
stemmen

6. Hees 1:
13 stemmen
7. Achtel 54:
12 stemmen
8. Oude pastorij, Dorp 47:
12 stemmen
Sint-Jozefkerk, Kerkdreef: 12 stemmen
Sint-Luciekapel, Molenstraat:12 stemmen

Begin 2019 organiseert Erfgoed Noorderkempen met de winnaars van elke deelnemende gemeente het ‘Parlement der Dingen’. In dit parlement laten we het erfgoed zelf aan het woord:
wat was de vroegere functie en wat is de huidige functie ? Hoe wil het erfgoed bewaard worden
en wat kan het nog betekenen in de toekomst voor iedereen ? Een vertegenwoordiger uit elke
gemeente probeert dan zo goed mogelijk zijn of haar erfgoed te verdedigen.
Alle deelnemers maakten kans op een cadeaubon van Toerisme Rijkevorsel, een uniek exemplaar van een jaarboek van de Heemkundige Kring of het boek ‘Vondsten vertellen’.
De gelukkigen zijn:
· boek ‘Vondsten vertellen’: Lisette Van Gorp
· jaarboek Heemkundige Kring: familie Lah
· jaarboek Heemkundige Kring: Hanne Van Santvoort
· cadeaubon Toerisme van € 25: Daniël Maegh
· cadeaubon Toerisme van € 25: Dorien Michielsen
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Samen teikeleren
over bijnamen
Toerisme Rijkevorsel is op zoek naar het verhaal achter de Veusselse bijnamen. Wat is
de juiste schrijfwijze, wonen er nog afstammelingen in Rijkevorsel ? Weet je hier meer
over ? Kom dan langs op zondag 8 juli vanaf
10 tot 17 uur in het bezoekerscentrum aan
de molen. Families die hun naam niet vereeuwigd willen zien in het straatbeeld in het
centrum, kunnen dit ook komen melden dan.

‘Polar Bears’ fotozoektocht
Toerisme Rijkevorsel organiseerde de voorbije jaren
samen met Toerisme Merksplas de Polar Bearswandeling eind september. Dit
jaar gooien we het over een andere boeg
en richten we een fotozoektocht in op het
parcours van de Polar Bearswandeling. Deze
wandelroute loopt grotendeels over het wandelnetwerk ‘Kempense Kolonies’ en brengt je
door de prachtige natuur aan de kolonie van
Merksplas en de natuurgebieden De Pomp en
Blakheide.
Wandel tussen 1 augustus en 23 september
in de voetsporen van de Polar Bears en ga
onderweg op zoek naar ons oorlogsverleden.
Deelnemingsformulieren kun je afhalen
vanaf 1 augustus op de toerismekantoren van
Merksplas en Rijkevorsel.

We halen die dag ook onze barbecue boven
en bakken een lekkere verse bakharing. Voor
€ 3 kun je mee komen smullen.
Wil je zeker zijn dat er voor jou een haring
wordt gebakken, kom dan even langs aan de
onthaalbalie in het gemeentehuis of stuur
een mail naar toerisme@rijkevorsel.be. De
dag zelf: op = op.

De hoofdprijs is een overnachting in Arnhem.
De Polar Bears speelden een belangrijke rol
in de bevrijding van de stad
tijdens WO II.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

100 jaar Groote Oorlog
2014-2018
Op zaterdag 20 oktober organiseert het gemeentebestuur een daguitstap naar
het Koninklijk Museum van
het Leger en de Krijgsgeschiedenis in het Jubelpark in Brussel en
naar het Fort van Breendonk.
Kostprijs: € 30 (enkel voor inwoners van
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Rijkevorsel). Inbegrepen: bus, inkom Legermuseum en Fort van Breendonk, lunch. Het
gemeentebestuur neemt een deel van de onkosten voor zijn rekening.
Inschrijven voor deze daguitstap kan aan de
onthaalbalie in het gemeentehuis. Je reservering is definitief na betaling.
De plaatsen zijn beperkt.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

Bakkers aan de molen
op zondag 12 augustus
Ook dit jaar komen de bakkers langs op het
molenterrein. Op ambachtelijke wijze wordt
brood gebakken in de houtoven van Toerisme
Rijkevorsel.

De schatten van Vlieg !
Tijdens de maanden juli
en augustus is Vlieg op
bezoek in onze gloednieuwe Leo Pleysierbibliotheek !
De schat van Vlieg zit ook dit jaar weer verstopt achter slot en grendel. Daarom een
oproep aan alle lagere schoolkinderen van
Rijkevorsel: kom van 2 juli tot 31 augustus
naar de bib en zoek de schat !
Voor elke leeftijd ligt er een aangepaste vragenbundel klaar met weetjes- en opzoekvragen. Als je alle vragen juist oplost, vind je de
code om de schatkist te openen en natuurlijk mag je dan een stukje van de schat meenemen. De kleuters mogen een tekenplaat
komen ophalen in de bibliotheek. Als ze hun
tekeningen mooi ingekleurd binnenbrengen
in één van beide bibliotheken worden ze beloond met een leuke attentie !
Opgelet, de Leo Pleysierbibliotheek is in
de vakantie gesloten op zaterdag, de Aster
Berkhofbibliotheek is in juli en augustus gesloten op maandag.
We verwelkomen jullie deze zomer graag in
de bib !

Vakantieleesactie
in de bibliotheek

© Bart Huysmans

Ook goesting in een versgebakken roggeverdommeke ? Je bent welkom op zondag
12 augustus van 10.00 tot 17.00 uur. De broden worden verkocht zolang de voorraad
strekt.

Vanaf 2 juli start de vakantieleesactie in de
bibliotheek. Deze actie loopt zowel voor de
jeugd als voor de volwassenen. Ben jij al
nieuwsgierig wat deze actie inhoudt ? Kom
dan als de bliksem naar onze bib voor meer
info !
Voor klein en groot: lezen is de boodschap !
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Leo Pleysierbibliotheek
feestelijk geopend
Het gloednieuwe gebouw waar de bibliotheek, de gemeentelijke vrijetijdsdiensten
en het consultatiebureau Kind & Gezin hun
intrek hebben genomen, werd officieel ingehuldigd op 24 mei en nadien ook nog eens
feestelijk geopend met een opendeurdag
voor alle inwoners op 26 mei. Het gebouw
heeft de naam gekregen van de bekende
schrijver en ereburger van Rijkevorsel Leo
Pleysier, die hiermee overigens zeer vereerd
was.

De nieuwbouw is opgetrokken op de locatie
waar voorheen een gedeelte van de buitenschoolse kinderopvang gevestigd was. Het
nabijgelegen ‘Huis Heidendal’ kreeg een
grondige restauratie en vormt één geheel
met het nieuwe gebouw. Het nieuwe pand
beschikt dankzij de grote ramen over een
open karakter, wat zorgt voor een ruimtelijk
gevoel.

Bibliotheek op het gelijkvloers
De verhuis was een huzarenstuk: de afgelopen weken werden maar liefst 20 000 boeken
overgebracht van de oude bib naar de Leo
Pleysierbibliotheek. De bibliotheek strekt
zich uit over het volledige gelijkvloers en is
onderverdeeld in verschillende ‘werelden’
zodat de bezoeker sneller zijn of haar favoriete boeken kan vinden.
Voor de jeugd is er een aparte ruimte voorzien, waarbij de jongste lezers over een eigen speelruimte beschikken. Verder kunnen
bezoekers voortaan hun boeken zelf inscannen via de zelfuitleenbalie en is het mogelijk
om uitgeleende materialen 24 uur op 24 in
te leveren dankzij de boekenschuif aan de
voorzijde van het gebouw.

Sector vrije tijd,
Consultatiebureau Kind & Gezin
en polyvalente ruimte ‘Forsela’
© Dirk Geets

Eén centrale ingang voor drie diensten
Wil je een bezoek brengen aan het consultatiebureau Kind &
Gezin, aan de vrijetijdsdiensten of aan de bibliotheek? Dan dien
je steeds de centrale ingang aan de achterzijde van het gebouw
te nemen.
Eénmaal je door de centrale ingang bent geraakt, draai je linksaf
als je naar de bib wil. Voor Kind & Gezin en de sector vrije tijd
neem je de trap of de lift naar de eerste verdieping.
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De sector vrije tijd van de gemeente is gevestigd op de eerste verdieping. Voorheen
zaten deze diensten verspreid over verschillende gebouwen. Nu kun je op één en
dezelfde plaats terecht voor de cultuur-,
jeugd- & sportdienst en de buitenschoolse
kinderopvang.
Ook het evenementenloket verhuist mee
naar de Hoogstraatsesteenweg: verenigingen die evenementen willen organiseren,
lokalen reserveren of sleutels afhalen, moeten dus voortaan naar de Leo Pleysierbibliotheek.

Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes

© Dirk Geets

Op de eerste verdieping is er ook plaats voor
het consultatiebureau van Kind & Gezin. Zij
hebben de beschikking gekregen over een
ruime wachtzaal, een apart toilet en gescheiden vertrekken voor de dokter en de
verpleegkundigen.
Tenslotte is er boven ook een polyvalente
ruimte waar lezingen, infosessies of algemene vergaderingen van adviesraden kunnen plaatsvinden. De polyvalente ruimte
heeft de naam ‘Forsela’ meegekregen, een
verwijzing naar één van de oudste benamingen voor Rijkevorsel.

Wegens het succes van de vorige jaren zal
er ook dit jaar een fotozoektocht rond de
Rijkevorselse speelpleintjes worden georganiseerd. Onze Rijkevorselse speelhelden,
Aapje Rijk en Kikje Vors, nemen jullie weer
mee op avontuur.
Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoektocht tussen 15 juni en 15 september op bij
de jeugddienst, de bib of het onthaal van
het gemeentehuis. Wil je ook kans maken op
één van onze fantastische prijzen? Breng dan
voor 1 oktober jouw ingevulde boekje binnen op het onthaal van het gemeentehuis.
Wij wensen alle Rijkevorselse kinderen alvast een zomer vol speelplezier !

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer
info

Kiekeboe 2018:
een zomer vol spel en plezier
Ook deze zomervakantie staat de speelpleinwerking Kiekeboe weer paraat om alle
jongeren die in Rijkevorsel wonen of er naar
school gaan een zomer vol plezier te laten
beleven. Hieronder vind je wat informatie
terug over de Kiekeboewerking. Meer informatie kan je terugvinden in onze Kiekeboefolder die verspreid wordt via de scholen
maar ook verkrijgbaar is via onze website of
bij de jeugddienst. Hopelijk mogen we jullie
deze zomer ook verwelkomen !

Meer
info
www.rijkevorsel.be/kiekeboe
© Dirk Geets
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VRIJE TIJD
Attractiedag aan De Valk
op vrijdag 24 augustus 2018
Op vrijdag 24 augustus organiseert speelpleinwerking Kiekeboe in samenwerking met
de Gezinsbond een grootse Attractiedag in
sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speeldag met onder andere verschillende uitdagende springkastelen, een ballenbad, een
hindernissenparcours, een schminkstand,
initiatielessen en nog heel veel meer.
In de namiddag verwachten we een spetterende show van ‘Clown de Selle’. Hij zal
samen met de kinderen allerlei knotsgekke
toverkunstjes uitvoeren. De boterhammendoos mag die dag thuisblijven want alle kinderen worden getrakteerd op lekkere frietjes met een curryworst.
De attractiedag start om 9.30 uur aan sportcentrum De Valk. We willen jullie vragen om
je kinderen rechtstreeks naar daar te brengen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig
hebben, kunnen hiervoor terecht in de Kinderclub. Rond de klok van 16.30 uur, als alle
kindjes hun ballon voor de ballonwedstrijd
loslaten, wordt deze spektakeldag definitief
afgesloten. Kinderen die nog na-opvang no-

dig hebben, kunnen dan nog terecht in de
Kinderclub.
Inschrijven kan via speelpleinwerking Kiekeboe of via de Gezinsbond (May
Hendrickx, Veldstraat 61,
03 314 77 51).
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer
info

Week van de Opvoeding 2018

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2018 vond
in heel Vlaanderen en Brussel de Week van
de Opvoeding plaats met dit jaar als thema
‘Opvoeden is samenspel!’. Om ouders in Rijkevorsel te stimuleren om met dit thema aan
de slag te gaan, daagden we ze elke dag uit
om tal van activiteiten met hun kinderen te
doen. Zo gingen ze bv. samen kampen bouwen, schimmenspel spelen, knutselen met
zoutdeeg, koken met restjes, een eigen Jeroen Groen maken en lekker buiten spelen.
Maar liefst tien gezinnen gingen de uitdagingen aan en streden mee om een hangmat
te winnen. De familie Peeters - Haemhouts
heeft alle uitdagingen tot een goed einde
gebracht en werden ook nog eens geloot
door een onschuldige kinderhand. Zij kunnen deze zomer volop genieten van hun
nieuwe hangmat.
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Ouderuitdagingen
  Week van de Opvoeding
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VRIJE TIJD
Feestelijke opening voor
Kinderclub Sint-Jozef
en De Schakel
Op zaterdag 9 juni 2018 werd het splinternieuwe gebouw van de Kinderclub Sint-Jozef
en De Schakel officieel geopend met een
heus tuinfeest. Alle inwoners waren welkom
om de prachtige nieuwbouw – met een hapje
en een drankje - te ontdekken. Ondertussen konden de kinderen zich uitleven op de
Vlaamse kermis.
Al sinds begin mei genieten de kinderen en
het personeel van de buitenschoolse kinderopvang van Sint-Jozef en ook de vrijwilligers
van De Schakel van het nieuwe gebouw in de
Pioenstraat. Er werd al volop door de kinderen geravot en gespeeld en ook de zomercollectie van De Schakel hangt al een tijdje in
de rekken.

Kinderclub Sint-Jozef
Voorheen was de Kinderclub Sint-Jozef gevestigd in de Chalet, op dezelfde locatie in
de Pioenstraat. De Chalet barstte de laatste
jaren echter uit zijn voegen. Meer en meer
kinderen uit Sint-Jozef hebben immers opvang nodig voor of na schooltijd.

© Dirk Geets
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Met de ruime nieuwbouw is dit probleem van
de baan en beschikt de Kinderclub over een
moderne infrastructuur, op maat van kinderen. De tuin naast het gebouw is ook een
stuk ruimer en vormt een waar speelparadijs
voor de kinderen. Tijdens de zomer zal de
locatie gebruikt worden als uitvalsbasis van
Speelpleinwerking Kiekeboe voor de kinderen van de lagere school.

© Dirk Geets

De Schakel
Ook de vrijwilligers van De Schakel hebben
een plek gekregen in het gebouw. De Schakel
bestaat uit een groep van 18 vrijwilligers die
zich wil inzetten voor mensen in Rijkevorsel
die het − om welke reden dan ook − moeilijk hebben. Ze maakt deel uit van een heel
netwerk van welzijnsschakels in Vlaanderen.
In de Pioenstraat is er plaats voor de tweedehandswinkel van De Schakel. Iedereen
mag er gratis spullen naartoe brengen die
vervolgens verkocht worden aan een gunstige prijs. De inkomsten van de winkel
gaan rechtstreeks naar de activiteiten die
De Schakel organiseert om mensen te helpen die het echt nodig hebben. Zo richt De
Schakel onder andere uitstappen in, maar
ook knutselactiviteiten, bingo-avonden en
etentjes, ... Met de nieuwe vestiging hoopt
De Schakel dat nog meer inwoners de weg
naar de winkel en hun activiteiten weten te
vinden.
De Kinderclub en De Schakel zullen in de
toekomst ook samen activiteiten organiseren, om op die manier drempelverlagend te
werken naar alle inwoners van Rijkevorsel.

Sportcentrum De Valk:
een stand van zaken
Begin dit jaar kocht het gemeentebestuur de
site van sportcentrum De Valk aan zodat de
gemeentelijke sportsector hier zou kunnen
blijven sporten.

Tot slot werd er in de doorgang tussen de
velden van Rijko en sportcentrum De Valk
een zone voorzien voor fietsers. Hier is het
voortaan verboden om met de auto te komen. Wil je parkeren, dan is er voldoende
parkeergelegenheid op parking Sonsheide
Noord & Zuid. De doorgang mag enkel nog
gebruikt worden door personeel, leveranciers en hulpdiensten.

Vanaf het begin werd gestart met het optimaliseren van de voorwaarden om aan sport
te doen. Zo werd er een kuismachine aangeschaft voor het onderhoud van de sportvloer,
is er geïnvesteerd in een degelijke verwarming en zijn de nodige afspraken gemaakt
met de verenigingen. Ook is er een extra
bergruimte voorzien voor TC De Valk en zijn
er containers bijgeplaatst om o.a. afval ordentelijk te kunnen stockeren.
Ook buiten werden de nodige inspanningen
geleverd. Onze eigen groendienst stond in
voor het bijsnoeien van de beplanting en het
inzaaien van delen van het recreatiegrasveld. Daarnaast werd het voetbalveld enkele weken geleden heraangelegd. Hoewel
het het veld er groener en groener begint uit
te zien, mag deze niet betreden worden tot
minstens begin augustus.
Intussen zijn de werkzaamheden aan de
kleedkamers afgerond. Hier werd een ventilatiesysteem geïnstalleerd en werden de
douches van thermostaatkranen voorzien,
zodat men steeds over voldoende warm water zal beschikken.
Tijdens de zomervakantie staat het vervangen van schrijnwerk en het plaatsen van de
nooddeuren op het programma en zal er
door de gemeentelijke technische dienst
een nieuw laagje verf voorzien worden in de
kleedkamers. Ook wordt getracht om tegen
september de sterk verouderde sportmaterialen te vervangen, zodat de sporters in
de meest optimale omstandigheden aan het
nieuwe seizoen kunnen beginnen.

·
·
·
·
·

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Crème brûlée met een frisse toets
Chris Kempenaers

Benodigdheden
voor zes personen
· 300 g verse rabarber
· 3 eetlepels kristalsuiker
· 2 vanillestokjes
· 4 dl slagroom
· 1 dl volle melk
· 8 eierdooiers
· 80 g suiker
· fijne kristalsuiker
(om te karamelliseren)

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Bereidingswijze
Verwarm de oven voor op 140 °C.
Snij de rabarber in grote stukken en doe ze in een pan, samen met 3 el kristalsuiker en 5 el water. Laat het geheel pruttelen tot de rabarber zacht is,
verdeel de rabarber over zes kleine schaaltjes waarin je de crème brûlée
kunt bakken.
Splijt de vanillestokjes en schraap met een mes het merg eruit. Doe dat samen met de stokjes, de room en de melk in de pan en breng het mengsel op
een laag vuur aan de kook. Klop ondertussen de eierdooiers samen met de
suiker (80 g) tot ze licht en luchtig zijn.
Haal, als de room en melk bijna koken, de vanillestokjes uit de pan en giet
er, terwijl je steeds blijft roeren, het eiermengsel beetje bij beetje bij. Tik
eventuele luchtbellen of schuim uit het mengsel voor je het boven op de
rabarber in de schaaltjes giet (max. 3 cm dik op gieten !).
Zet de schaaltjes in een braadslee en vul die tot halverwege de schaaltjes
met water. Bak het mengsel ongeveer 25 minuten in de voorverwarmde oven
tot het mengsel gestold is, maar in het midden nog een beetje ‘lobbig’ is.
Laat de schaaltjes eerst tot kamertemperatuur afkoelen en zet ze dan in de
koelkast. Bestrooi ze met een zeer dunne laag fijne kristalsuiker en karamelliseer ze met een gasbrander (of onder een zeer, zeer hete grill!)
Opgelet: Werk de schaaltjes één voor één af, anders heeft de suiker tijd om
vochtig te worden en kan hij niet meer gebrand worden.
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#2310
Vereniging in de kijker: Intilami

Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?

Hoe is jullie vereniging
ontstaan ?

Intilami betekent voor ons ‘samen dansen’,
omdat een groep heel verrijkend en stimulerend kan zijn voor elkaar. Deze dansvorm
spreekt ons aan omdat die ons leert in alle
eenvoud ons lichaam te doorleven.

Toevallig leerde ik deze dansvorm kennen
door een workshop bij ‘Natuurlijk genezen’:
Malkovsky, Danse Libre’. Ik werd daar zo
enthousiast van dat ik daar meer van wilde
weten en bijgevolg verschillende jaren in
Frankrijk lessen volgde, eerst alleen, later
met andere leden. Eerst dansten we gewoon
onder vriendinnen maar de groep werd groter en we werden een vereniging.

Al dansend onderzoeken we de natuurlijke
wetmatigheden van harmonie en ritme in
ons lichaam. Het is een wisselwerking van
gewaarwordingen in de natuur om ons heen
en wat we ontdekken in ons zelf.
Zoals de golven van de zee, de vlucht van
een vogel, het spinnen van een zijdedraad.
Het gaat om efficiënt bewegen met zo weinig mogelijk inspanning. Ons hoofd wordt
leeg, er komt energie vrij en we bloeien
open.

Intilami
· Hoofdactiviteit:
dans
· Aantal jaren actief: 22 jaar
· E-mail:
mieke.speybrouck@skynet.be
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We dansten al op verschillende locaties in
de gemeente. Toch hadden we het moeilijk
om in Rijkevorsel verder te groeien en na
10 jaar zijn we overgestapt naar Dinamo in
Turnhout. Nu hebben we een gemiddelde
groep van 18 deelnemers waaronder ook
enkele mensen van Rijkevorsel. We dansen
elke dinsdagvoormiddag samen gedurende
anderhalf uur.

Vanaf welke leeftijd kun je
lid worden van de vereniging ?
Voor welke leeftijden ?
Deze dans is voor alle leeftijden van 2,5 tot
90 jaar. Voor kinderen is er wel een andere
aanpak vereist en momenteel is daar geen
lesgever voor.

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis van
jullie vereniging ?
Samen kamperen en dansen in Frankrijk met
mannen en kinderen erbij. Mooie momenten
zijn ook de blije gezichten op het einde van
iedere dinsdagles !

Organiseren jullie kampen,
uitstappen of weekends ?
Minstens vijf maal per jaar organiseren we
dansmatinees op zondag, in de slaapzaal
van het klooster. We dansen in de zomer in
open lucht om de verbinding met de natuur
sterker te ervaren. We organiseren jaarlijks
een weekend in De Djoelen in Oud-Turnhout,

open voor iedereen. Ieder heeft ook de mogelijkheid om weekends of weken te volgen
op een locatie in Wallonië of diverse plaatsen in Frankrijk.

Welke activiteit van jullie
vereniging raden jullie aan voor
de inwoners van Rijkevorsel ?
Kom naar dinamo om eens een les te proeven.

Wie nomineren jullie als
volgende vereniging ?
We zijn benieuwd naar Kunstkring Experiment.

Tombola Solidariteitsactie Samana 2018: trekking van 18 mei 2018
Prijzen voor gewone loten (paarse kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo
ter waarde van € 1 250
Serie A 112224
Serie J 114716
Serie B 174893
Serie K 151317
Serie C 100808
Serie L 119706
Serie D 154103
Serie M 215695
Serie E 207096
Serie N 123969
Serie F 119438
Serie P 224637
Serie G 125393
Serie Q 143421
Serie H 129569
Serie R 137062

Prijzen voor gratis omslaglot
(oranje kleur)
Wint een Audi A4
Serie K 011645
Winnen een aankoopcheque
Sodexo ter waarde van € 25
In alle series het nummer eindigend op 886.

Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 250
In alle series het nummer 128257, 140321, 168596 en 216833.
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 125
In alle series het nummer eindigend op 0055 en 8766.
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 50
In alle series het nummer eindigend op 849.
Winnen een aankoopcheque Sodexo ter waarde van € 25
In alle series het nummer eindigend op 052, 309, 623 en 835.
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In juni en augustus 2018
Tijdens de
openingsuren van de
Leo Pleysierbibliotheek
Schatten van Vlieg
Spel

Café ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Koninklijke Harmonie Broederband
0498 33 84 50
www.khbroederband.be

5 juli 2018

8 juli 2018

Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt 2018
Festival

Tijdens de maanden juli en augustus is
Vlieg op bezoek in onze gloednieuwe
Leo Pleysierbibliotheek ! De schat van
Vlieg zit ook dit jaar weer verstopt achter slot en grendel. Daarom een oproep
aan alle lagere schoolkinderen van Rijkevorsel: kom van 2 juli tot 31 augustus
tijdens de openingsuren naar de bib en
zoek de schat !
gratis
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 50
bibliotheek@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

Tot 15 september 2018
Fiets- en wandelzoektocht
Zoektocht

gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
0472 27 28 49
oomenherman@gmail.com

Van 10.00 tot 17.00 uur
Teikeleren over bijnamen
Veusselse bijeenkomst

© Bart Huysmans

Muziekfestival in openlucht. Deze muziekoptredens gaan telkens door op een
donderdagavond. Op donderdag 5 juli
optredens van Catch-up (19.00 uur) en
Koyle (22.00 uur).
gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
0472 27 28 49
oomenherman@gmail.com

6 juli 2018
Van 18.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt - DJ-editie
Fuif

Toerisme Rijkevorsel is op zoek naar het
verhaal achter Veusselse bijnamen. Wat
is de juiste schrijfwijze, wonen er nog
afstammelingen in Rijkevorsel, ... ? Benieuwd over welke bijnamen het gaat ?
Kom dan langs op zondag 8 juli vanaf
10 tot 17 uur in het bezoekerscentrum
aan de molen. Tevens wordt die dag de
barbecue bovengehaald en wordt er
lekkere verse bakharing gebakken. Voor
€ 3 kun je mee komen smullen. Wil je
zeker zijn dat er voor jou een haring
wordt gebakken, kom dan even langs
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of stuur een mail naar toerisme@
rijkevorsel.be. De dag zelf: op = op.
Ook de molenwieken draaien die dag.
Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

12 juli 2018
© Bart Huysmans

Harmonie Broederband richt in: fietsen wandelzoektocht voor jong en oud.
Inschrijvingen in café ’t Centrum te Rijkevorsel tussen 15 juni en 15 september
2018.
€5
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Op vrijdag 6 juli organiseert Rijkevorsel
Swingt een DJ-editie.
18.00 uur: DJ Bart
19.00 uur: DJ Niels
20.00 uur: DJ Yves Van Echelpoel
22.30 uur: DJ F.R.A.N.K.

Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt 2018
Festival
Muziekfestival in openlucht. Deze muziekoptredens gaan telkens door op een
donderdagavond. Op donderdag 12 juli
optredens van Big Time Bossmen (19.00
uur) en Jake Calypso (22.00 uur).

gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
0472 27 28 49
oomenherman@gmail.com

19 juli 2018
Van 19.00 tot 00.00 uur
Rijkevorsel Swingt 2018
Festival

door Peter Brosens. Enkel inwoners van
Rijkevorsel & parochie Sint-Jozef. Gratis trappist geschonken door Brassband
Condor en Rijkevorsel-Leeft + extra
trappist voor de club met de meeste
deelnemers.
Basistarief: € 5
Borg voor nummer: € 5
Sint-Jozef
Sint-Jozef 10 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
0471 81 19 46
www.rijkevorsel-leeft.be

26 juli 2018
Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt 2018
Festival

gratis
Sint-Jozef
Locatie nog te bepalen
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
Move-It Rijkevorsel
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

28 juli 2018
© Bart Huysmans

Muziekfestival in openlucht. Deze muziekoptredens gaan telkens door op een
donderdagavond. Op donderdag 19 juli
optredens van Class X (19.00 uur) en de
Guy Swinnen Band (22.00 uur).
gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
0472 27 28 49
oomenherman@gmail.com

21 juli 2018
Van 17.00 tot 20.00 uur
7de Grote Prijs Peter Brosens 2018
Wielrennen

© Bart Huysmans

Muziekfestival in openlucht. Deze muziekoptredens gaan telkens door op een
donderdagavond. Op donderdag 26 juli
optredens van Busted in Rock (19.00
uur) en Daredevils (22.00 uur).
gratis
Parking Pastorij
Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel Swingt
0472 27 28 49
oomenherman@gmail.com

Vanaf 14.00 uur
Zomerbar @Veussel
Wegens groot succes organiseert
@Veussel voor een derde keer een gezellige Zomerbar met cocktails, barbecue, kubb, springkasteel en nog zoveel
meer.
Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
@Veussel
www.atveussel.be

31 juli 2018
Van 17.30 tot 18.30 uur en
van 19.00 tot 20.00 uur
Zwanger ? Kom kennismaken
met Kind en Gezin !
Info-avond

27 juli 2018

© Bart Huysmans

Mannen 15 ronden - Vrouwen 10 ronden
Inschrijven van 17.00 uur tot 17.45 uur
bij de RUS. Start om 18.00 uur. Prijsuitreiking om 20.00 uur bij de RUS. Iedere
deelnemer ‘fietsgeschenk’, geschonken

Om 19.30 uur
Openluchtcinema
FC De Kampioenen 3 ‘Forever’
Het gemeentebestuur organiseert samen met Move-It Rijkevorsel een filmvoorstelling van ‘FC De Kampioenen
Forever’ in openlucht. Je bent welkom
om 19.30 uur in Sint-Jozef (locatie nog
te bepalen). De film start om 21.00 uur.
Breng je eigen stoel of kussen mee, er
zijn slechts een beperkt aantal stoelen
ter plaatse beschikbaar.

gratis
Consultatiebureau Kind en Gezin
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Kind en Gezin Rijkevorsel

47

1 aug. tot 23 sept. 2018
Polar Bears’
fotozoektocht
Zoektocht

gratis inkom, 2 rockbandjes per avond,
voor kinderen is er entertainment, drinken en snacks aanwezig !
gratis
Chiro Rijkevorsel
Bavelstraat 85
2310 Rijkevorsel
Chiro Rijkevorsel
chirorijkevorsel@hotmail.com

10 augustus 2018

Wandel tussen 1 augustus en 23 september in de voetsporen van de Polar
Bears en ga onderweg op zoek naar ons
oorlogsverleden. Deelnemingsformulieren kun je afhalen vanaf 1 augustus op
de Toerismekantoren van Merksplas en
Rijkevorsel. De hoofdprijs is een overnachting in Arnhem. De Polar Bears
speelden een belangrijke rol in de bevrijding van de stad tijdens WO II.
gratis
Gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

3 augustus 2018

Chirock Veussel
Festival
Chiro Rijkevorsel presents: Chirock
Veussel ! Een minifestival verspreid
over drie vrijdagavonden in augustus:
gratis inkom, 2 rockbandjes per avond,
voor kinderen is er entertainment, drinken en snacks aanwezig !
gratis
Chiro Rijkevorsel
Bavelstraat 85
2310 Rijkevorsel
Chiro Rijkevorsel
chirorijkevorsel@hotmail.com

12 augustus 2018

Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

16 augustus 2018
Om 19.00 uur
11de Openluchtconcert Kiosk 2018
Concert
Wij bieden je een gratis openluchtconcert aan, verzorgt door drie Rijkevorselse muziekmaatschappijen. Zij brengen vrolijke en bekende meezingers in
een aangepast programma.
gratis
Kiosk gemeentehuis
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
0472 13 31 98
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be

17 augustus 2018
Om 19.30 uur
Openluchtcinema Patser

Van 10.00 tot 17.00 uur
Bakkers aan de molen
Eten en drinken
De Bakkersgilde komt langs aan de molen om op ambachtelijke wijze brood te
bakken in de houtoven.

Chirock Veussel
Festival

Chiro Rijkevorsel presents: Chirock
Veussel ! Een minifestival verspreid
over drie vrijdagavonden in augustus:

Aankondigingen van activiteiten in september dien je uiterlijk
op zondag 5 augustus 2018 in te voeren in www.uitdatabank.be
Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Het schepencollege
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Het gemeentebestuur organiseert samen met @Veussel een filmvoorstelling
van ‘Patser’ in openlucht. Je bent welkom om 19.30 uur op het Molenterrein
aan de Looiweg. De film start om 21.00
uur. Breng je eigen stoel of kussen mee,
er zijn slechts een beperkt aantal stoelen ter plaatse beschikbaar.
Opgelet: deze film bevat expliciete
beelden met geweld, seks en drugs.
gratis
Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
@Veussel
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

pannenkoeken en vanille-ijs aan democratische prijzen. Gerechten kunnen
ook worden afgehaald. Het is dan handig om een tas mee te brengen !

Chirock Veussel
Festival

Chiro Rijkevorsel presents: Chirock
Veussel ! Een minifestival verspreid
over drie vrijdagavonden in augustus:
gratis inkom, 2 rockbandjes per avond,
voor kinderen is er entertainment, drinken en snacks aanwezig !
gratis
Chiro Rijkevorsel
Bavelstraat 85 - 2310 Rijkevorsel
Chiro Rijkevorsel
chirorijkevorsel@hotmail.com

© Bart Huysmans

€ 10
Dorpsplein
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
0471 81 19 46
www.rijkevorsel-leeft.be
Om 15.00 uur
GP Gert Dockx voor nieuwelingen

Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Koninklijke Fanfare
Vermaak na Arbeid
www.fanfarevnarijkevorsel.be
www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel

24 augustus 2018
Om 18.30 uur
Proloog GP Bart Lauryssen

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

Proloog Bart Lauryssen voor wielertoeristen. Inschrijven vanaf 17.00 uur in de
WP. Start aan de Hoek voor een ronde
van 2 km. Prijsuitreiking rond 21.00
uur. Apart klassement volgens leeftijd,
jeugd en dames.
€ 10
Hoek - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
0471 81 19 46
www.rijkevorsel-leeft.be

25 augustus 2018
Om 13.00 uur
GP LeVHeL voor wielertoeristen
Inschrijven vanaf 11.00 uur in Sportcentrum De Valk. Start in centrum voor een
10 ronden van 6,3 km. Prijsuitreiking na
finish aan de startboog.

Inschrijven vanaf 13.00 uur in Sportcentrum De Valk. Start om 15.00 uur in centrum voor 11 ronden van 6,3 km. Prijsuitreiking na finish aan de startboog.
€5
Dorpsplein
2310 Rijkevorsel
Rijkevorsel-Leeft VZW
0471 81 19 46
www.rijkevorsel-leeft.be

25, 26 en 27 aug. 2018
zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur
zondag van 11.00 tot 20.00 uur
maandag van 12.00 tot 20.00 uur
Jumbomosselenrestaurant
Rijkevorsel kermis
Eten en drinken
Tijdens Rijkevorsel kermis kun je in
zaal ’t Centrum terecht voor een smakelijke portie jumbomosselen. Voor de
niet-mosseleneters serveren wij ook
heerlijke vers bereide vidé met groenten, koude schotel, croque-monsieur
met groenten, croque uit ’t vuistje,

2 september 2018
Bootcamp-event (kennismaking)
Bootcamp Rijkevorsel

6 september 2018
B.O.A.T. - The Bureau Of
Atomic Tourism
De Singer vzw

14 september 2018
Chuck Prophet, Stephanie Finch
& Jesse Malin
De Singer vzw

Tot 15 sept. 2018
Fiets- en wandelzoektocht
K.H. Broederband

19 september 2018
Raf Vertessen New York Quartet
De Singer vzw
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Te ontdekken in Rijkevorsel
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

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 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
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Opendeurdag
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

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
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OPENINGSUREN
College van burgemeester en schepenen
Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

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

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit, communicatie en
erediensten
0478 71 05 96 - lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen:
energie, tewerkstelling, toerisme en
milieu
0474 94 06 82 - stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs, middenstand
en lokale economie

SNR

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

0496 77 81 89 - wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
derde leeftijd en huisvesting

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend
13.00 -16.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
10.00 - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag
13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22

schooldagen: maandag tot vrijdag

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties:
6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26

schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur

nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties:
opvang in het Centrum

Wijk-Werken - Molenstraat 5

maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
na afspraak

OCMW - Prinsenpad 27

maandag t.e.m. vrijdag
9.00 - 12.15 uur en 14.00 - 17.00 uur
maandag t.e.m. donderdag op afspraak
13.00 - 17.00 uur
maandagavond
17.30 - 19.30 uur

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

Gemeentebestuur

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

OCMW

03 340 00 00		 03 340 39 65
info@rijkevorsel.be		ocmw@ocmwrijkevorsel.be
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2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

