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’t Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je ’t weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij

Gerard Cox
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INHOUD

4
Ook dit jaar kun je samen met het lokaal bestuur nadenken
over de toekomst van Rijkevorsel. Schuif mee aan tafel op 
dinsdag 11 en donderdag 13 september. Alle ideeën voor 
Rijkevorsel zijn welkom !

30
Jonge kunstenaars hebben het fietstraject langs het 
Kanaal Dessel-Schoten nog aantrekkelijker gemaakt.
Van muurschilderingen tot een XL-postkaart uit de oude doos: 
op een tiental locaties visualiseren kunstzinnige voorwerpen 
voortaan het verhaal van de Vaart.

26
Rijkevorselse ondernemers en handelaars zijn op 26 september 

van harte welkom op de tweede netwerkavond voor 
ondernemers. Dé ideale gelegenheid om kennis te maken met 

collega-ondernemers en van gedachten te wisselen met
het gemeentebestuur.

10
GLS De Wegwijzer nam dit jaar met het actieplan 

‘Operatie Proper’ deel aan het initiatief ‘Vlaanderen Mooi’.
Voor de geleverde acties om zwerfvuil tegen te gaan, mochten 

ze meteen een beloning ontvangen. Proper gedaan !

20
Heb je een hart voor dieren en wil je een bijdrage leveren 
tot het welzijn van de zwerfkatten ? Meld je dan aan bij 
de gemeente. We zijn steeds op zoek naar gemotiveerde 
dierenliefhebbers om het zwerfkattenproject te ondersteunen.
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VOORWOORD

Stefan Maes,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, middenstand en
lokale economie

Beste inwoners,

Bij het lezen van deze nieuwe 2310 loopt augustus 2018 stilaan op zijn laatste benen en 
kunnen we terug blikken op een zomer waar we nog lang aan zullen terugdenken.

Ondertussen zullen de meeste gezinnen met schoolgaande kinderen ook al de 
voorbereidingen gestart zijn voor het nieuwe schooljaar. Voor velen zal dit in een 
vertrouwde  omgeving zijn, maar anderen zetten dan weer een nieuwe stap in hun 
schoolcarrière. Altijd weer even spannend.

Dit heeft ook tot gevolg dat de start en het einde van de schooldag gepaard gaan met 
extra verkeersdrukte van fietsende kinderen en ouders die hun kroost van en naar de 

school brengen. Laten we hierbij het nodige respect en geduld voor elkaar opbrengen om ervoor te zorgen dat we 
met z’n allen op een veilige manier op onze bestemming geraken.

Inmiddels staat er ook al een tijdje extra bewegwijzering naar onze bedrijventerreinen en hebben de bedrijven 
totems voorzien om hun aanwezigheid te verduidelijken. Ondanks dat we bijna niet meer zonder GPS buitenkomen, 
was hier duidelijk nog behoefte aan.
Een aantal van deze bedrijven zullen ook deelnemen aan de jobbeurs die zal doorgaan in het Spijker te Hoogstraten. 
Dit is een initiatief van verschillende partners in samenwerking met de gemeente Rijkevorsel, de gemeente 
Merksplas en de stad Hoogstraten.

Voor jullie in dit blad duiken zou ik nog reclame willen maken voor BE-Alert. Bij sommige noodsituaties is het soms 
nuttig dat de overheid mensen snel op de hoogte kan brengen. Met BE-Alert kan dit. Inschrijven is de boodschap.

Jullie zien, er staan weer heel wat nuttige tips vermeld. Maar naast de meer ernstige zaken is er natuurlijk ook 
plaats voor ontspanning en zijn er tal van activiteiten die onze verenigingen organiseren  om september door te 
komen.

Daarom rest mij tot slot enkel nog om jullie veel  leesplezier te wensen en een leuke afsluiting van deze hete zomer. 
Afhankelijk van wanneer je dit blad krijgt, veel plezier tijdens het kermisweekend en anders een snelle recuperatie 
gewenst van de festiviteiten.
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BESTUUR

Net zoals vorig jaar kun je samen met het bestuur op een positieve manier mee brainstormen 
over toekomstige initiatieven voor Rijkevorsel. Dit jaar komen volgende thema’s aan bod:

Heb jij goede ideeën voor Rijkevorsel ? Kom dan naar Rijkevorsel Informeert en schuif mee 
aan tafel !

Dinsdag 11 september
· Zaal Forsela in Leo Pleysierbibliotheek
· Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 13 september
· Parochiezaal Sint-Jozef
· Aanvang: 19.30 uur

Sinds 2014 organiseert het lokaal bestuur bewonersvergaderingen voor de 
inwoners van Rijkevorsel. Dit jaar is iedereen welkom op dinsdag 11 en 
donderdag 13 september 2018. Laat je stem horen en denk mee na over de 
toekomst van Rijkevorsel !

Rijkevorsel informeert: denk mee na
over de toekomst van Rijkevorsel !

1. Veiligheid
2. Vrije tijd
3. Milieu en duurzaamheid

4. Welzijn en ouderenzorg
5. Mobiliteit en verkeersveiligheid
6. Openbare werken

www.rijkevorsel.be/
rijkevorselinformeert

 

Meer    
info

© Bart Huysmans
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Gemeente- en provincieraads-
verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 trekken we met z’n allen 
naar de stembus om onze stem uit te bren-
gen voor de gemeente- en provincieraad. 
Om die dag alles in goede banen te laten 
verlopen, geven we hieronder een overzicht 
van de belangrijkste zaken die je op voor-
hand in orde moet brengen.

1. Stemrecht en stemplicht bij verkiezingen
In België is er stemplicht voor alle Belgen 
vanaf de leeftijd van 18 jaar, ook al ben je 
niet in staat om naar het stemlokaal te gaan.
In aanloop naar de verkiezingen krijg je een 
oproepingsbrief. Op die brief staat vermeld 
in welke gemeente en in welk stemlokaal 
je moet gaan stemmen. Je vindt er ook de 
openingsuren van het stemlokaal en wat je 
naast de brief nog moet meebrengen (bv. 
identiteitskaart).

Op voorwaarde dat je een geldige reden 
hebt om zelf niet aan de verkiezingen deel 
te nemen, kun je een volmacht aan een an-
dere kiezer geven. Ook als je op de dag van 
de verkiezingen in het buitenland verblijft, 
moet je een volmacht geven.

Wie stemgerechtigd is in België, moet ook 
deelnemen aan de verkiezingen. Met deel-
name aan de verkiezingen wordt bedoeld:
· zich begeven naar het stemlokaal
· het stemhokje binnentreden
· een stem uitbrengen (dat kan ook een 

blanco stem zijn)
· het stemhokje verlaten
· het inscannen en in de stembus stoppen 

van het stembiljet
Als je weigert het stemhokje binnen te gaan, 
word je genoteerd als ‘afwezige kiezer’.

2. Oefenen met stemcomputers
Het stemmen op 14 oktober zal in Rijkevor-
sel opnieuw geautomatiseerd verlopen. Het 
gemeentebestuur wil aan de kiezers die dit 
wensen de kans geven vooraf te oefenen met 
de stemcomputers.

De oefenkiescomputers zijn vanaf 1 septem-
ber terug te vinden op volgende locaties:
· de Leo Pleysierbibliotheek (tot en met 

7 oktober)
· de Aster Berkhofbibliotheek  (tot en met 

7 oktober)
· het administratief gebouw OCMW, Prin-

senpad (tot en met 30 september)

Een filmpje over de stemmethode staat op 
de gemeentelijke website www.rijkevorsel.
be/verkiezingen.

3. Ik kan niet gaan stemmen op de dag
 van de verkiezingen. Kan ik een
 volmacht geven ?
Om reden van ziekte, studie, beroep, ge-
loofsovertuiging, toestand van vrijheidsbe-
neming, verblijf in buitenland om beroeps- of 
privéredenen kun je volmacht geven. Welke 
documenten je hiervoor dient voor te leggen, 
kun je opvragen bij de dienst burgerzaken of 
via www.rijkevorsel.be/verkiezingen.

Opgelet ! Je dient steeds het officiële vol-
macht formulier te gebruiken. Dit kun je 
afhalen bij de dienst burgerzaken of down-
loaden via https://vlaanderenkiest.be/faq/
hoe-geeft-u-een-volmacht. Deze aanvraag 
moet ten laatste op 12 oktober voor 12.00 
uur ingediend worden.

Oktober

14
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aan de voorzitter van het stembureau of na 
de verkiezingen binnenbrengen bij het vre-
degerecht in je kieskanton. Voor meer info 
verwijzen we je graag naar de dienst burger-
zaken of www.rijkevorsel.be/verkiezingen.

5. Ik heb mijn oproepingsbrief verloren/
 niet ontvangen. 
Je moet stemmen in de gemeente waar je 
ten laatste op 1 augustus 2018 bent gedo-
micilieerd. De oproepingsbrieven worden ui-
terlijk 15 dagen voor de start van de verkie-
zingen verstuurd. Als je na 1 augustus bent 
verhuisd, dan wordt de oproepingsbrief ver-
zonden naar je vorige adres.

Heb je geen oproepingsbrief ontvangen of 
ben je jouw oproepingsbrief kwijt ? Dan kun 
je een duplicaat aanvragen bij de dienst 
burgerzaken. Je kunt er tot op de dag van de 
verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op 
deze oproepingsbrief wordt ‘duplicaat’ ver-
meld door het gemeentebestuur. De dienst 
bevolking is op de dag van de verkiezingen 
geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

6. Je hebt op de dag van de verkiezingen
 geen identiteitskaart
Bij verlies van jouw identiteitskaart moet 
je onmiddellijk aangifte doen bij de dienst 
burgerzaken. Zij bezorgen je een voorlopig 
bewijs van identiteit. Dat document volstaat 
om te kunnen stemmen. De dienst bevolking 
is op de dag van de verkiezingen 
geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

Aan wie kun je een
volmacht geven ?
Je kunt een volmacht geven aan een andere 
kiezer. Het is zelfs zo dat de persoon aan 
wie men een volmacht geeft niet in de ge-
meente moet wonen, maar hij/zij moet wel 
gaan stemmen in het stembureel waar de 
volmachtgever staat ingeschreven. Iedere 
kiezer mag maximum 1 volmacht hebben.
 
Wat moet je doen
als volmachthouder ?
Als iemand jou volmacht gaf om in zijn/
haar plaats te gaan stemmen, moet je eerst 
voor jezelf gaan stemmen en je vervolgens 
aanmelden in het stembureau waar de vol-
machtgever moest stemmen met volgende 
zaken: je eigen identiteitskaart, je eigen 
oproepingsbrief en de oproepingsbrief van 
de volmachtgever, het volmachtformulier en 
(indien van toepassing) het bijgevoegd at-
test.

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief 
van de volmachthouder de stempel ‘heeft 
bij volmacht gestemd’ aangebracht.

4. Ik kan niet gaan stemmen op de dag
 van de verkiezingen. Ik wens geen
 volmacht te geven.
Indien je op de dag van de verkiezingen je 
onmogelijk kunt aanmelden op het stem-
bureau en geen volmacht wenst te geven, 
kun je een bewijs van verhindering voor de 
verkiezingen binnenbrengen op het gemeen-
tehuis, op de verkiezingsdag laten bezorgen 

BESTUUR

Dienst burgerzaken
03 340 00 30
burgerzaken@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/verkiezingen
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DIGITAAL STEMMEN 
in 12 stappen

#vlaanderenkiest @ABB_Vlaanderen

vlaanderenkiest.beinfo@vlaanderenkiest.be

1 2
Steek de witte chipkaart 
in de richting van de pijl 

tot aan de streep 
in de stemcomputer.

5
Neem de witte 
chipkaart terug.

Verlaat het stemhokje met 
uw stembiljet en chipkaart.

Bevestig uw stem.

8
Vouw uw stembiljet 

dubbel met de gedrukte 
tekst naar binnen.

12
De klep opent automatisch. 
Steek het dichtgevouwen 
stembiljet in de stembus.

Volg de instructies 
op het scherm.

6
Neem uw stembiljet 

(papierstrook).

10
Geef de witte chipkaart 

terug aan een lid 
van het stembureau.

3
Breng uw stem uit.

7
Kijk uw stembiljet na. 
Uw stemkeuze staat in 
kleine letters gedrukt

11
Ga naar de stembus, vouw 
uw stembiljet terug open 

en scan de QR-code.

#vlaanderenkiest op zondag 14 oktober 2018: lokale en provinciale verkiezingen

4

9

In het stemhokje

Aan de stembus

Aan de voorzitterstafel

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

Sluitingsdagen september 2018

Op vrijdag 21 september houdt de buitenschoolse kinderopvang 
een pedagogische studiedag. Die vrijdag wordt er enkel ochtend- 
opvang in de Kinderclub georganiseerd. Gelieve hiermee reke-
ning te houden.
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Herdenking Bevrijding
Rijkevorsel

Eind september 1944, na meer dan 4,5 jaar 
Nazi-bezetting, werden onze Kempense ka-
nalen door de Duitse Wehrmacht gebruikt als 
verdedigingslinie. Tijdens de nacht van 24 
op 25 September 1944 stak de Britse 146ste 
Infanterie Brigade van de 49ste Infanterie 
Divisie, de Polar Bears, echter het kanaal 
over bij Sas 1 en brak door de vijandelijke 
posities. Alle andere pogingen faalden, maar 
in Sint-Jozef draaide het uit op een succes.
Het gemeentebestuur houdt eraan om in 
september deze gebeurtenis te herdenken, 
dit jaar op zondag 16 september.

Voor dit jaar past de vzw Spearhead hun pro-
gramma aan en wordt er geen kampplaats 
opgezet aan de chirolokalen in Sint-Jozef 
Rijkevorsel. Wel is er in de voormiddag een 
rondrit met militaire voertuigen door Rijke-
vorsel. En vanaf 12.00 tot 14.30 uur is er een 
static show van de militaire oldtimervoertui-
gen op het molenterrein in de Looiweg. Ie-
dereen is hier van harte welkom. Om 15.00 
uur nodigt het gemeentebestuur en de vzw 
Spearhead iedereen uit om deel te nemen 
aan de ceremonie aan het Plumbridgemo-
nument ter hoogte van het sas in Sint-Jozef 
Rijkevorsel. Ook dit jaar is er een overvlucht 
van enkele historische vliegtuigen. De leer-
lingen van GLS De Wegwijzer zullen het pe-
terschap van het monument aanvaarden.

© Bart Huysmans

Internationale Dag
voor de Vrede

21 september is door de VN uitgeroepen tot 
Internationale Dag voor de Vrede om ‘de ide-
alen van vrede te promoten’. Dit jaar wordt 
de focus opnieuw gelegd op het thema kern-
wapens. 122 landen keuren de tekst van het 
VN-verdrag dat kernwapens verbiedt, goed.

Als lid van het internationale netwerk Mayors 
for Peace wenst Rijkevorsel hier de nodige 
aandacht aan te besteden.

De vredesvlag zal op deze dag zichtbaar aan-
wezig zijn in onze gemeente.

Meer info:
· www.vrede.be/vrede-in-actie/vredesvlag

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 18 juni 2018

De jaarrekening 2017 wordt vastgesteld.

De gemeenteraad gaat akkoord met enkele 
aanpassingen in het richtlijnenhandboek.

De gemeenteraad neemt akte van de eedaf-
legging van de algemeen directeur van de 
gemeente en het OCMW van Rijkevorsel.

BESTUUR
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Een beheersovereenkomst tussen het OCMW 
en de gemeente inzake personeel wordt 
goedgekeurd.

De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de 
aanduiding van een vervanger voor de alge-
meen directeur en financieel directeur bij 
afwezigheid of verhindering.

De raad neemt kennis van het verslag van 
de schoolraad van 5 juni 2018 en het ABOC 
(onderhandelings- en overlegcomité) van 
8 juni 2018. Tevens wordt goedkeuring ge-
hecht aan enkele wijzigingen in het school-
reglement 2018-2019 en het lestijdenpakket 
2018-2019.

Het Kruispad wordt ingesteld als doorlo-
pende straat zodat deze vrij doorgankelijk 
blijft voor voetgangers en fietsers, dit ter 
hoogte van de kruising Oostmalsesteenweg 
met Kruispad en aan de kruising Helhoek – 
Helhoekweg met Kruispad.

Goedkeuring wordt verleend aan enkele toe-
voegingen inzake nachtwinkels, handcarwa-
shes  en ambulante- en kermisactiviteiten 
aan de gemeentelijke politieverordening in-
zake overlast, privatief gebruik en veiligheid 
en gemak van doorgang op de openbare weg 
en veiligheid.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Heraanleg 
Oude Sint-Lenaartsepad’. De raming be-
draagt € 58 078,45 inclusief BTW gedeelte 
gemeente en exclusief BTW gedeelte 
Pidpa/Hidrorio (gemeentelijk aandeel 
€ 48 230,95 inclusief BTW en aandeel derde 
betaler).

De raad gaat akkoord met de samenwer-
kingsovereenkomst ‘K-18-039: Wegen- en 
rioleringswerken in Oud-Sint-Lenaartsepad' 
tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rij-
kevorsel.

Goedkeuring wordt verleend aan het adden-
dum bij de kaderovereenkomst met Eandis 
dat de verlenging van deze overeenkomst 
tot 1 april 2019 inhoudt.

De ontworpen rooilijn, zoals voorgesteld 
op het verkavelingsplan, tot het realiseren 
van een verkaveling met twee bouwkavels 
op een perceel gelegen Looiweg 13, wordt 
goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met het retributiere-
glement op het afleveren van reflecterende 
huisnummers dat zal gelden per 1 juli 2018. 

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op woensdag 29 augustus en maan-
dag 24 september 2018 vanaf 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

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

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

· 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

‘Vlaanderen Mooi’ is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten 
van onder andere OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). 
‘Vlaanderen Mooi’ geeft uitvoering aan haar beleid onder
de naam ‘Mooimakers’.

De Wegwijzer valt weer in de prijzen

‘Mooimakers’ voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve 
manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke 
acties op. ‘Mooimakers’ is de motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen deel 
van kan uitmaken. 

GLS De Wegwijzer had zich ingeschreven met het actieplan
‘Operatie Proper’. Wat stond hier onder andere in ?
· Leerlingen en leerkrachten engageren zich om elke maand zwerfvuil in de schoolomgeving op 

te ruimen.
· Verplicht gebruik van brooddozen, drinkbussen, ...
· Een beurtrol op school organiseren om vuil op het schoolterrein op te ruimen.

Midden juni viel er een cheque van € 909 in de bus van De Wegwijzer. Ze werden beloond voor 
al de acties die ze vorig schooljaar hadden georganiseerd. Met dit geld worden grote muziekin-
strumenten voor op de speelplaats aangekocht. 

Werken aan een leefbaar en mooi milieu is nooit af. We moeten ons er dagelijks voor inzetten. 
De Wegwijzer draagt haar steentje bij.
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Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 5 september 2018
· Dame Blanche en koffie
· Prijs:  € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum

Verkeersapotheose
met Toon Aerts

In GLS De Wegwijzer zijn ze trots dat Toon 
Aerts, top in het veldrijden en geen intro-
ductie nodig, al enkele jaren het peterschap 
op zich neemt van de fietshelmactie in de 
school. Tijdens een grootse verkeersapothe-
ose eind juni kreeg hij van de plaatselijke 
interviewer Anton Mertens, vijfde leerjaar 
en zelf een aanstormend wielertalent, eerst 
enkele vragen voorgeschoteld. Op de vraag 
wie hij de beste veldrijder vond, Mathieu 
van der Poel of Wout Van Aert, antwoordde 
Toon diplomatisch dat ze elk hun sterktes 
hebben en dat de keuze moeilijk was. 

Toon zette daarna eerst de klas in de bloe-
metjes die elke maand in orde was geweest 
met het dragen van de fluovestjes. Daarna 
was het de beurt aan de kinderen die hun 
fietshelm zo goed als dagelijks hadden ge-
dragen. Onder hen verlootte hij enkele wie-
lerspullen (fietstruitjes en zelfs een volledig 
fietspak).

De verkeersouders werden ook nog eens in de 
bloemetjes gezet. Enerzijds werden er twee 
uitgezwaaid (grote dankjewel) maar ook 
werden er twee nieuwe verwelkomd die vol-
gend jaar de rangen zullen versterken. Ook 
de gemachtigde opzichters die dagelijks de 
kinderen begeleiden in het verkeer, kregen 
een speciale attentie. Als slot had Toon nog 
een speciaal woordje voor onze laatstejaars: 

“Zorg ervoor, wanneer jullie volgend school-
jaar uitzwermen, dat jullie ‘gezien’ worden”.

De verkeersouders hadden er voor gezorgd 
dat elk kind als aandenken een bal kreeg. 
Een mooie afsluiter van een zeer leuke voor-
middag.

Awel luistert naar
kinderen en jongeren

“Af en toe neem ik contact op in moeilijke 
tijden. En door Awel kom ik er weer door .”
 Een meisje van 11 jaar

Meer dan 70 % van de kinderen en jongeren 
die Awel contacteren, de Nederlandstalige 
hulplijn voor kinderen en jongeren in België, 
vindt er hulp. Maar de lijnen zijn zo drukbe-
zocht dat nog heel wat kinderen en jongeren 
met hun verhaal blijven zitten. 

Awel zoekt extra vrijwilligers. Word een luis-
terend oor. Iets voor jou ? Surf naar de web-
site www.awel.be.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op 
donderdag 20 september 2018 in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
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LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

November 2017
· Apircioae Nathan, kind van Apircioae 

Adrian en Apircioae Iuliana,
 23 november 2017

Maart 2018
· Rowinska Amelia, kind van
 Rowinski Pawel Piotr en Berezowska
 Paulina Maria, 8 maart 2018
· Van Gestel Emiel, kind van
 Van Gestel Dominik en Decroix Els,
 30 maart 2018

Mei 2018
· Klessens Tess, kind van Klessens Sam en 

Klessens Wendy, 10 mei 2018
· Hermans Vic, kind van Hermans Geert en 

Van Ginkel Liesbeth, 17 mei 2018
· Bervoets Vik, kind van Bervoets Jonas en 

Mertens Jorien, 29 mei 2018
· Van Looveren Luiz, kind van
 Van Looveren Guy en van der Kaa Leen,
 31 mei 2018

Juni 2018
· Van Troy Renée, kind van Van Troy Koen 

en Van Der Stuyft Mireille, 15 juni 2018
· Faes Rik, kind van Faes Bram en
 Godet Ruth, 21 juni 2018
· Aerts Jules, kind van Aerts Thomas en 

Aerts Kim, 25 juni 2018
· Van Looveren Sam, kind van
 Van Looveren Kris en
 De Beuckelaer Kelly, 29 juni 2018
· Verheyen Lise, kind van Verheyen Kris en 

Smeulders Annick, 30 juni 2018

Juli 2018
· Van Velthoven Noore,
 kind van Van Velthoven Tom en
 Van den Schoor Janne,
 5 juli 2018
· Tavarez Muñoz Aylén Laureana,
 kind van Tavarez Acosta Jose Julian en 

Muñoz Raemaekers Lydia,
 10 juli 2018
· De Vry Milan, kind van De Vry Erwin en 

Kaethoven Shana, 11 juli 2018
· Adams Alice, kind van Adams Joeri en 

Lauwers Lien, 13 juli 2018
· Janssens Thibo, kind van Janssens Jef en 

Boden Ellen, 16 juli 2018

Huwelijken

Juni 2018
· Aertssen Georges en Krols Marleen,
 9 juni 2018
· Tilburgs Bert en Bolckmans Evelien,
 16 juni 2018
· Marijnissen Eddy en Engel Soraya,
 16 juni 2018
· Brosens Tom en Van Den Heuvel Britt,
 20 juni 2018
· Nuyts Bart en Goris Rianna,
 29 juni 2018
· Van Ostaeyen Gerry en Valckx Cindy,
 30 juni 2018

Juli 2018
· Roefs Rudy en Smets Els,
 6 juli 2018
· Knaepkens Kim en Roelant Peggy,
 7 juli 2018
· Van Looy Bart en Wittenberg Stefanie,
 7 juli 2018
· Van Rompaey Dennis en
 Bartholomeeusen Leen, 7 juli 2018
· Aerts Brenda en Sprangers Nathalie,
 13 juli 2018
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Kerkenbeleidsplan:
info en overleg op
woensdag 5 september 2018

Verraste de slogan ‘Kerk te koop’ jou on-
langs ook ? Hij prijkte enkele weken lang aan 
de gevel van de Sint-Jozefkerk. Er beweegt 
wat in de kerk. Zoveel is duidelijk. Al sinds 
2015 denken heel wat mensen mee na over 
de toekomst van onze kerken. Dit groeide 
uit tot een heus ‘Kerkenbeleidsplan’ voor de 
kerkgebouwen Sint-Willibrorduskerk, Sint-
Jozefkerk en de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van 
Zeven Weeën in Achtel.

Na drie jaar is dit plan nu zo goed als rond. 
Graag lichten we dit toe tijdens de open 
infoavond van woensdag 5 september 2018 
waarop ook jij als vereniging of individu ze-
ker welkom bent. We starten om 19.30 uur. 
Na informatie over het waarom van zo’n 
plan en over de voorstellen voor de bestem-
mingen van elk kerkgebouw, krijg je ruim de 
kans om vragen te stellen en suggesties te 
geven. Zo wordt het plan iets van ons alle-
maal. En wees gerust. Onze kerken worden 
nog lang niet verkocht !

Plaats van afspraak: zaal ’t Centrum, Dorp 
21.

· Geeroms Teun en Van Hove Miek,
 14 juli 2018
· Cornelissen Patrick en
 Moeskops Diane, 28 juli 2018

Overlijdens

Juni 2018
· Mertens Augustijn
 °1930 †  3 juni 2018
· Verheyen Livina
 °1932 †  5 juni 2018
· Van Bergen Joanna
 °1928 †  6 juni 2018
· Speltincx Maria
 °1921 †  6 juni 2018
· Heremans Ludovicus
 °1943 †  7 juni 2018
· Smolderen Hilda
 °1930 †  9 juni 2018
· Van Meir Maria
 °1920 †  9 juni 2018
· Hoefnagels Lodewijk
 °1927 † 19 juni 2018
· Van Dooren Maria
 °1926 † 28 juni 2018

Juli 2018
· Clement Frank    

°1953 †  7 juli 2018
· Geerts Josephus   

°1934 † 17 juli 2018
· Verboven Ludovicus   

°1930 † 18 juli 2018
· Vandenbril Godelieva   

°1946 † 21 juli 2018
· Wouters Anna    

°1932 † 24 juli 2018
· Martens Lisette    

°1945 † 25 juli 2018
· Van Den Langenbergh Johannes  

°1927 † 28 juli 2018
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Alzheimer Cupcake-maand

                            
De Stichting Alzheimer Onderzoek organi-
seert de 3de Belgische Alzheimer Cupcake-
maand in september.

Particulieren, verenigingen, clubs, scholen, 
woonzorgcentra worden opgeroepen om sa-
men te bakken met vrienden, familie, club-
genoten, klasgenoten. Bak lekkere cupcakes 
en verkoop deze voor het goede doel, het 
Alzheimeronderzoek. Want onderzoek geeft 
hoop !

Meer info:
· www.stopalzheimer.be
· info@stopalzheimer.be
· 02 424 02 04

LEVEN EN WELZIJN

WZC Prinsenhof zoekt vier (m/v)

GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGEN (C3-C4)
VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

VERPLEEGKUNDE (HBO5)
(voorheen gebrevetteerd verpleegkundige) 

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in deeltijds dienstverband: drie in halftijds dienstverband (19/38 uur)
en één in 3/4de dienstverband (28,5/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als verpleegkundige in WZC Prinsenhof ben je mee 
verantwoordelijk voor de begeleiding, behandeling 
en verzorging van onze bewoners. Je staat voor een 
kwaliteitsvolle zorg en hanteert de beste verpleegmethoden. 
Je werkt nauw samen met alle leden van het multidisciplinair 
team. Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige. 

PROFIEL

Je bent geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg. Je 
streeft een kwaliteitsvolle verzorging na. Je staat graag ten 
dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen. 

VERDERE INFORMATIE 

Je bent houder van de beroepstitel van gegradueerd 
verpleegkundige. Je beschikt bovendien over een visum 
van verpleegkundige en bent titularis van een brevet of 
diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs 
in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend 
secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde of 
van een diploma van gegradueerd verpleegkundige van 

het hoger beroepsonderwijs. Je dient te slagen voor de 
selectieprocedure. Voor een functiebeschrijving en vragen 
met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, selectieprocedure 
e.d. kun je terecht bij mevr. Leen Martens (03 340 39 62, 
lmartens@ocmwrijkevorsel.be).

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan mevr. 
Leen Martens uiterlijk op 24 september 2018. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs op de OCMW-campus, t.a.v. de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, Prinsenpad 27 te
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per
e-mail indienen.

03 340 39 62
lmartens@ocmwrijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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Computer- en 
tabletcursussen:
gratis voor iedereen

Digidak staat garant voor cursussen in een 
prettige en ontspannen sfeer, waarbij ze per 
cursus niet meer dan vijf cursisten ontvan-
gen. Heb je nog nooit met een computer 
of tablet gewerkt en wil je het toch graag 
leren ? Wil je meer weten over internet, 
smartphone, fotoboeken maken, werken 
met Windows 10  ? Dit en nog veel meer ont-
dek je tijdens de verschillende cursussen die 
door digidak in Rijkevorsel worden georga-
niseerd.

Initiaties
Na de zomervakantie worden weer verschil-
lende cursussen gegeven zoals computerweg-
wijs, internet en e-mail, documentbeheer, 
werken met smartphone voor beginners, be-
werken van foto’s en nog zoveel meer. Kom 
het allemaal ontdekken bij digidak.

Om deel te nemen aan de initiaties moet je 
vooraf inschrijven op de locatie waar je de 
les wil volgen:
· maandag 10 en 17 september 2018 van 

10.00 tot 11.30 uur in Sint-Jozef Rijkevor-
sel (Aster Berkhofbibliotheek), Kerkdreef 
61

· donderdag 13 en 20 september 2018 van 
10.00 tot 12.00 uur in Rijkevorsel centrum 
(Klooster), Molenstraat 5

Indien je niet naar de inschrijfmomenten 
kunt komen, kun je nadien nog inschrijven 
tijdens de vrije inloop zolang er vrije plaat-
sen beschikbaar zijn. 

Vrije inloop
Tijdens de vrije inloop kun je, als je thuis 
geen computer hebt of extra wilt oefenen, 
onbeperkt en gratis begeleid oefenen. Onze 
begeleiders helpen je graag verder.

· Digidak Centrum (Klooster), Molenstraat 
5, vrije inloop op donderdag van 9.00 tot 
12.00 uur

· Digidak Sint-Jozef (Aster Berkhofbiblio-
theek), Kerkdreef 61, vrije inloop op 
maandag van 10.00 tot 12.00 uur

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

· 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

Heel wat huisnummers binnen Rijkevorsel zijn vaak niet goed zichtbaar 
of slecht leesbaar vanaf de rijweg. De extra seconden of minuten dat de 
huisarts, ambulance of brandweer vaak ’s nachts of bij slecht weer moet 
zoeken naar het juiste huisnummer kunnen van levensbelang zijn. Om hierin 
tegemoet te komen aan onze burgers, biedt het gemeentebestuur van 
Rijkevorsel reflecterende huisnummers aan een democratische prijs aan.

Reflecterende huisnummers

De nieuwe huisnummerplaatjes zijn eenvoudig en duidelijk zichtbaar. De zwarte tekst contras-
teert met witte achtergrond. Dankzij de reflecterende achtergrond zijn ze ook in het donker 
goed zichtbaar. Standaard zijn ze 7 cm hoog en 11 cm breed.

Het nieuw huisnummerplaatje bestaat uit een stevig aluminiumplaatje dat je makkelijk zelf 
kunt ophangen met sterke siliconenlijm voor buitengebruik. Heb je nog een oud huisnummer-
plaatje ? Dan kun je dat best zelf verwijderen. Heb je een eigen creatief huisnummer ? Dan mag 
dat blijven hangen. Je kunt het nieuwe reflecterende huisnummerplaatje dan op een andere 
plaats hangen, bij voorkeur op je brievenbus.

Waar moet je huisnummer hangen ? 
Een huisnummer moet goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en moet evenwijdig hangen 
met deze weg. Het huisnummer hangt bij voorkeur op de brievenbus. Indien het huisnum-
merplaatje niet op je brievenbus past, mag het ook op een andere drager zoals omheining of 
paaltje gehangen worden of op de voorgevel van het gebouw als deze zich niet te ver van de 
straatrand bevindt. 

Hoe aanvragen en afhalen ?
De reflecterende huisnummers kunnen in de maand september besteld worden bij 
de financiële dienst (gemeentehuis, 1e verdieping) aan de  democratische prijs van 
€ 1,35 per stuk. Om alles vlot te laten verlopen, 
vragen we je wel om zoveel mogelijk gepast te 
betalen. De nummers kunnen vervolgens afge-
haald worden vanaf 15 oktober aan de onthaal-
balie van het gemeentehuis.

Dienst burgerzaken
· 03 340 00 30
· burgerzaken@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Test BE-Alert op 5 juli 2018

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking ? Bij een noodsitu-
atie willen we jou graag snel verwittigen. 
Daarom testte onze gemeente op 5 juli BE-
Alert, een nationaal systeem dat je op de 
hoogte stelt van een noodsituatie via sms, 
e-mail of telefoon.

Bijna 500 Rijkevorselse inwoners ontvingen 
op 5 juli een testboodschap via sms en/of 
een e-mail. Ook in vele andere gemeenten 
werd BE-Alert getest. Benieuwd naar de re-
sultaten ? Neem een kijkje op de website 
www.crisiscenter.be.

Wat is BE-Alert ?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
we jou kunnen verwittigen bij een nood- 
situatie. Dankzij BE-Alert kan een burge-
meester, gouverneur of de Minister van Bin-
nenlandse Zaken een bericht uitsturen naar 
iedereen waarop de noodsituatie impact 
heeft.
Zo kunnen inwoners op een snelle manier de 
nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en 
deuren te sluiten bij een brand. Je kunt een 
BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of 
e-mail.

Registreer je !
Om een bericht te ontvangen moet je je re-
gistreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.
be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier 
zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag 
nog in !

Meer info:
· www.be-alert.be

Op 21 september stappen
en trappen we naar school

Naar jaarlijkse gewoonte vindt op de vrij-
dag tijdens de Week van de Mobiliteit (16 
tot 22 september) de STRAPDAG plaats. Op 
deze autoluwe schooldag komen duizenden 
kinderen te voet, met de fiets, step, go-
cart of skates naar school. Duurzaam naar 
school is leuk, gezond, goed voor het milieu 
en zorgt voor mee veiligheid op de school-
routes en aan de schoolpoort. Over heel 
Vlaanderen doen 1 300 basisscholen en 100 
gemeenten mee aan de Strapdag. Als Octo-
pusgemeente ondersteunt Rijkevorsel onze 
scholen waardoor ze een mooi materialen-
pakket ontvangen voor de organisatie van de 
Strapdag, de wintercampagne FLITS en Par-
kour (bewegingscampagne in mei). Er is voor 
elke leerling een kleurrijk strapbandje en 
een bladwijzer voorzien. Het pakket bevat 
ook ballonnen, affiches  en een strapbanner 
(optioneel) om de school aan te kleden. Het 
nieuwe straplied zet de kinderen alvast in 
beweging.

 

De Strapdag is een campagne van het Oc-
topusplan (Voetgangersbeweging vzw), een 
organisatie die ijvert voor kindvriendelijke 
schoolomgevingen en duurzaam woon-
schoolverkeer. Doe op 21 september mee en 
draag bij aan een veiligere schoolomgeving. 
Laat de auto aan de kant en kies ook voor 
stappen of trappen!

Meer info:
· www.strapdag.be



18

Verkeershinder

Straatbarbecue Waterdelt
Op zaterdag 1 september 2018 wordt er een 
straatbarbecue georganiseerd door het ge-
buurte Waterdelt. De Waterdelt wordt van 
13.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle door-
gaand verkeer. Plaatselijk verkeer wordt uit-
zonderlijk toegelaten voor de bewoners.

Kanaalfuif 
Op zaterdag 8 september 2018 organiseert 
Chiro Sint-Jozef hun jaarlijkse fuif. Dit eve-

nement vindt plaats aan hun lokalen op de 
Zuiderdijk.
Om dit evenement veilig te laten verlopen 
zal éénrichtingsverkeer worden ingericht op 
de Zuiderdijk. Aan de parking van de voet-
bal wordt een ‘kiss and ridezone’ ingericht 
zodat de bezoekers vandaar te voet naar de 
fuiftent kunnen gaan.

Boerenmarkt 
Op zondag 9 september 2018 wordt Doelen-
pad n.a.v. de jaarlijkse Boerenmarkt volle-
dig afgesloten voor doorgaand verkeer van 
7.00 tot 15.00 uur. 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

zoekt een (m/v)

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING 
(STEDENBOUWKUNDIGE) (A1a-A3a)

in voltijds statutair dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening 
(stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en 
ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake 
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt 
de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige 
aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert 
een aantal activiteiten van het besluitvormingsproces. Je 
bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving 
(ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid). Je 
leidt, coördineert en organiseert de werking van deze dienst 
met het oog op een kwalitatieve dienstverlening. 

PROFIEL

Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden 
voor deze functie en hebt een grondige kennis van de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
planning. Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een 
sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote 
betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je 
contacten met burgers, mandatarissen en collega’s. 

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 

selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee 
jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden 
gevaloriseerd. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk 
op 24 september 2018. Verstuur je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs 
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester 
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen bij de
personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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Dorpsfeest in
Sint-Jozef Rijkevorsel
N.a.v. hun 75-jarig bestaan organiseert KWB 
Sint-Jozef op zaterdag 15 september 2018 
een dorpsfeest. Vanaf 12.00 uur tot 1.00 uur 
wordt de Kerkdreef tussen de Essenweg en 
de Meir afgesloten voor alle verkeer. Het 
kruispunt Kerkdreef-Meir wordt vrijgehou-
den voor het verkeer richting Pastoor Lam-
brechtsstraat.
Het kruispunt Kerkdreef-Essenweg blijft vrij 
voor het verkeer Essenweg, Uitbreidings-
straat, Sparrenweg en achterliggende stra-
ten.

Een omleiding wordt voorzien.

Opendeur Brandweer 
Op zondag 16 september 2018 organiseert 
de brandweer haar jaarlijkse Opendeurdag. 
Vanaf 10.00 tot 20.00 uur wordt een ge-
deelte van de Looiweg afgesloten voor alle 
doorgaand verkeer. Omleidingen worden ge-
signaleerd. 

Herdenking bevrijding
Het treffen voor militaire voertuigen vindt 
dit jaar plaats op zondag 16 september 2018. 
Op zondagvoormiddag is er een rondrit door 
Rijkevorsel en een static show op het molen-
terrein in de Looiweg.

Op zondagmiddag om 15.00 uur is er een ce-
remonie aan het monument ter hoogte van 
sas 1 te Sint-Jozef Rijkevorsel. Voor fietsers 
zal er geen doorgang zijn op het jaagpad. Zij 
dienen een kleine omleiding te volgen.

Strapdagen
Op 20 en 21 september 2018 van 
8.00 tot 15.00 uur wordt een 
gedeelte van de Banmolenweg 
afgesloten voor alle verkeer dit 
n.a.v. de Strapdagen georgani-
seerd door kleuterschool Het 
Moleke.

Een wespennest in je tuin ?
Contacteer de brandweer !

Wespennesten zijn een jaarlijks terugke-
rende plaag. Ontdek je een wespennest in 
jouw tuin of op straat, dan kun je dit mel-
den bij de Hulpverleningszone Taxandria via 
het online meldingsformulier op de website 
www.HVZTaxandria.be. De brandweer zal 
dan één van de volgende dagen langskomen 
om het nest te verwijderen. In Rijkevor-
sel worden de wespennesten bestreden op 
maandag, woensdag of vrijdag. HVZ Taxan-
dria rekent voor de bestrijding geen kosten 
aan.

Meer info:
· www.hvztaxandria.be

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

 

Meer    
info
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Gezocht: vrijwilligers zwerfkattenbeleid

BOUWEN EN WONEN

Verwilderde katten of zwerfkatten zijn oorspronkelijk vaak huiskatten en 
hebben jammer genoeg geen baasje dat zorgt voor eten, beschutting en 
verzorging. Het aantal zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk toenemen 
als er niet ingegrepen wordt, met veel dierenleed en heel wat hinder voor de 
bevolking tot gevolg.

Om het probleem van zwerfkatten aan te pakken, heeft het gemeentebestuur al enige tijd 
een zwerfkattenbeleid waarbij getracht wordt het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke 
manier te beperken. Hiervoor doet het gemeentebestuur beroep op vrijwilligers om de zwerf-
katten te vangen, naar de dierenarts te brengen en terug te zetten op de plaats van vangst. 

Rijkevorsel kan alvast rekenen op een goed werkend team van dierenartsen en vrijwilligers uit 
de eigen gemeente. Maar er kunnen nog altijd vrijwilligers bij om ons team te versterken. Vele 
handen maken het werk lichter. Een vrijwilliger heeft recht op een kilometervergoeding van 
vangplaats kat naar dierenarts en terug en een tussenkomst voor de algemene kosten (zoals 
telefoonkosten, kattenvoer, ...) van € 3 per kat.

Heb je interesse om dit team te versterken en 
het zwerfkattenproject te ondersteunen ? Heb 
je een hart voor dieren en wil je een bijdrage 
leveren tot het welzijn van de zwerfkatten ? 
Meld je dan aan bij de milieudienst.

Milieudienst
03 340 00 23
milieudienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Campagne maakt Kempenaars 
bewust van putwaterkwaliteit

Heel wat Kempense gezinnen maken gebruik 
van putwater voor drinkwatertoepassingen 
terwijl ze niet weten of dit water daarvoor 
geschikt is. Een analyse van 171 putwater-
stalen toont nu aan dat meer dan de helft 
niet voldoet aan de drinkwaternormen, wat 
een gezondheidsrisico kan inhouden. 

Resultaten van de 3xG-studie, een gezond-
heidsstudie lopende in Dessel, Mol en Retie, 
toonden aan dat moeders die putwater ge-
bruiken om te koken of de moestuin te be-
sproeien hogere gehalten aan toxisch arseen 
in hun lichaam hadden. Daarom lanceerde 
Logo Kempen samen met veertien Kempense 
gemeenten, waaronder Rijkevorsel, een 
campagne genaamd ‘Steek je kop niet in ’t 
zand... weet jij welk grondwater uit je put 
komt?’. De campagne gebruikte een online 
tool om mensen die putwater gebruiken voor 
drinkwatertoepassingen (drinken, koken, 
vaat of hygiëne) te stimuleren een water-
staal te laten  analyseren. 171 inwoners gin-
gen daarop in en lieten een putwateranalyse 
uitvoeren door het Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne (PIH). 

Het PIH stelde vast dat meer dan de helft van 
de geteste putwaters de drinkwaternormen 
overschreed voor minstens één parameter. 
De meest voorkomende normafwijkingen 
waren een te lage pH en/of te hoge gehaltes 
aan ammonium (NH4), mangaan en ijzer. 
 
Het gebruik van putwater voor drinkwater-
toepassingen dat voor één of meerdere para-
meters de drinkwaternormen overschrijdt, 
kan een gezondheidsrisico inhouden. Wie dit 
putwater wil gebruiken om de auto te was-
sen, het toilet door te spoelen of het gazon 
te besproeien loopt geen gezondheidsrisico. 
Uit een bevraging onder de inwoners die hun 

putwater lieten testen, blijkt dat 54 % van de 
deelnemers van wie het putwater minstens 
één normafwijking had, zich bewust is van 
dit verschil in toepassingen. Ze hebben op 
basis van de analyseresultaten of het advies 
uit de campagnetool hun putwatergebruik 
aangepast. Zo gebruiken deze inwoners het 
putwater bijvoorbeeld niet meer om te ko-
ken, maar wel om het gras te besproeien. 

Meer info:
· Logo Kempen: 014 44 08 34
· PIH: 03 259 13 26

Groepsaankoop
groene energie

Inschrijven voor de samenaankoop groene 
energie van de provincie Antwerpen is nog 
mogelijk tot en met 25 september via de 
website www.samengaanwegroener.be.

Heb je geen internet ? Dan kun je tijdens 
de maand september terecht bij de milieu-
dienst in het gemeentehuis voor een papie-
ren inschrijving. Breng zeker je laatste jaar-
afrekening van elektriciteit en aardgas mee.
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Behaag onze Kempen

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de 
actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze groot-
schalige actie is intussen aan haar 24ste edi-
tie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, 
Velt, JNM en 27 Kempense gemeentebestu-
ren. De organisatoren willen inheemse en 
streekeigen soorten promoten. Je kunt in de 
periode september-oktober ook plantgoed 
aankopen via de actie.

Begin met je goed
te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw 
tuin? Informeer je vooraf goed! Je vindt heel 
wat nuttige informatie op www.iok.be/bok 
en in de gratis infobrochure. Op de website 
kun je ook eenvoudig te weten komen welke 
haag ideaal is voor jouw tuin.

Advies op maat ?
Wil je graag advies op maat van jouw tuin ? 
Welke planten zijn geschikt ? Waar zet ik 
welke planten ? Hoe kan ik mijn tuin bijen-
vriendelijk aanplanten ? Je kunt terecht voor 
advies op maat bij de vrijwilligers van bijen-
centrum De Raam. Dit kan elke zondag van 
9.00 tot 11.30 uur en op 2 september ook 
van 13.00 u tot 17.00 uur in het bijencen-
trum aan de Keirschothoeveweg.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag 
onze Kempen’ bieden inheems en streekei-
gen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, 
kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplan-
ten, enkele heesters, steunpalen voor fruit-
bomen en compost aan. Inheemse en streek-
eigen haagplanten gedijen van nature goed 
op onze arme Kempense zandgronden. Ze 
trekken meer diersoorten aan en vergroten 
de natuurwaarde van je tuin. Heel wat van 
het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig 
om meer bijen aan te trekken naar je tuin 
(op bestelformulier aangeduid met een ). 
Speciaal voor de bijen wordt ook bio-bloe-
menzaad voor bloemenweiden en bio-bloem-
bollen aangeboden. Een bijenbosje biedt dan 
weer een ideale combinatie van planten om 
bijen naar je tuin te lokken en de biodiver-
siteit in je buurt te versterken. De organi-
satoren kiezen waar mogelijk voor autoch-
toon plantmateriaal. Dit zijn nakomelingen 
van planten die zich hier na de laatste ijs-
tijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone 
planten zijn beter aangepast aan ziektes, 
uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met 
andere organismen... Onze fauna en flora is 
beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus 
van autochtone bomen en struiken.

Hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via www.iok.
be/bok. Maar je kunt ook bestellen door bij-
gevoegd bestelformulier af te leveren bij de 
milieudienst. Bestellen kan tot 31 oktober !

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te ha-
len op zaterdag 17 november tussen 9.30 en 
11.30 uur op de afhaalplaats van je keuze.

Meer info:
· www.iok.be/bok
· behaag.onze.kempen@iok.be
· haal een gratis infobrochure af
 in het gemeentehuis

BOUWEN EN WONEN

Elke besteller uit Rijkevorsel krijgt bovendien gratis een pak-
ketje bloembollen (vijf bostulpen en vijf boerenkrokussen) om je 
tuin nog bijenvriendelijker te maken !
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 = goed voor vogels    = goed voor bijen en insecten    = past in geschoren haag    = mooie bloesem en/of heerlijke geur 
* De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 10 x meidoorn - Vochtige grond: 
 15 x Haagbeuk, 15 x meidoorn.          *** Bijenbosje (voor 10 - 12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen gelieve telefonisch te informeren: korting voorzien van 10 % vanaf e 100 (behalve op compost).

 Soort     Aantal Prijs Totaal
 1. Zwarte els (80 tot 100 cm)      x  0,60
 2. Ruwe berk (60 tot 100 cm)      x  0,60
 3. Spork (60 tot 100 cm)      x  0,60
 4. Hazelaar (60 tot 100 cm)      x  0,60
 5. Lijsterbes (60 tot 100 cm)     Niet aangeboden in Rijkevorsel
 6. Vlier (60 tot 100 cm)       x  0,60
 7. Gelderse roos (60 tot 100 cm)       x  0,60
 8. Boswilg (80 tot 120 cm)      x  0,60
 9. Zoete kers (80 tot 100 cm)       x  0,60
10. Winterlinde (80 tot 100 cm)      x  0,60
11. Zomereik (80 tot 100 cm)      x  0,75
12. Meidoorn (60 tot 100 cm)     Niet aangeboden in Rijkevorsel
13. Haagbeuk (70 tot 100 cm)      x  0,75
14. Sleedoorn (60 tot 100 cm)      x  0,60
15. Beuk (groen) (70 tot 100 cm)      x  0,75
16. Liguster (70 tot 100 cm)      x  0,75
17. Hondsroos (60-80 cm)      x  0,60
18. Hulst (40 tot 60 cm)      x  1,50
19. Gemengd haagpakket normale grond **     Niet aangeboden in Rijkevorsel
20. Gemengd haagpakket natte grond **     Niet aangeboden in Rijkevorsel
21. Bijenbosje ***     Niet aangeboden in Rijkevorsel
22. La Paix (appel, hoogstam) *      x 16,50
23. Reinette de Blenheim (appel, hoogstam) *      x 16,50
24. Radoux (appel, hoogstam) *      x 16,50
25. Reine des Reinettes (appel, laagstam) *      x  7,00
26. Dubbele Belle Fleur (appel, laagstam) *      x  7,00
27. Conference (peer, hoogstam) *      x 16,50
28. Doyonné (peer, hoogstam) *      x 16,50
29. Double Philip (peer, laagstam) *      x  7,00
30. Bon.Ch. Williams (peer, laagstam) *      x  7,00
31. Blue de Belgique (pruim, halfstam) *      x 14,00
32. Reine Claude d’Ouillin (pruim, halfstam) *      x 14,00
33. Hedelfinger (kers, hoogstam) *      x 16,50
34. Kordia (kers, hoogstam) *      x 16,50
35. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)      x  2,50
36. Mispel var. Westerveld (halfstam)      x 16,50
37. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  1,50
38. Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,00
39. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  1,50
40. Kweepeer var. Champion (halfstam)      x 16,50
41. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)      x  1,00
42. Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)      x  2,50
43. Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)      x  7,00
44. Hop (klimplant, in pot)      x  6,50
45. Kamperfoelie (klimplant, in pot)      x  5,00
46. Vlaco-compost (zak 40 liter)      x  2,00
47. Bio-bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)      x  3,60
48. Bostulp (zakje van 5 bio-bloembollen)      x  2,00
49. Wilde narcis (zakje van 5 bio-bloembollen)      x  2,00
50. Boerenkrokus (zakje van 5 bio-bloembollen)      x  1,00

       TOTAAL

Afhaalplaats:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Naam en adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefoon en e-mail:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2018

✁
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BOUWEN EN WONEN

Overal stroomversnellers:
Help Rijkevorsel aan
een startbudget !

Om de op-
warming van 
de aarde te-
gen te gaan, 
zetten heel 

wat Vlaamse steden en gemeenten lokale 
energieprojecten op touw. Welke projec-
ten gerealiseerd kunnen worden ? Dat be-
paal jij vanaf eind augustus via de website 
stroomversneller.be !

Hoe werkt het ?
Stem met zoveel mogelijk inwoners op jul-
lie favoriete energieproject. Zodra 1 % van 
de inwoners heeft gestemd, ontvangt de ge-
meente een startbudget om de populairste 
projecten te realiseren. Concreet: als Rijke-
vorsel 119 stemmen verzamelt dan krijgen 
we een startbudget van € 11 879 om een 
bepaald energieproject te realiseren.

Hoe stemmen ?
Stem vanaf eind augustus tot en met 6 ok-
tober op jouw favoriete energieproject en 
help onze gemeente aan een startbudget. 
Doe mee op stroomversneller.be.

zoekt twee (m/v)

WERKMANNEN (E1-E3)
1. met basiskennis van houtbewerking
2. met basiskennis van schilderwerken

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

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als werkman-infrastructuur maak je deel uit van de afdeling 
wegen en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk 
taken uit in het kader van onderhoud en herstelling van de 
gemeentelijke infrastructuur, met de nadruk op schrijnwerk 
(1) of schilderwerk (2), als assistent van de vakman-
schrijnwerker (1) of de vakman-schilder (2). Daarnaast verleen 
je bijstand bij allerlei andere werkzaamheden uitgevoerd door 
de technische dienst van de gemeente. 

PROFIEL

Je stelt jezelf flexibel en gemotiveerd op en je functioneert 
goed in teamverband.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet 
slagen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 

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

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden 
én een kopie van je rijbewijs B aan de personeelsdienst 
ten laatste op 27 september 2018. Verstuur je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen 
ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het college van 
burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen
bij de personeelsdienst.

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

 

Meer    
info



Maandelijkse bij
en

tip
!

Volg een cursus imkeren voor beginners
De Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw richt vanaf begin 
september 2018 tot en met juni 2019 een cursus in voor begin-
nende imkers. De lessenreeks bestaat uit tien lessen van telkens 
drie uur, telkens op de eerste zondag van de maand van 9.00 tot 
12.00 uur. Deelname aan deze cursus bedraagt € 40.

Meer info:
· www.bijencentrumderaam.be/cursus.html
· info@bijencentrumderaam.be
· 0486 46 03 46
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

 

Meer    
info

Heraanleg ingang Prinsenhof

De technische dienst van de gemeente zal in 
de maand september starten met de heraan-
leg van de ingang van het rusthuis van het 
OCMW in de Prinsenpad. Er zal een nieuwe 
verharding met betonklinkers worden aange-
legd.

Om even te verpozen, zullen er ook ban-
ken worden voorzien en nieuwe fietsbeugels 
worden geplaatst.

WZC Prinsenhof zoekt een (m/v)

ZORGKUNDIGE (C1-C2)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als zorgkundige in WZC Prinsenhof sta je mee in voor alle 
facetten van de verzorging van onze bewoners, o.a. hygiëne, 
voeding, beweging, rust, ... Je biedt hen een luisterend oor 
en zorgt voor een thuisgevoel. Je werkt nauw samen met alle 
leden van het multidisciplinair team. Je rapporteert aan de 
hoofdverpleegkundige.

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon. Je bent 
geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg. Je staat graag 
ten dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma van zorgkundige en je bent 
in het bezit van een visum van zorgkundige. Je dient te slagen 
voor de selectieprocedure. Voor een functiebeschrijving 
en vragen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden, 

selectieprocedure e.d. kun je terecht bij mevr. Leen Martens 
(03 340 39 62, lmartens@ocmwrijkevorsel.be).

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan mevr. 
Leen Martens uiterlijk op 24 september 2018. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze 
af tegen ontvangstbewijs op de OCMW-campus, t.a.v. de Raad 
voor Maatschappelijk Welzijn, Prinsenpad 27 te
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per
e-mail indienen.

03 340 39 62
lmartens@ocmwrijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

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 
gedachten 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.

Op 26 september zal zij een infosessie over ‘Sociale media marketing’ geven waarbij de vol-
gende onderwerpen aan bod zullen 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 zullen 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.
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Bewegwijzering
bedrijventerreinen

Vlotte bereikbaarheid van een onderneming 
is in de eerste plaats een zaak van het vlot 
terugvinden van de bedrijfslocatie. Zowel 
naar leveranciers als (internationale) bezoe-
kers is het belangrijk dat hen duidelijk de 
weg wordt gewezen naar de juiste locatie in 
de juiste industriezone. 

De reeds aanwezige bewegwijzering in Rij-
kevorsel was verouderd en niet voor alle zo-
nes hetzelfde. Met het nieuwe uniforme sys-
teem dat geplaatst werd, is het de bedoeling 
dat bestuurders vlotter en zonder zoeken op 
hun bestemming geraken. 

Voor de realisatie van dit project werd eerst 
een voorstudie uitgewerkt en op basis hier-
van besliste het bestuur om de bedrijven-
terreinen Noord, Zuid, Zuiderdijk en De 
Meiren te bewegwijzeren. Hiervoor werden 
er in eerste instantie door het gemeente-
bestuur op de invalswegen wegwijzers en 
(gekleurde) overzichtsborden geplaatst. 
Vervolgens werd aan de ondernemingen de 
mogelijkheid geboden tot aankoop van een 
gekleurde totem die de naam en adresgege-
vens van het bedrijf bevat. Zo is het voor be-
zoekers in één oogopslag duidelijk in welke 
straat en bij welk bedrijf ze zich bevinden.  
Geïnteresseerde bedrijven kunnen steeds 
contact opnemen met de dienst lokale eco-
nomie op het nummer 03 340 00 30 of via 
economie@rijkevorsel.be.
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Ambulante handel
in Sint-Jozef

Vanaf 4 september zal in Sint-Jozef Rijkevor-
sel ter hoogte van het kruispunt van de Meir 
en Sint-Jozef aan de vaart de plaats voor 
ambulante handel worden ingenomen. Ga 
dus zeker een kijkje nemen.

Kandidaturen kunnen nog steeds worden in-
gediend via het e-mailadres
economie@rijkevorsel.be.

Dienst lokale economie
· 03 340 00 30
· economie@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/
 ambulantehandel

 

Meer    
info

Jobbeurs Noorderkempen 
werkt

Wil je graag aan de slag in je eigen buurt of 
wil je het dagelijkse fileleed vermijden, kom 
dan zeker een kijkje nemen op de Jobbeurs 
in Hoogstraten op woensdag 19 september 
2018 in het GC Hoogstraten tussen 14.00 en 
18.00 uur.

Je zal versteld staan van het gevarieerd 
aanbod aan leuke banen en kansen die onze 
ondernemingen, groot en klein, voor jou in 
aanbieding hebben. Ontmoet er alvast en-
kele van je toekomstige collega’s. Op de 
stand van VDAB kun je bovendien terecht 
met al je andere vragen omtrent werk. 

Heel wat bedrijven uit Rijkevorsel, Hoogs-
traten, Merksplas en de omliggende regio 
nemen deel aan deze jobbeurs. Een volle-
dige lijst vind je terug op de websitepagina: 
www.rijkevorsel.be/jobbeurs2018.

Praktisch
· Locatie: GC Hoogstraten (Rabboenizaal),
 Antoon De Lalaingstraat -
 2320 Hoogstraten
· Tijd: woensdag 19 september 2018
 tussen 14 uur en 18 uur
· Extra: gratis kinderopvang
 is voorzien.

www.rijkevorsel.be/
jobbeurs2018

 

Meer    
info



zoekt een (m/v)

MEDEWERKER OMGEVING (C1-C3)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker omgeving werk je onder leiding van de 
omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening en maak je 
deel uit van de dienst omgeving. In het kader van de 
omgevingsvergunning sta je mee in voor de voorbereiding 
en de uitvoering van de besluitvorming, voor de opvolging 
van stedenbouwkundige dossiers en voor het schrijven van 
adviezen. Daarnaast verzorg je de briefwisseling. Hierbij neem 
je een klantvriendelijke houding aan en streef je steeds naar 
een kwaliteitsvolle dienstverlening. 

PROFIEL

Je hebt een duidelijke belangstelling voor stedenbouw, 
ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning. Je hebt hierin 
bij voorkeur reeds enige aantoonbare ervaring. Je bent 
eveneens geïnteresseerd in milieuvraagstukken. Verder toon 
je een grote betrokkenheid bij het werk en werk je met een 
grote zin voor precisie. In het contact met de burger heb je 
inzicht in zijn vragen en zoek je mee naar oplossingen.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je dient te slagen voor de voorziene 

selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. of 
kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit 
het strafregister én een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 24 september 2018. Verstuur je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geef deze 
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het 
college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen bij 
de personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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Starten met een zaak
na je 50ste

Bij het starten van een eigen zaak op oudere 
leeftijd komt er wel wat om de hoek kijken. 
Daarom organiseert Integraal VZW (de 50+ 
ondernemerswerking van  UNIZO en Zenito 
Sociaal Verzekeringsfonds) een praktische 
opleidingsreeks over het starten met een ei-
gen zaak na je vijftigste.
Tijdens de vierdelige cyclus krijg je uitgebreid 
informatie over de startmodaliteiten, over je 
nieuwe zelfstandigenstatuut en de gevolgen 
op je pensioen en sociaal statuut, over de bij-
dragenregeling in hoofd- en bijberoep, over 

je (aanvullende) sociale bescherming, over 
verdere begeleidings- en ondersteunings-
mogelijkheden, over premies, kredieten en 
startersleningen en over het versterken van 
je ondernemersvaardigheden en je netwerk. 
Droom je als vijftigplusser van een nieuwe 
carrière als ondernemer ? Schrijf je dan  van-
daag nog in ! De reeks vindt plaats op twee 
plaatsen in Vlaanderen te Brussel (UNIZO) en 
te Gent (VAC) en  gaat eind november 2018 
van start.

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

 

Meer    
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In Sint-Jozef Rijkevorsel hebben ze het ongetwijfeld al opgemerkt. Sinds kort staat daar ter 
hoogte van het terras aan de vaart een karretje van ’t Sas, dat vroeger gebruikt werd om de 
bakstenen in de oven te rijden, met daarop bevestigd een infobord.

De illustratie aan de voorkant van het voormalig steenbakkerskarretje vertelt je het verhaal van 
het ontstaan van de parochie Sint-Jozef. Je merkt onmiddellijk dat de Vaart hier een belangrijke 
rol speelt. Lynn Cocx, huisillustratrice van de gemeente Rijkevorsel en zelf ook inwoonster van 
Sint-Jozef, creëerde deze tijdreis voor de vaART. Laat ons je even meenemen in het verhaal...

Vele arbeiders groeven het Kempisch kanaal uit. Met als enige werktuigen: een schop, een 
kruiwagen en wat loopplanken. De toenmalige arbeiders sliepen ter plaatse, in tentjes naast 
het toekomstig kanaal. 

vaART: Kunstzinnig fietsen langs
het kanaal Dessel - Schoten - Turnhout

Langsheen het traject nemen we je mee naar het verleden en ook het heden 
van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. Van muurschilderingen tot een
XL-postkaart uit de oude doos: op een tiental locaties langs het kanaal 
Dessel-Turnhout-Schoten visualiseren kunstzinnige voorwerpen voortaan
het verhaal van dit opmerkelijk kanaal. 

 © Lynn Cocx
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De komst van het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zorgde ervoor dat de regio en dit gebied 
toegankelijker werd. Daarenboven, net zoals op andere plaatsen langsheen de Vaart, ontdekte 
men hier in de bodem dikke kleilagen. Ideaal als grondstof voor de steenbakkerijen en cement-
fabrieken.
In 1889 trok de cementfabriek ‘North Portland Cement and Brickworks’ zich dan ook op langs het 
kanaal. De fabriek beschikte over de meest moderne installaties, een eigen labo, aansluiting op 
het buurtspoorwegnet en bereikte via het kanaal de haven van Antwerpen. En zo ook de rest 
van de wereld. Lokale klei werd, samen met aangevoerde kalk, verwerkt tot de wereldgekende 
Portland Cement. Naast een fabriek zette de ‘North’ ook nog eens 120 werkmanswoningen ter 
plaatse neer. In 1926 slorpte C.B.R. (Cimenteries et Briqueteries Réunies) de ‘North’ op.

De welgekende steenbakkerij ‘Sas’, waar je nu nog restanten van ziet, werd opgericht in 1906. 
Deze was o.a. gespecialiseerd in gevelstenen. De steenfabriek vormde een overgangstype tus-
sen de ambachtelijke en de volledig geautomatiseerde steenbakkerij. Naast de opvallende 
ringoven, bleven ook enkele productiehallen en droogloodsen bewaard. Na het stilleggen van 
de productie op het einde van de 20ste eeuw, werd de gemeente Rijkevorsel eigenaar van het 
complex. Een deel van de industriële gebouwen zijn bewaard en krijgen een herbestemming.

Het traject loopt langsheen het kanaal Des-
sel -Turnhout - Schoten. De afstand enkel is 63 
km, maar je pikt in waar je wil. De volledige 
verhalen vind je via de gratis app izi.travel, 
route de vaART.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Duivelse Molens

Even hebben de Duivelse Molens-spelers er-
aan gedacht om hun verhalen op te bergen 
maar besloten dan toch om er nog een jaar-
tje mee door te gaan. Het toneelstuk ‘Dui-
velse Molens’ is immers een vaste waarde 
geworden in onze gemeente. Tijdens de 
donkere herfstmaanden brengen de Duivelse 
Molens-spelers de tijd van toen weer tot le-
ven aan de molen.

Dit jaar wordt er gespeeld op de volgende 
dagen:
· vrijdag 2 november
· zaterdag 3 november
· vrijdag 16 november
· zaterdag 17 november
· zaterdag 24 november
· vrijdag 30 november
· zaterdag 1 december

Inkomprijs: € 7

Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf maandag 3 
september om 9.00 uur aan de infobalie in 
het gemeentehuis.

‘Polar Bears’ fotozoektocht

Nog tot en met 23 septem-
ber 2018 kun je deelne-
men aan de ‘Polar Bears’ 
fotozoektocht. Deze wan-
delroute loopt grotendeels 

over het wandelnetwerk ‘Kempense Kolo-
nies’ en brengt je door de prachtige natuur 
aan de kolonie van Merksplas en de natuurge-
bieden De Pomp en Blakheide. Ga onderweg 
op zoek naar ons oorlogsverleden. 

Deelnemingsformulieren kun je afhalen in de 
toerismekantoren en bibliotheken van Merks-
plas en Rijkevorsel, bij enkele horecazaken 
op de route of download via de website 
www.rijkevorsel.be/zoektocht.

De hoofdprijs is een overnachting in Arnhem. 
De Polar Bears speelden er een belangrijke 
rol in de bevrijding van de stad
tijdens WOII.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Uitstap 100 jaar
Groote Oorlog 2014-2018

Op zaterdag 20 oktober or-
ganiseert het gemeentebe-
stuur een daguitstap naar 
het Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsge-

schiedenis in het Jubelpark in Brussel en het 
Fort van Breendonk.

Kostprijs: € 30 (enkel voor inwoners van 
Rijkevorsel). Inbegrepen: bus, inkom Leger-
museum en Fort van Breendonk, lunch. Het 
gemeentebestuur neemt een deel van de on-
kosten voor zijn rekening.© Bart Huysmans



33

Inschrijven voor deze daguitstap kan aan de 
onthaalbalie in het gemeentehuis. Je reser-
vering is definitief na betaling. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij in de bus.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
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Spinnenwandeling

Vlak naast het kanaal en omkaderd door De 
Volharding, ligt het Natuurpuntreservaat De 
Bonte Klepper. Dit zeven ha groot natuur-
gebied heeft een unieke flora. Het herbergt 
zeldzame broedvogels, is een paradijs voor 
libellen en het is landschappelijk sterk geva-
rieerd met heide, vijver, ven, gemengd bos. 
Op het domein verblijven rietgors, tuinflui-
ter, gekraagde roodstaart, boompieper en 
kleine en grote bonte specht. Dit domein is 
normaal niet toegankelijk voor het publiek.

Voor Toerisme Rijkevorsel zetten de vrijwilli-
gers van het natuurgebied de poorten open.
Op zaterdag 8 september gaan we, samen 
met een gids, op het domein op zoek naar 
spinnen. Je krijgt onderweg uitleg over de 
spinnen. Neem eventueel een loep en een 
spiegeltje mee.

Uur en plaats van vertrek van de wandeling: 
14.00 uur, ingang De Bonte Klepper, Nijver-
heidsweg.

Kerst in Rijkevorsel

Toerisme Rijkevorsel is reeds druk bezig met 
de programmatie van de winteractiviteiten. 

Kerstmarkt
De kerstmarkt gaat dit jaar door op zondag 
16 december op het molenterrein. Iedereen 
krijgt de kans om zijn hobby, talent, vereni-
ging voor te stellen op de kerstmarkt. Aan 
onze molen zijn alle elementen aanwezig 
om van een koude winterse dag een gezel-
lige dag te maken.
Ben jij zelf of je vereniging geïnteresseerd in 
een standplaats op de kerstmarkt ? Laat het 
ons weten voor 1 oktober.

Winterklanken
Voor ons optreden in de kerk hebben we dit 
jaar Johan Verminnen kunnen strikken. No-
teer 22 december alvast in je agenda.

Promotie eindejaarsactiviteiten
In tegenstelling tot de vorige jaren wordt er 
dit jaar geen papieren kerstfolder meer be-
deeld. Activiteiten zullen opgenomen wor-
den in onze rubriek ‘Kerst in Rijkevorsel’ op 
de gemeentelijke website.
Organiseer je als vereniging een activiteit in 
Rijkevorsel rond de eindejaars-
periode ? Laat het ons weten.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Peuterspeelpunt vanaf
september op woensdag

De zomervakantie is jammer genoeg gedaan. 
Maar goed nieuws voor de allerkleinsten 
want het Peuterspeelpunt opent vanaf sep-
tember weer de deuren.

Op vraag van ouders zal het Peuterspeelpunt 
vanaf september de deuren open zetten op 
woensdag in plaats van op donderdag. Het 
eerstvolgende Peuterspeelpunt gaat dus 
door op woensdag 5 september 2018 van 

9.30 tot 11.30 uur in de Kinderclub centrum! 
Alle ouders, grootouders, tantes, nonkels, 
... en hun peuters zijn dus weer van
harte welkom om te komen
spelen !

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
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Kiekeboe 2018:
Plezier voor groot en klein

De zomer loopt weer op z’n einde... en zo 
ook de 23e editie van speelpleinwerking Kie-
keboe. Rijkevorselse kinderen en jongeren 
van alle leeftijden hebben weer een zomer 
lang kunnen genieten van sport en spel, in 
eigen dorp of op locatie.

Zo leefden de kleuters zich volledig uit in 
Mega Speelstad, genoten ze van onze ver-
frissende zwembadjes en verzorgden ze de 
dieren van ’t Groenhof.

De lagere schoolkinderen genoten deze zo-
mer ten volle van hun nieuwe speellocatie 
in Kinderclub Sint-Jozef. Op vrijdagen was 
het helemaal feest want dan trokken ze o.a. 
naar Dippie Doe, Dierenrijk en het water-
speelpark Splesj.

Ook onze tieners werden niet vergeten. Voor 
hen stonden er weer tal van avontuurlijke 
activiteiten zoals o.a. de Tienerdriedaagse, 
wakeboardkampen in de Mosten en een be-
zoek aan Walibi op het programma.

Kortom: het was een fijne, speelse zomer. 
Bedankt aan alle Rijkevorselse speelhelden 
die hier aan hebben meegewerkt !

Alle foto’s van onze Kiekeboe-zomer kun je 
terugvinden op onze Facebookpagina www.
facebook.com/jeugddienstrijkevorsel.

34
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Start van het nieuwe 
schooljaar in de Kinderclub

Bij het begin van het nieuwe schooljaar is 
het misschien goed om de buitenschoolse 
kinderopvang nog eens even kort voor te 
stellen.
 
De gemeente Rijkevorsel organiseert een 
initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) 
beter gekend als de Kinderclub. Deze dienst 
staat onder toezicht van en wordt erkend 
door Kind en Gezin. Kinderen van 2,5 tot en 
met 12 jaar die woonachtig of schoolgaand 
zijn in Rijkevorsel kunnen worden opgevan-
gen voor en na school, op woensdagnamid-
dag, op snipperdagen en tijdens de school-
vakanties in een kindvriendelijke en veilige 
ontspanningsruimte. 

Afgelopen jaar zijn beide locaties in een 
nieuw kleedje gestopt. Kinderclub Sint Jozef 
heeft sinds mei zijn intrek genomen in een 
splinternieuw gebouw in de Pioenstraat 26. 
Kinderclub centrum gelegen te Molenstraat 
22 is uitgebreid met de ruimte van de oude 
bibliotheek en heeft een grondige renova-
tie ondergaan. Beide locaties beschikken 
over een moderne infrastructuur, op maat 
van kinderen. Het is een waar speelparadijs 
voor de kinderen. De tijd die kinderen door-
brengen in de buitenschoolse kinderopvang 
is geen verlenging van de schooltijd maar 
vrije tijd! Daarom staat de vrije spelkeuze 
van het kind centraal. Zij kunnen na de 
schooluren kiezen of ze zich willen uitleven 
in een motorisch spel of eerder rustig willen 
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spelen of rusten: alleen of in groep spelen, 
binnen of buiten, ... Op vakantiedagen en 
woensdagnamiddagen is vrij spel echter niet 
voldoende en worden er door de begeleiders 
activiteiten georganiseerd.

De kinderen worden opgevangen door een 
team begeleiders die hiervoor zijn opgeleid. 
Zij volgen regelmatig bijscholingen en weke-
lijkse interne werkbesprekingen.

Tarieven
· Voor- en naschoolse opvang:
 € 0,90 per half uur
· Schoolvrije dagen en vakanties:
 € 4,50 voor minder dan 3 uren opvang
  € 7 voor 3 tot 6 uren opvang
    € 12 voor meer dan 6 uren opvang
· Woensdagmiddag: voordeligste tarief 

wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per 
half uur en bij aanwezigheid van méér dan 
3 uren wordt € 7 aangerekend.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvin-
gen kun je steeds terecht bij de Kinderclub: 
03 340 00 56 of kinderclub@rijkevorsel.be

Openingsfeest Kinderclub 
centrum: 29 september 2018

Het is opnieuw feest voor de Kinderclub ! 
Nadat we in juni onze nieuwbouw in Sint-Jo-
zef feestelijk hebben geopend, is het nu de 
beurt om ook onze vernieuwde Kinderclub in 
het centrum aan jullie te tonen.

We nodigen jullie allemaal uit op zaterdag 
29 september 2018 van 10.00 uur tot 14.00 
uur om eens een kijkje te komen nemen en 
met ons mee te feesten.
Tot dan !

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
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Opgelet !
Op vrijdag 21 september 2018 hebben de begeleid(st)ers van 
de kinderclub een pedagogische studiedag. Die dag zal er enkel 
’s morgens opvang zijn ! Dus hou er rekening mee dat er op deze 
dag geen naschoolse opvang is.
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Hoe werkt de boekenschuif ?

Aan de voorzijde van de Leo Pleysierbiblio-
theek is een boekenschuif. Hierin kun je 
materialen van de twee bibliotheken bin-
nenbrengen, ook wanneer de bibliotheek ge-
sloten is, en dit 24/24, 7/7. Materialen zul-
len de eerstvolgende dag dat de bib geopend 
is, ingenomen worden. Eventuele boetes en 
maningskosten worden achteraf verrekend.

Lezing Toon Horsten

Toon Horsten gaat in gesprek met John Ver-
voort over zijn nieuwe boek 'De Pater en de 
Filosoof'.

De redding van het Husserl-archief of hoe 
een jonge pater smokkelaar van de filosofie 
werd. Toon Horsten vond de aanleiding voor 
dit boek bij een foto van zijn grootmoeder 
naast een lachende pater. Dat bleek Herman 
Leo Van Breda te zijn, priester, professor fi-
losofie en franciscaan met een doodsbrief als 
van een held.

De lezing vindt plaats op maandag 10 sep-
tember om 20.00 uur in zaal Forsela in de 
Leo Pleysierbibliotheek.
Gratis toegang.

03 340 00 50
bibliotheek@rijkevorsel.be
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Infoavond ‘EHBO bij kinderen’

Op donderdag 4 oktober 2018 om 20.00 uur organiseert Huis 
van het Kind Rijkevorsel in samenwerking met CM een infoavond 
‘EHBO bij kinderen’.

Tijdens de infoavond leer je hoe je eerste hulp kunt verlenen aan 
kinderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 
evaluatie van iemands bewustzijn, symptomen hersenvliesont-
steking, hoe herken je koortsstuipen, wat met een neusbloe-
ding, soorten huidverwondingen, vreemde voorwerpen in neus 
en oor, brandwonden, wiegendood, ... De sessie wordt begeleid 
door Michiel Thiron, spoed- en MUG-verpleegkundige Spoedge-
vallen bij AZ Nikolaas.

De infoavond vindt plaats in Feestzaal Den Bakker. Deelname is 
gratis maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Inschrijven kan 
via www.cm.be/agenda of 014 40 35 45.
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Open Monumentendag

Op  zondag 9 september 2018 is het de 30ste 
editie van Open Monumentendag. Ook in de 
elf gemeenten van Erfgoed Noorderkempen 
valt er vanalles te beleven. Dit jaar is het re-
gionale thema ‘Oorlog en Vrede’ in het kader 
van het project ‘Het militair erfgoed leeft!’ 
(Europees Jaar voor Cultureel Erfgoed 2018). 
Met verschillende fietstochten wordt het mi-
litair, burgerlijk en landschappelijk erfgoed, 
dat getuigt van de verschillende militaire 
conflicten die zich hebben afgespeeld in de 
regio, in de kijker gezet. Daarnaast worden 
ook nog veel andere boeiende erfgoedloca-
ties opengesteld voor het publiek. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloten de 
Duitsers de grens met het neutrale Neder-
land hermetisch af. Deze toestand zette aan 
tot smokkelen vaak op zeer georganiseerde 
wijze. Kranten en brieven, maar ook voed-
sel, kleding en zelfs mensen werden met 
gevaar voor eigen leven door ‘den Dooden-
draad’ gebracht. De smokkelaars werden 
‘passeurs’ genoemd en velen van hen kwa-
men uit Rijkevorsel. Op Open Monumenten-
dag kom je te weten welke rol de Stenen 
Bergmolen speelde voor hen en welke route 
ze doorheen Rijkevorsel volgden. Je komt 
aan het kanaal ook straffe verhalen te weten 
over de Eerste Wereldoorlog maar ook over 
de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding 
door de ‘Polar Bears’.

Maar er valt nog allerlei ander erfgoed in 
en rond Rijkevorsel te ontdekken! Zo kun 
je ondermeer fietsen langs tientallen bun-
kers, de hele smokkelroute volgen, UNESCO 
werelderfgoed bezoeken en zo veel meer. 
Nieuwsgierig wat er in onze gemeente en de 
regio te doen is?

Meer info:
· www.erfgoednoorderkempen.be/omd
· www.openmonumentendag.be

Vluchtoord Uden

Aan het begin van de 
Eerste Wereldoorlog, ok-
tober 1914, leed België 
onder zware beschietin-
gen van de Duitsers. Een 

grote stroom van vele duizenden Belgische 
vluchtelingen kwam in dat najaar op gang. 
De Nederlandse regering stelde een rege-
ringscommissaris aan met de opdracht snel 
voor opvang van de vluchtelingen te zorgen.

Omdat veel vluchtelingen vanuit het zwaar 
getroffen Antwerpen massaal in Zeeuws 
Vlaanderen aankwamen, werd in Hontenisse 
met spoed een tentenkamp ingericht. Snel 
bleek dit onvoldoende te zijn en deed de Ne-
derlandse regering een oproep aan gemeen-
ten om leegstaande gebouwen en fabrieken 
beschikbaar te stellen voor vluchtelingen.
Als gastvrije gemeente besloot, in december 
1914, de gemeenteraad van Uden om 35 ha 
heideterrein tussen Uden en Zeeland voor 
deze gelegenheid tijdelijk aan de regering 
in bruikleen te geven.

In een mum van tijd werd een geheel houten 
barakkendorp uit de grond gestampt waar 
10 000 vluchtelingen konden wonen. Uden 
zelf telde in die tijd maar 6 000 inwoners. In 
februari 1915 kwamen de eerste vluchtelin-
gen aan in het kamp en tot 1919 hebben er 
in totaal 11 631 Belgische vluchtelingen ge-
woond. Het vluchtoord werd een zelfstandig 
dorp met een eigen bestuur, eigen winkels, 
onderwijs, gezondheidszorg, ... Heel wat in-
woners uit de Kempen, en ook uit Rijkevor-
sel, vonden een veilig onderkomen in Uden.

Oproep
We zijn op zoek naar nakomelingen van deze 
inwoners. Op onze website www.rijkevorsel.
be/vluchtoorduden vind je de lijst met na-
men van inwoners waarvan we weten dat 
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zij een tijdje in Uden verbleven of daar zijn 
blijven wonen. Heb je één van hen gekend, 
laat het ons weten.

Tentoonstelling
In de maand september organiseert het 
gemeentebestuur, in samenwerking met 
de Heemkundige Kring van Rijkevorsel, de 
Heemkundekring van Uden en kerkfabriek 
Sint-Jozef, een tentoonstelling over het 
vluchtoord Uden in de kerk in Sint-Jozef Rij-
kevorsel.

Iedereen is uitgenodigd op de officiële ope-
ning op vrijdag 7 september om 19.00 uur. 
Na enkele speeches neemt de burgemeester 
van Uden het woord en neemt je terug mee 
in de tijd. Na deze boeiende lezing wordt de 
tentoonstelling officieel geopend. De Smar-
Tones zullen de avond muzikaal opluisteren.

Het gemeentebestuur biedt aan de aanwezi-
gen een hapje en drankje aan.
Nadien is de tentoonstelling vrij toeganke-
lijk op volgende dagen:
· zondag 9 – 16 - 23 september
 van 13.30 tot 17.00 uur
· zaterdag 29 september
 van 13.30 tot 17.00 uur
· op afspraak

Voor meer info en afspraak:
· 03 340 00 12
	 toerisme@rijkevorsel.be
· 03 340 00 52
	cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Nomineer jouw favoriete 
cultuurvereniging / individu
voor de cultuurprijzen 2018

De cultuurraad reikt om de twee jaar een 
prijs uit aan een inwoner van Rijkevorsel en 
aan een vereniging die zich bijzonder ver-

dienstelijk heeft gemaakt op een breed cul-
tureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op 
vrijdagavond 16 november 2018 om 20 uur 
worden in de raadzaal van het gemeentehuis 
de winnaars van de Cultuurprijzen 2018 be-
kendgemaakt.

De prijs voor een bekroonde vereniging be-
staat uit een geldsom en een oorkonde. Voor 
een bekroonde persoon is er een waarde-
volle attentie en een oorkonde voorzien.

Welke vereniging/welk individu 
maakt hét verschil voor het 
culturele leven in Rijkevorsel ?
Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel 
kan zichzelf of iemand anders nomineren 
voor de cultuurprijs. Het reglement en een 
formulier voor kandidaatstelling kan opge-
haald worden bij de cultuurdienst in de Leo 
Pleysierbibliotheek of in de Aster Berkhof-
bibliotheek te Sint-Jozef alsook gedownload 
worden via www.rijkevorsel.be/cultuurraad. 
Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 
10 september 2018.

Ben je er graag op de avond zelf bij ? De Rij-
kevorselse cultuurverenigingen krijgen voor-
rang, maar daarnaast is iedereen welkom. 
Om een idee te hebben van het aantal aan-
wezigen, vragen we om op voorhand in te 
schrijven.

· 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
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#2310

Platte kaastaart

Benodigdheden
· 500 g magere platte kaas
· 250 ml room
· 200 g suiker
· 2 zakjes vanillesuiker
· gelatine: 11 blaadjes
 (komt overeen met ± 20 g) 
· boudoirkoekjes
· halve liter fruit (kan ook vervan-

gen worden door frambozencoulis)

Bereidingswijze
Lek het fruit uit.
Laat de gelatine 10 minuten weken in koud water.
Klop de room, 100 g suiker en de vanillesuiker stijf.
Warm het sap van fruit, de gelatine en 100 g suiker op.
Meng het sap, de room, de platte kaas en het fruit onder elkaar.
Week de koeken in het sap.

Wim Hadermann www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten
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Geflitst...

29 juni 2018: 16de Stratenloop ‘Memorial Fons Brydenbach’

21 juli 2018: Grote Prijs Peter Brosens in Sint-Jozef

21 juli 2018: Kermis in Sint-Jozef 

4 augustus 2018:
Triatlon De Bres

19 juli 2018:

Guy Swinnen & Band

op Rijkevorsel Swingt

16 juni 2018:
Wandeling langs

trage wegen in Sint-Jozef

12 augustus 2018:
Bakkers aan de molen
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23 juni 2018: Onthaaldag nieuwe inwoners
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Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
Kunstkring Experiment is op zaterdag 4 
maart 1995 boven de doopvont gehouden 
en bestaat ondertussen reeds 23 jaar. Onze 
vereniging is ontstaan uit een groepje schil-
ders die hun diploma in het IKO Hoogstra-
ten behaald hadden maar toch een manier 
zochten om de gezellige schilderuren niet te 
hoeven opgeven. We geven geen les, maar 
er wordt naar hartenlust met verf en potlood 
geëxperimenteerd met wat in het diepste 
van iedereen leeft ! De leden geven elkaar 
steun door subtiele, impliciete doch verhel-
derende kritiek.

Geef een korte geschiedenis
May Vermeiren en Jeanne Antonissen uit Rij-
kevorsel hadden een hernieuwde motivatie 
nodig om meer met het medium schilderen 
te doen. Ze zetten hun schouders onder de 
organisatie van een vijftal workshops zowel 
binnen als buiten in de natuur. Door het en-
thousiasme van de deelnemers hebben ze 
gezocht naar de mogelijkheid om op een 
zondagvoormiddag samen te schilderen en 
te experimenteren. In 1996 vond onze Kunst-
kring steun bij het gemeentebestuur dat het 
grote lokaal in het voormalig gemeentema-
gazijn (vroegere Ritmeesterfabriek) ter be-
schikking stelde, zodat we naar believen kon-
den kladderen en schilderen. Jaren aan een 
stuk hebben we met een groep van ongeveer 
vijftien leden ons fantastisch geamuseerd en 
veel mooie schilderijen gepenseeld. We kon-
den ons geen beter lokaal dromen. Toen het 
oude gemeentemagazijn werd afgebroken 
verhuisden we naar de Living in het Klooster.
De Living is een mooi lokaal maar toch heb-
ben we heel wat aan ruimte moeten inboe-
ten. Ons hechte groepje met schilders is ook 
stilletjes aan gaan minderen door de respec-
tabele leeftijd van sommige van onze leden.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Een kleine feitelijke vereniging steekt simpel 
in elkaar. May Vermeiren is voorzitster van 
deze Kunstkring en is ook de afgevaardigde 
voor de cultuurraad. Jeanne Antonissen is al 
die jaren onze trouwe penningmeester. Op 
onze schilderdagen worden alle belangen 
gezamenlijk overlegd.

Waar zijn jullie gevestigd? 
Wij schilderen iedere zondagvoormiddag uit-
gezonderd de schoolvakanties in de Living 
van het klooster, Molenstraat 7 ( ingang langs 
de zijdeur) van 9 tot 12 uur.

#2310

Vereniging in de kijker:
Kunstkring Experiment



43

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden van de vereniging ?
In principe kan iedere volwassene mee ko-
men schilderen. Alleen geven wij geen les 
onder leiding van een leermeester. Dus het 
is aangewezen om ergens al een beetje erva-
ring in het schilderen of tekenen opgebouwd 
te hebben.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen van de 
vereniging ? 
Vooral met een lach en een traan samen 
schilderen en tekenen. We hebben in de loop 
der jaren al heel wat lief en leed met elkaar 
gedeeld. N.a.v. ons 10-jarig bestaan organi-
seerden we in 2006 een grote gezamenlijke 
tentoonstelling. Dit was een succeseditie. 
Sindsdien beschikt de gemeente Rijkevor-
sel niet meer over zulke omvang van lokalen 
om nog eens zoiets te organiseren. Maar de 
leden van onze vereniging houden ieder op 
hun manier een eigen tentoonstelling en wij 
komen dan samen al hun werken bewonde-
ren. Als er ergens een tentoonstelling loopt 
die ons aanspreekt proberen we met alle le-
den samen op stap te gaan. Zodat we weer 
gefascineerd zijn door de sfeer, het licht, 
het kleurgebruik en de composities. Ach-
teraf hebben we weer nieuwe frisse ideeën 
in ons hoofd zitten.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Lang geleden hebben we samen met leden 
van Artistic in de vakantiemaanden schil-
dervoormiddagen georganiseerd voor de ge-
dreven schilders die zich geen enkele zon-
dagvoormiddag konden inbeelden zonder 
geschilderd te hebben.

Wat willen jullie als vereniging 
ooit nog bereiken?
Onze Kunstkring heeft geen speciale wen-
sen. We kabbelen stilletjes voort met onze 
ontspanning ! Ieder lid draagt op zijn eigen 

manier bij aan het enthousiasme van deze 
kunstige omgeving ! Beeldende kunst brengt 
poëzie aan het licht. We hebben zoveel 
mooie momenten beleefd. We zijn zo blij 
met onze jarenlange vriendschap. Een half 
woord is genoeg om elkaar te verstaan !

Welke activiteit van jullie 
vereniging raden jullie aan voor 
de inwoners van Rijkevorsel?
Een grote vereniging kunnen we niet echt 
worden wegens de omvang van de ruimte 
maar ieder die zich geroepen voelt om onze 
Kunstkring te komen versterken is welkom. 
De enige voorwaarde is een beetje ervaring 
in tekenen of schilderen te hebben opge-
bouwd!

Verwondering over de pracht van de natuur 
mag ook niet ontbreken evenals een grote 
fascinatie voor mensen. Met deze wisselwer-
king ontstaat er met lyrische bewoordingen 
gezegd ‘een hemels kunstwerk’. Welkom 
in onze magische wereld. Kom een keer de 
sfeer opsnuiven!

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging
en waarom ?
Voetbalclub KWB. Deze vereniging bestaat 
ook al 43 jaar en heeft bewezen een solide 
sportvereniging te zijn.

Kunstkring Experiment

· Hoofdactiviteit: tekenen en schilderen
· Aantal jaren actief: 27 jaar
· Aantal leden: 6 leden
· Informatie: May Vermeiren
  Oostmalsesteenweg 119
  2310 Rijkevorsel
  03 314 78 07
		 mayvermeiren01@hotmail.com
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Tot 15 september 2018
Fiets- en wandelzoektocht
Zoektocht
Harmonie Broederband richt een fiets- 
en wandelzoektocht in voor jong en 
oud. Inschrijvingen in café ’t Centrum 
te Rijkevorsel tot 15 september 2018.
e 5

 Café ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0498 33 84 50
 www.khbroederband.be

Tot 23 september 2018
Polar Bears fotozoektocht
Zoektocht
Wandel tussen 1 augustus en 23 sep-
tember in de voetsporen van de Polar 
Bears en ga onderweg op zoek naar ons 
oorlogsverleden. Deelnemingsformu-
lieren kun je tot 23 september afhalen 
op de toerismekantoren van Merksplas 
en Rijkevorsel. De hoofdprijs is een 
overnachting in Arnhem. De Polar Bears 
speelden een belangrijke rol in de be-
vrijding van de stad tijdens WO II.
Gratis

 Gemeentehuis Rijkevorsel
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

2 september 2018
Van 9.00 tot 12.00 uur
Paarse gloed
Natuurwandeling
Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 2 september een wandeling 
in de Abtsheide. Het is de tijd van de 
bloeiende heide en uiteraard is dat ook 
het doel van de wandeling. De histori-
sche Abtsheide strekte zich uit over 800 
ha en situeerde zich in het grensgebied 
van Beerse, Rijkevorsel en Merksplas. 
We wandelen in dit prachtig natuurge-
bied ook langs het Poelbergpad en het 
Gallowaypad. We zullen ongetwijfeld 
Gallowayrunderen, konikpaarden, in-
teressante planten, libellen en ander 

natuurschoon kunnen spotten. Stevige 
en waterdichte wandelschoenen en een 
gezonde blik op natuur zijn welkom.
Gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66 - 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 natuurgidsenwerkgroep@
 natuurpuntmarkvallei.be
 www.natuurpunt.be/agenda/
 paarse-gloed

Van 14.00 tot 16.00 uur
Bootcampevent
Sport en beweging

Dit bootcampevent is georganiseerd 
voor iedereen. Er worden initiaties ge-
geven van onze lessen. Voor de kinde-
ren is een springkasteel voorzien. Voor 
een drankje wordt gezorgd.
Gratis

 Gemeentelijk sportveld Bavelstraat
 2310 Rijkevorsel

 Bootcamp Rijkevorsel
 0498 54 74 81
 Bootcamprijkevorsel@gmail.com

6 september 2018
Om 20.30 uur
BOAT - The Bureau of Atomic Tourism
Concert

The Bureau of Atomic Tourism of kort-
weg BOAT is de internationale super-
groep van drummer Teun Verbruggen. 
Denk aan de elektrische periode van 
Miles Davis, avant garde-rock van The 
Lounge Lizards of King Crimson maar 
ook aan de freejazz van Sun Ra en Al-
bert Ayler. Waarom komen ? BOAT is de 

strafste vertegenwoordiger van The 
New Wave of Belgian Jazz !
e 14
voorverkoop: e 14 - inkomprijs: e 16 
voorverkoop studenten: e 8 
inkomprijs studenten: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 september 2018
Van 20.00 tot 3.00 uur
Vaartrock
Festival

Op vrijdag 7 september organiseert 
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel Vaartrock. 
Een gezellige avond met gratis inkom, 
drankjes en hapjes in overvloed en live 
muziek van niemand minder dan Bar-
king Bruce. Daarna gooien we de been-
tjes los met DJ Protex.
Gratis

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

7 tot 29 september 2018
• vrijdag 7 september opening
 om 19.00 uur 
• zondag 9, 16 en 23 september
 van 13.30 tot 17.00 uur 
• zaterdag 29 september
 van 13.30 tot 17.00 uur 
• op afspraak
Vluchtoord Uden
Tentoonstelling

In de maand september organiseert 
het gemeentebestuur, in samenwerking 
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met de Heemkundige Kring van Rijke-
vorsel, de Heemkundekring van Uden 
en kerkfabriek Sint-Jozef, een ten-
toonstelling over het vluchtoord Uden 
in de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel. In 
het vluchtoord van Uden verbleven tij-
dens  WO I maar liefst 11 631 Belgische 
vluchtelingen, waaronder ook heel wat 
inwoners uit Rijkevorsel. Tijdens de 
opening op 7 september geeft de burge-
meester van Uden een lezing over het 
vluchtoord. De SmarTones luisteren de 
avond muzikaal op. Buiten de normale 
openingsuren kan de tentoonstelling 
ook op afspraak bezocht worden.
Gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66b - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 12 - 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

8 september 2018
Van 14.00 tot 16.30 uur
Spinnenwandeling
Natuurwandeling

Vlak naast het kanaal en omkaderd door 
De Volharding, ligt het Natuurpunt- 
reservaat De Bonte Klepper. Dit zeven 
ha groot natuurgebied heeft een unieke 
flora. Het herbergt zeldzame broedvo-
gels en is een paradijs voor libellen en 
het is landschappelijk sterk gevarieerd 
met heide, vijver, ven, gemengd bos. 
Op het domein verblijven rietgors, tuin-
fluiter, gekraagde roodstaart, boompie-
per en kleine en grote bonte specht. 
Dit domein is normaal niet toegankelijk 
voor het publiek. Op zaterdag 8 sep-
tember gaan we, samen met een gids, 
op het domein op zoek naar spinnen. 
Je krijgt onderweg uitleg over de spin-
nen. Neem eventueel een loep en een 
spiegeltje mee. Afspraak om 14.00 uur, 
ingang De Bonte Klepper, Nijverheids-
weg.

Gratis
 Natuurreservaat De Bonte Klepper

 Nijverheidsweg - 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/wandelkalender

Om 20.30 uur
Slow Burners - presentatie debuut-EP
Concert

Slow Burners stelt op 8 september hun 
debuut-EP voor in De Singer. Met mu-
ziek duidelijk geworteld in de blues- en 
soulmuziek, maar naar de traditie van 
de Britse muzikanten in de jaren ’60 
vermengd met invloeden gaande van 
rock tot jazz en zelfs gospel.
e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

Van 21.00 tot 3.00 uur
Kanaalfuif
Party of fuif

Op 8 september organiseert Chiro Sint-
Jozef Rijkevorsel zijn spetterende Ka-
naalfuif. Ook dit jaar voorzien wij een 
fantastische line-up Dj's zodat je tot in 
de vroege uurtjes kunt swingen ! Kaar-
ten verkrijgbaar vanaf 21 juli bij de lei-
ding en oudste leden.
e 4
voorverkoop: € 4 
inkomprijs: € 5

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 Zuiderdijk 10E - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

9 september 2018
Van 9.00 tot 13.00 uur
Boerenmarkt 2018
Markt of braderie

Verkoop van land- en tuinbouwpro-
ducten, jeugdrommelmarkt, animatie, 
boerderijdieren, ...
Gratis

 Doelenpad 7
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0495 25 33 99

Van 10.00 tot 18.00 uur
Open Monumentendag 
Fietslus ‘De passeurs’
Erfgoedfietstocht 
De fietslus van ca. 43 km brengt je 
langs verschillende locaties die een 
belangrijke rol speelden in de Eerste 
Wereldoorlog. Na de inname van België 
sloot het Duitse leger in april 1915 de 
grenzen met het neutrale Nederland 
hermetisch af door middel van een 
elektrische draad van 2000 Volt. Deze 
toestand zette aan tot smokkelen vaak 
op zeer georganiseerde wijze. Eén van 
de vaste routes van deze ‘passeurs’ ver-
trok in Sint-Jozef-Rijkevorsel, via het 
Bolks Heike en zo verder naar de grens 
in Zondereigen. De Stenen Bergmolen 
van Rijkevorsel speelde hierin de rol 
van seingever. De Passeursroute volgt 
dezelfde omloop.

Gratis
 Sint-Jozefkerk

 Kerkdreef 66b - 2310 Rijkevorsel
 Erfgoed Noorderkempen

 www.erfgoednoorderkempen.be/omd
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Van 10.00 tot 18.00 uur
Open Monumentendag 
Fietslus ‘Strijd langs
de Vaart’ 
Erfgoedfietstocht

Bij het terugtrekken van de Duitse 
troepen na D-day vormde ‘de vaart’ 
het strijdtoneel in de achterhoedege-
vechten met de geallieerde Poolse en 
Engelse bevrijders. Op verschillende 
plaatsen werd slag geleverd. Het brug-
genhoofd van Sint-Jozef Rijkevorsel aan 
Sas is de laatste halte van de fietslus 
'Strijd langs de Vaart'. Hier kom je te 
weten hoe de Slag om Rijkevorsel werd 
gestreden en welke rol de Polar Bears 
hierbij speelden.
Gratis

 Sluis 1 Sas
 Stevennekens - 2310 Rijkevorsel

 Erfgoed Noorderkempen
 www.erfgoednoorderkempen.be/omd

Van 10.00 tot 18.00 uur
Open Monumentendag 
Molenbezoeken
Opendeurdag 

De Stenen Bergmolen is een tussenstop 
in de fietslus ‘De Passeursroute’. De 
molen als stopplaats op weg voor ver-
zetsstrijders, vrijwilligers, ... op weg 
naar Nederland. Bevrijdingsdagen We-
reldoorlog II, 26 september 1944: De 
molen als centraal punt in de strijd.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 Molenaars Rijkevorsel &
 Erfgoed Noorderkempen
 www.stenenbergmolen.be

Van 10.00 tot 18.00 uur
Gemeentelijk
Heemkundig Museum
Tentoonstelling 
In het kader van de andere evenemen-
ten in onze gemeente tijdens Open 
Monumentendag is het Gemeentelijk 
Heemkundig Museum een afstapje als 
men de Passeursfietsroute zou volgen. 
Een deel van onze museumcollectie be-
vat aanvullende elementen die aanslui-
ten bij de verschillende verhalen die 
worden verteld aan de vaart, het Sas 
(WOII) en het Bolks Heike (WOI).
Gratis

 Gemeentelijk
 Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be

10 september 2018
Om 20.00 uur
Auteurslezing Toon Horsten
Lezing
Toon Horsten gaat in gesprek met John 
Vervoort over zijn nieuwe boek ‘De Pa-
ter en de Filosoof’. De redding van het 
Husserl-archief of hoe een jonge pater 
smokkelaar van de filosofie werd. 
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

11 september 2018
Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Bewonersvergadering

Denk samen met het gemeentebestuur 
na over de toekomst van Rijkevorsel !

Gratis
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 10
 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/
 rijkevorselinformeert

11 en 18 september 2018
16.45 - 17.30 u.: Kleuterdans 2 
17.30 - 18.30 u.: Dance Mix 1 +
  G-Dans 
18.30 - 19.30 u.: Dance Mix 3 + 5
19.30 - 20.30 u.: Damesdans +
  Danslessen modern
Proeflessen
Dans Maar
Dansen 
Kleuterdans 2: jongens en meisjes ge-
boren in 2013 en 2012. De kinderen van 
het eerste leerjaar hebben de keuze om 
aan te sluiten bij Kleuterdans 2 of bij 
Dancemix 1.
Dance Mix 1: geboortejaar 2011-2012  
Dance Mix 3: geboortejaar 2007-2008  
Dance Mix 5: geboortejaar 2003-2004  
De lessen G-dans zijn geschikt voor 
alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar 
met een lichte of mentale beperking, 
gedrags- of emotionele problemen, of 
autisme.De lessen G-dans worden bege-
leid door twee ervaren docenten met 
een pedagogisch en bewegingsdiploma. 
Damesdans: iedereen welkom.
Danslessen modern: geschikt voor ie-
dereen vanaf 12 jaar (en ouder) en kan 
gecombineerd worden met de lessen 
clipdance (4-5-6) of urban.

Aankondigingen van activiteiten in oktober dien je uiterlijk
op zondag 2 september 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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Gratis
 Sportcentrum De Valk

 Kruispad 6
 2310 Rijkevorsel

 Dans Maar vzw
 www.dansmaar.be

13 september 2018
Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Bewonersvergadering

Denk samen met het gemeentebestuur 
na over de toekomst van Rijkevorsel !
Gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 10
 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/
 rijkevorselinformeert

14 en 21 september 2018
16.30 - 17.30 u.: Dance Mix 2 
17.30 - 18.30 u.: Dance Mix 4 +
  Dance Mix 6 
18.30 - 19.30 u.: Danslessen Urban
Proeflessen
Dans Maar
Dansen 
Dance Mix 2: geboortejaar 2009-2010 
Dance Mix 4: geboortejaar 2005-2006  
Dance Mix 6: vanaf geboortejaar 2002 
Urban: alle dansers vanaf 12 jaar (en 
ouder), uiteraard kan deze les gecom-
bineerd worden met de lessen Dance 
Mix (4-5-6) of modern.
Gratis

 Sportcentrum De Valk
 Kruispad 6
 2310 Rijkevorsel

 Dans Maar vzw
 www.dansmaar.be

14 september 2018
Om 20.30 uur
Chuck Prophet, Stephanie Finch &
Jesse Malin
Concert

De Amerikaanse gitaarheld Chuck Prop-
het, bekend van cultgroep Green On 
Red, komt dit najaar naar De Singer! In 
goed gezelschap, want hij brengt zijn 
echtgenote en tevens zangeres, toetse-
nist en gitariste Stephanie Finch mee, 
alsook de New Yorkse singer-songwriter 
Jesse Malin. De ware muziekliefhebber 
wordt deze avond op zijn wenken be-
diend !

e 14
voorverkoop: e 14 
inkomprijs: e 16 
voorverkoop studenten: e 8 
inkomprijs studenten: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

15 en 22 september 2018
10.15 - 11.00 u.: Peuters in
  Beweging 
11.15 - 12.00 u.: Kleuterdans 1 
18.30 - 19.30 u.: Danslessen Urban
Proeflessen
Dans Maar
Dansen 
Bewegen is leuk en goed voor jong en 
oud ! Omdat we ook graag de danskrie-
bels bij de allerjongsten willen aan-
wakkeren, starten we speciaal met 
lessen Peuters in beweging voor kind-
jes vanaf 2 jaar. Tijdens de lessen kleu-
terdans zijn alle jonge kindjes uit de 
kleuterschool geboren in 2014 en 2015 
welkom om op een speelse manier ken-
nis te maken met dans en bewegen op 
muziek.
Gratis

 Turnzaal Sint-Luciaschool
 Molenstraat 7
 2310 Rijkevorsel

 Dans Maar vzw
 www.dansmaar.be

15 september 2018
Van 15.30 tot 23.30 uur
75 jaar KWB
Sint-Jozef Rijkevorsel
Feestelijkheid 
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel bestaat 75 
jaar. En dat gaan we vieren. Tijdens 
de middag is er voor de kinderen een 
improspel met Dempsey van Ketnet. 
Hiervoor dient vooraf ingeschreven 
te worden. 's Avonds zullen The Jack, 
Monkey Punks en dj SoundBeatz ons 
voorzien van de nodige muzikale klan-
ken.

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel

16 september 2018
Van 9.00 tot 15.30 uur
Plumbridge -
Herdenking 74 jaar bevrijding
Herdenking

10.00 tot 11.30 uur: rondrit militaire 
oldtimer voertuigen in Rijkevorsel.  
12.00 tot 14.30 uur: static show mi-
litaire oldtimer voertuigen en aan-
horig materieel aan de Molen.  
15.00 tot 15.30 uur: ceremonie aan het 
Plumbridge monument in aanwezigheid 
van Belgische veteranen. Fly-over van 
historische vliegtuigen.
Gratis

 Stenen Bergmolen
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 vzw Spearhead
 014 22 49 47



48

19 september 2018
Om 20.30 uur
Raf Vertessen New York Quartet
Concert

De Belgische drummer Raf Vertessen 
woont al een tijdlang in Brooklyn. Hier 
maakt hij deel uit van de avant-garde 
downtown scène. Dit najaar verschijnt 
de eerste cd van het Raf Vertessen 
Quartet. Het concert op 19 september 
is de Belgische première !
e 12
voorverkoop: e 12 
inkomprijs: e 14 
voorverkoop studenten: e 7 
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 september 2018
Om 20.30 uur
Belpop Bonanza Quattro - Try-out
Theatervoorstelling

De apostels van de Belpop komen te-
rug naar De Singer ! De doortocht van 
Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing (Jimmy 
Dewit) met de try-out ‘Merci Neder-
land’ eerder dit jaar was een succes. 
In het najaar speelt het Leuvense duo 
een reeks extra voorstellingen van hun 
vierde theatershow ‘Belpop Bonanza 
Quattro’. Alvorens hieraan te begin-
nen, doen ze eerst nog een 'inloopvoor-
stelling' in De Singer met opnieuw een 
hele reeks verrassende verhalen uit de 
vaderlandse muziekgeschiedenis. Hop 
hop Belpop !

e 12
voorverkoop: e 12 
inkomprijs: e 14 
voorverkoop studenten: e 8 
inkomprijs studenten: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

21 september 2018
Van 13.30 tot 16.00 uur
Petanque – initiatie voor senioren
Initiatie petanque onder leiding van 
een erkende monitor. Allen welkom om 
eens te komen proberen!
Gratis

 Petanquebanen Hellesteeg
 2310 Rijkevorsel

 OKRA Rijkevorsel centrum

Om 20.30 uur
Marc De Wit & Rik Ooms -
Bob Dylan Tribute
Concert

Rik Ooms en Marc De Wit komen terug 
naar De Singer met hun Dylan tribute. 
Deze keer met een full show, waarbij 
een hele hoop nieuwe Dylan nummers 
te horen zullen zijn. De stem van front-
man Marc De Wit leunt op een spontane 
manier dicht aan bij de strot van de 
grootmeester zelve. Naast vaste gita-
rist Rik Ooms wordt de band aangevuld 
met een bassist, violist/mandolist/gi-
tarist, een drummer en twee backing 
vocalistes. Met Bob Dylan’s oeuvre als 
stokpaard galopperen zij door het mu-
zikale landschap zonder op hun tronie 
terecht te komen en nemen alle lyri-
sche hindernissen feilloos.
€ 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 en 23 september 2018
zaterdag 22 sept. 14.00 - 00.00 uur 
zondag 23 sept. van 11.00 - 22.00 uur
Veussel Smult
Festival

Wegens het overdonderende succes 
van de eerste editie van vorig jaar, or-
ganiseert Ondernemend Rijkevorsel & 
Sint-Jozef ook dit jaar het Foodtruck-
festival ‘Veussel Smult’. Wij proberen 
nog beter te doen dan vorig jaar met 
enkele foodtrucks meer, en méér ani-
matie. De locatie blijft dezelfde, aan 
de Vaart op Sint-Jozef. Hou jouw brie-
venbus, of Facebook, in de gaten voor 
meer details. Wij rekenen op uw tal-
rijke aanwezigheid en wensen je een 
prachtige ‘Veussel smultdag’ toe. Allen 
daarheen !
Gratis

 SAS Vaart Sint-Jozef Rijkevorsel
 2310 Rijkevorsel

 Ondernemend Rijkevorsel &
 Sint-Jozef
 info@ondernemendrijkevorsel.be

22 september 2018
Om 20.15 uur
Johan Petit - Try-out ‘Lulletje’
Theatervoorstelling

Lulletje is een voorstelling over liefde 
en angst in onzekere tijden. Johan Pe-
tit probeert de knopen van onze tijd te 
ontwarren. Wat te doen nu de wereld 
aan onze voeten ligt ? Alles is mogelijk. 
Willen is kunnen. Maar wat doen we met 
de prutsers en de sukkelaars ? Klinkt ern-
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4 oktober 2018
Christophe Vandegoor –
Try-out ‘Radio Koers’

 De Singer

5-7 oktober 2018
Harmoniefeesten met o.a.
11de Broederbandquiz

 Zaal ’t Centrum

6 oktober 2018
Duo A Ccordes –
Images Dansantes

 De Singer

9 oktober 2018
Infoavond Het Kompas

 GVBS Het Kompas

13 oktober 2018
Dirk Serries – Tonus

 De Singer

stig allemaal, maar wie Petit kent, weet 
dat er gelachen mag worden. Een week 
voor de première komt Johan Petit zijn 
tekst nog eens ‘uitproberen’ voor het 
referentiepubliek van De Singer.
e 10
voorverkoop: e 10 - inkomprijs: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Culturele Vereniging De Brug
 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
 www.desinger.be

26 september 2018
Om 19.00 uur
Tweede ondernemersevenement
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 Onderne-
men ook een gastspreker aanwezig zijn. 
Sofie Van Pelt zal een infosessie over 
‘Sociale media marketing’ geven. Deel-
name aan deze netwerkavond is gratis, 
maar vooraf inschrijven is verplicht. De 
inschrijvingen moeten ons ten laatste op 
16 september hebben bereikt.
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 30
 economie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/
 ondernemersevent2018 (inschrijven)

29 september 2018
Van 10.00 tot 14.00 uur
Openingsfeest Kinderclub centrum
Iedereen is welkom om een kijkje te 
nemen in de vernieuwde Kinderclub in 
het centrum!
Gratis

 Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel
 Gemeentebestuur Rijkevorsel 

 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be

30 september 2018
Van 7.30 tot 10.30 uur
Veldtoertocht
Wielrennen

Veldtoertocht door het landelijke Rij-
kevorsel en omgeving. 90 % onverharde 
weg, vlak parkoers. Keuze uit drie af-
standen: 27 km, 40 km of 52 km.
e 3
leden VWB: e 3 - niet-leden: e 5 
leden VWB -16: gratis
niet-leden -16: e 2

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Wielertoeristen
 info@rwtrijkevorsel.be
 www.rijkevorselsewielertoeristen.be

Van 9.00 tot 18.00 uur
Cars & Coffee 2018
Opendeurdag

Deelname aan Cars & Coffee is gratis 
voor oldtimers, youngtimers, cabrio’s, 
sportwagens, moto’s en tractoren. In 
de voormiddag kunnen deelnemers en 
sympathisanten genieten van een heer-
lijk ontbijt. Tevens kun je een kijkje 
nemen op de mini-racingshow. Na de 
middag kun je deelnemen aan een 
rondrit van ± 80 km langs de mooiste 
plekjes van de Noorderkempen. Daarna 
kun je nagenieten van een hapje en een 
drankje in ons Rally-café. Voor dit alles 
kun je inschrijven via www.rijkevorsel-
leeft.be.

Ontbijt: e 7 - Rondrit: e 10 
Frikandellen met krieken: e 10 
Videe: e 10

 Parking Zuid
 Dorp - 2310 Rijkevorsel

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

Van 11.30 tot 20.00 uur
Spaghettidag Rijkevoc
Eten en drinken
Van harte welkom op de spaghettidag 
van volleybalclub Rijkevoc! Kom genie-
ten van spaghetti à volonté voor slechts 
€ 9. VVK verkrijgbaar bij alle leden van 
de volleybal, zaal ’t Centrum, William’s 
Place en Rue Mour. Er zullen ook lek-
kere dessertjes verkrijgbaar zijn ten 
voordele van de jeugd !
e 9

 Zaal ’t Centrum
 Dorp - 2310 Rijkevorsel

 Volleybalclub Rijkevoc
 vcrijkevoc@gmail.com
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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, vanaf 1 september 
2018 is het museum elke dinsdag geopend van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

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

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

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

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

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

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

College van burgemeester en schepenen

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

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend 13.00 -16.00 uur
 

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

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 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur OCMW 
03 340 00 00  03 340 39 65
info@rijkevorsel.be  ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren diensten
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Denk mee na over de
toekomst van Rijkevorsel!


