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Wij zijn nog even aan de slag
zodat jij hier binnenkort 
kan spelen met een grote lach !

Iedereen is van harte welkom 
op zaterdag 29 september
op het openingsfeest van de vernieuwde 
Kinderclub in het centrum !
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INHOUD

4
Op zondag 14 oktober worden de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen georganiseerd. De stembureaus in 
het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef en in GLS De Wegwijzer 
in het centrum zijn geopend tussen 8.00 en 15.00 uur.

26
Na de kinderclub in Sint-Jozef werd nu ook de kinderclub in 
het centrum in een nieuw kleedje gestoken. In het vernieuwde 
speelparadijs kunnen de kinderen zich naar hartenlust uitleven. 
Op 29 september is iedereen uitgenodigd op het openingsfeest.

20
Al geruime tijd wordt er ingezet op meer groen in de gemeente. 
Jaarlijks wordt er een aanzienlijke som besteed aan de aankoop 

van vaste planten, hagen, bloemen en bomen. Waar er maar 
enigszins plaats is, wordt de omgeving opgewaardeerd

met aanplantingen.

10
Op 3 september openden de Rijkevorselse scholen hun deuren 
weer. In GLS De Wegwijzer verwelkomden ze heel wat nieuwe 

gezichten: 55 nieuwe leerlingen, een nieuwe directeur en twee 
nieuwe juffen. We wensen hen veel leergenot en succes toe

dit schooljaar.

16
Het gemeentebestuur maakt al jaren werk van 
verkeersveiligheid in de gemeente, in het bijzonder in de 
schoolomgevingen. Om de zone 30 in de buurt van een school 
extra in de kijker te plaatsen, verschenen er 30 km-stickers op 
de diftarcontainers van de buurtbewoners.
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VOORWOORD

Wim De Visscher,

OCMW-voorzitter en schepen
van sociale zaken, gelijke kansen, 
gezondheid, derde leeftijd en 
huisvesting

Beste inwoners,

We zitten ondertussen volop in de herfst. Vele bomen hebben zich nog in mooie kleuren 
gehuld, anderen maken zich op voor de winter. Het is alsof wij mensen − onbewust ? − deze 
cycli volgen. In de zomer doen we de nodige letterlijke en figuurlijke vitaminen op, om er 
de volgende periode weer in te vliegen. Zo zagen we de afgelopen maand september dat 
de meeste jeugd-, sport- en culturele verenigingen hun werkjaar vol enthousiasme weer 
op gang trapten. Zoals je in deze uitgave kunt lezen, is het de komende periode weer de 
beurt aan andere waardevolle initiatieven.

Zo vieren we de Week van de Buitenschoolse Kinderopvang. In een periode waarin in 
hoe langer hoe meer gezinnen beide partners uit werken gaan, is een netwerk voor de 

zinvolle opvang van kinderen noodzakelijk. Heel wat actieve senioren passen zo wekelijks één of meerdere dagen 
op hun kleinkinderen. Onze gemeenschap heeft daarnaast, en aanvullend, gezorgd voor een structurele opvang. In 
onze kinderclubs van het Centrum en Sint-Jozef zorgen dagelijks gemotiveerde medewerkers voor deskundige en 
degelijke opvang. Zowel de kinderen, als zijzelf zetten wij tijdens deze Week van de Buitenschoolse Kinderopvang in 
de bloemetjes.

In één adem hebben we daarmee ook onze senioren vernoemd. In onze hedendaagse maatschappij leveren zij vaak 
onbaatzuchtig en vrijwillig de helpende handen die wij allen te kort komen. Om hen hiervoor te bedanken, zijn er 
de jaarlijkse seniorenfeesten. Alle senioren zijn hierop van harte uitgenodigd ! Ook onze jeugdbewegingen hebben 
hun Dag ! Het siert onze Rijkevorselse jeugd dat zij zich vrijwillig inzetten voor hun vereniging. Zij verdienen dan 
ook onze welgemeende dank en steun !  

Toch is dit voorwoord niet alleen een goed-nieuws-show. Als verantwoordelijke en solidaire samenleving mogen 
wij niet vergeten dat er heel wat mensen uit de welvaartsboot vallen. En waar we net euforisch waren dat heel 
wat doelgroepen ‘hun dag’ of ‘hun week’ hadden, moeten we nu met een licht ongemakkelijk gevoel zitten dat er 
helaas ook de dag van vandaag ‘een dag van verzet tegen armoede’ moet zijn om onze aandacht op de problematiek 
van vele kwetsbare mensen te houden. Deze dag moet daarom een oproep aan allen zijn om een netwerk rondom 
deze sociaal zwakkeren te sluiten, zodat zij niet langer aan de rand, maar juist in het centrum van ons samenleven 
komen. ‘Inclusie’ heet zoiets, met een moeilijk woord...

Heel genegen
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BESTUUR

Kieslocatie Sint-Jozef (GC Sint-Jozef)
· ingang via de Kerkdreef
· uitgang via achterzijde langs kerkhof of Pioenstraat

Kieslocatie Centrum (GLS De Wegwijzer)
· stembureau 1-4: ingang via Hoogstraatsesteenweg (rode poort) 
· stembureau 5-7: ingang via hoofdingang Leopoldstraat (witte deur)

Door de beperkte parkeergelegenheid aan beide kieslocaties vragen we om zo veel mogelijk met 
de fiets of te voet te komen. Aan elke kieslocatie worden twee parkeerplaatsen voorzien voor 
mindervaliden. Gelieve deze dan ook vrij te laten voor zij die moeilijk te been zijn.

De stembureaus zijn geopend tussen 8.00 en 15.00 uur. De drukste periode situeert zich meestal 
tussen 8.00 en 10.00 uur. Wil je lange wachtrijen vermijden, is het misschien aangewezen om 
je stembusgang in de namiddag te plannen.

Meer info:
· vlaanderenkiest.be 

Op zondag 14 oktober trekken we weer met z’n allen naar de stemhokjes om 
te beslissen wie er de komende zes jaar onze gemeente en onze provincie zal 
besturen. Hieronder vind je nog enkele tips waarmee je rekening kunt houden 
vooraleer je naar het stembureau vertrekt. 

Gemeente- en
provincieraadsverkiezingen

Oktober

14

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
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In het stemhokje

Aan de stembus

Aan de voorzitterstafel

V.U.: Agentschap Binnenlands Bestuur, Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel
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De deuren van de zaal worden geopend om 
12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt 
gegaan. Dit jaar wordt er een klassieker ge-
serveerd, nl. frikadellen met krieken.

De leden van het VLV-combo zullen dit jaar 
het muzikale gedeelte van de namiddag op 
zich nemen. In 1969 werd in de schoot van 
de Rijkevorselse bakkersfamilie Van Leuven 
een harmonieorkest opgericht. Vandaag de 
dag brengen ze nog steeds muziek, welis-
waar met een kleinere bezetting (combo) 
maar met evenveel enthousiasme.
Een rits van (Vlaamse en internationale) zan-
gers en zangeressen zullen de revue passe-
ren. Glenn Miller, James Last en Louis Neefs 
zullen zeker niet ontbreken.

Bij deze nodigen we dan ook graag alle seni-
oren uit op deze feestnamiddag: op maandag 
19 en dinsdag 20 november in ’t Centrum en 
op donderdag 22 november in de parochie-
zaal te Sint-Jozef Rijkevorsel.

Onze senioren feesten

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

BESTUUR

✁

Centrum Sint-Jozef
n 19 november 2018 * n 22 november 2018 * * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
n 20 november 2018 *

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

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

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

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

Inschrijvingsstrook feestnamiddag senioren

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



Inschrijvingsstroken kunnen afgegeven wor-
den in de Aster Berkhofbibliotheek te Sint-
Jozef of aan de receptie in het gemeente-
huis (Molenstraat 5) of via het e-mailadres 
communicatie@rijkevorsel.be, tot en met 31 
oktober.

De leden van de seniorenbonden ontvangen 
de uitnodiging via hun verantwoordelijke.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vinden 
plaats op maandag 24 september en maan-
dag 22 oktober 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.

7

Sluitingsdagen oktober 2018

Op vrijdag 12 oktober zal de Aster Berkhofbibliotheek uitzon-
derlijk gesloten zijn omwille van de voorbereidingen voor de 
Verwendag van de bib op zaterdag 13 oktober.
De Leo Pleysierbibliotheek is op vrijdag 12 oktober wel open van 
10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 29 augustus 2018

Het gemeentebestuur neemt zonder opmer-
kingen kennis van de jaarrekening 2017 van 
het OCMW.

De gemeenteraad neemt kennis van het ver-
slag van het OCSG (lokaal onderhandelings-
comité niveau scholengemeenschap) van 
5 juni 2018.

De straat Kruispad wordt ingesteld als door-
lopende straat door middel van het ver-
keersbord F45b, geplaatst ter hoogte van de 
kruispunten Oostmalsesteenweg - Kruispad 
en Helhoek/Helhoekweg - Kruispad.
Een fysieke versperring met neerklapbare 
paaltjes wordt opgesteld voorbij de inrit van 
de woning op de hoek met de Oostmalse-
steenweg.

De gemeenteraad bekrachtigt het college-
besluit van 6 juli 2018 inzake de tijdelijke 
verplaatsing van de huwelijkslocatie van Mo-
lenstraat 5 naar Hoogstraatsesteenweg 19.

Akkoord wordt gegaan met het gebruik van 
de raadzaal voor het afsluiten van huwelij-
ken.

Er wordt beslist dat de samenwerking tussen 
de gemeente en het OCMW in het nieuwe 
toekomstige organisatieconcept een nog 
sterker integraal en inclusief sociaal beleid 
beoogt op het grondgebied van de gemeente 
Rijkevorsel, waarbij een laagdrempelige en 
klantgerichte sociale dienstverlening voorop 
blijft staan.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Riolerings- 
en wegeniswerken Hoeveweg’. De raming 
bedraagt € 285 488,78, inclusief BTW ge-

deelte gemeente en exclusief BTW gedeelte 
Pidpa/Hidrorio en Elia (gemeentelijk aan-
deel: € 82 543,78 inclusief BTW).

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Raamcon-
tract voor aanstelling ontwerper wegen 
2018’. De raming bedraagt € 143 999 exclu-
sief BTW of € 174 238,79 inclusief BTW.

De gemeenteraad neemt akte van het be-
sluit van de algemeen directeur van 7 au-
gustus 2018 inzake de delegatie van de be-
voegdheid tot medeondertekening van een 
aantal documenten van de dienst omgeving 
en de delegatie van de medeondertekening 
van akten van de gemeenteraad.

De raad hecht goedkeuring aan de aankoop 
voor openbaar nut van de grondinnames van 
het rooilijn- en onteigeningsplan Smeel, 
zijnde een perceel grond met een opper-
vlakte van 62 m2 en een perceel grond met 
een oppervlakte van 61 m2, mits de globale 
prijs van € 14 750 inclusief alle vergoedin-
gen.

De grond gelegen te Rijkevorsel, Gaston 
Lambrechtsstraat, onverdeelde eigendom 
van ICN Real Estate I en van de familie 
Adriaenssen met de erop uitgevoerde in-
frastructuurwerken, met een oppervlakte 
van respectievelijk 681 m2 en 28 m2, wordt 
kosteloos aanvaard door de gemeente voor 
openbaar nut om opgenomen te worden in 
het openbaar domein van de gemeente.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
de ruil voor openbaar nut door verwerving 
van een perceel weiland met aanhorigheden 
op en met grond, gelegen ter streke Meir-
heide, met een oppervlakte van 4 a 74 ca 
en afstand van een perceel weiland, gelegen 
ter streke De Meiren, met een oppervlakte 
van 21 a 59 ca aan Hermans Heftrucks.

BESTUUR
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Schoolcheques voor gezinnen
die het financieel moeilijk 
hebben

Het lokaal bestuur (gemeente en OCMW Rij-
kevorsel) hecht veel belang aan de onder-
wijskansen van de Rijkevorselse kinderen. 
Daarom zal het lokaal bestuur ook dit school-
jaar onderwijscheques voorzien voor gezin-
nen die het financieel niet breed hebben. Op 
die manier kan de gemeente hen een handje 
helpen bij de betaling van de facturen van 
de lagere school.

Ouders van kinderen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming in de ge-
zondheidszorg of een attest leefloon van 
het OCMW bezitten, ontvangen binnenkort 
onderwijscheques per post. Per schooljaar 
worden zeven onderwijscheques van € 10 
toegekend aan de gerechtigden. Met deze 
cheques kunnen de ouders de facturen van 
de lagere school betalen per kind. 

De Rijkevorselse lagere scholen − De Weg-
wijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas 
− werken actief mee aan het project. Ook 
zijn er een aantal  buitendorpse scholen die 
een overeenkomst met het lokaal bestuur 
gesloten hebben over de onderwijscheques. 
Een overzicht van de scholen vind je op 
www.rijkevorsel.be/onderwijscheques.

Volgt jouw kind les in een school die nog 
geen overeenkomst heeft afgesloten, dan 
kun je de school contacteren om dit alsnog 
in orde te brengen.

Indien je denkt recht te hebben op onder-
wijscheques en deze niet automatisch ont-
vangt, mag je deze steeds aanvragen bij de 
financiële dienst in het gemeentehuis, mits 
voorlegging van de nodige bewijs-
stukken.

www.rijkevorsel.be/
onderwijscheques

 

Meer    
info

· 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

Op 3 september mochten we in De Wegwijzer 59 nieuwe kinderen 
verwelkomen: 55 in het eerste leerjaar, één in het vierde, twee in het vijfde 
en één in het zesde leerjaar.

Het nieuwe schooljaar
in De Wegwijzer is gestart

In het begin van het nieuwe schooljaar koppelen we aan al onze nieuwelingen een peter of 
meter. Dit zijn jongens en meisjes van het vijfde en zesde leerjaar die ervoor zorgen dat de 
instappers zich direct thuis voelen.

In welke rij moet ik gaan staan ? Ik ben gevallen, wat moet ik doen? Wat betekent dit belteken 
nu weer? Ik wil gewoon iets vragen, ... de peters en meters zorgen voor oplossingen. De eerste 
twee weken van het schooljaar is dit voor onze nieuwe kinderen een zeer grote hulp. 

Ook verwelkomden we enkele nieuwe leerkrachten. Katleen Meel startte als nieuwe directeur. 
Ze is afkomstig uit Herentals en heeft lesgegeven in Borgerhout. Ook juf Elien en juf Jolien 
komen ons team versterken. We hopen dat ze hun weg snel zullen vinden in onze school.
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Inschrijving eerste communie

Kinderen die les volgen in het 2de leerjaar 
(in principe kinderen geboren in 2011) en 
die wonen in de parochie Sint-Willibrordus 
Rijkevorsel kunnen op zondag 26 mei 2019 
hun eerste communie doen. De ouders kun-
nen, in samenwerking met de parochie en de 
school, hun kind hierop voorbereiden.

Een eerste infomoment vindt plaats na de 
weekendviering van 30 september 2018. 
Deze viering start om 11.00 uur in de Sint-
Willibrorduskerk. De toekomstige eerste 
communicanten en hun ouders zijn welkom 
vanaf 10.45 uur.

De inschrijving zelf gebeurt via de website 
www.sintfranciscus.com/eerste-communie 
of indien je hierbij moeilijkheden onder-
vindt, kun je vanaf 1 oktober contact opne-
men met het parochiesecretariaat, Molen-
straat 5, tel. 0471 06 31 18. Het secretariaat 
is elke werkdag geopend van 9.30 tot 11.30 
uur.

Vragen omtrent de werking rond de eerste 
communie kunnen op het infomoment zelf 
gesteld worden of aan Inge Vermeiren, de 
verantwoordelijke van de werkgroep, tel. 
03 383 67 16.

Draai niet rond de pot:
nieuws van Oxfam Fairtrade

Wij Belgen zijn best trots op 'onze’ choco-
lade. Maar hebben we daar wel reden toe ?  
Een onderzoek waar Oxfam-Wereldwinkels 
aan meewerkte toont dat achter ’s lands 
favoriete lekkernij nog steeds een donkere 
waarheid schuilgaat van extreem arme boe-
ren, toenemende kinderarbeid en massale 
ontbossing (www.oww.be/cacaobarome-
ter-2018). 

Willen we tot een duurzame sector komen 
waarin ook de kleinschalige producenten op 
een leefbaar inkomen kunnen rekenen, dan 
mogen we onze hoop niet enkel op zelfre-
gulering en vrijwillige initiatieven stellen. 
Het is een vaststelling die in verschillende 
handelsketens geldt. Van exotisch fruit, over 
rijst en thee tot textiel.

Oxfam-Wereldwinkel vindt dat er in onze 
maatschappij nog te veel rond de pot wordt 
gedraaid. Draai zelf ook niet rond de pot en 
kom op Wereldwinkeldag, zaterdag 13 okto-
ber, naar de Oxfam-Wereldwinkel met een 
lege pot choco en ruil die in voor een pot 
Oxfam-choco. Teken er onze petitie en strijd 
zo mee voor een eerlijke en duurzame ca-
caosector.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op 
donderdag 18 oktober in de raadzaal van 
het gemeentehuis.
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LEVEN EN WELZIJN

Rijkevorsel digitaal

Communiceren met de overheid was nog 
nooit zo eenvoudig. Met je eID en een paar 
muisklikken krijg je toegang tot je persoon-
lijke dossiers, kun je attesten en een nieuwe 
PIN-code aanvragen en zelfs een verhuis of 
huwelijksdatum doorgeven. Het aantal dien-
sten zal in de nabije toekomst nog worden 
uitgebreid. Bovendien hoef je geen rekening 
te houden met de openingsuren van de dienst 
die je nodig hebt. Je kunt er altijd online te-
recht, wanneer het jou het beste past.

Je eID-kaart werkt net zoals een bankkaart 
met een pincode. Voor alle online transac-
ties heb je jouw pincode en eID-kaart no-
dig. Zonder die pincode kan niemand jouw 
identiteit aannemen op het web of binnen 
een andere elektronische toepassing. Hou 
daarom jouw pincode strikt geheim.

Omdat wij als gemeentebestuur dan ook niet 
willen achterblijven in de digitale (r)evolu-
tie, kan elk gezin vanaf 1 oktober 2018 bij 
afgifte van de volledig ingevulde bon gratis 
een kaartlezer komen afhalen bij het ont-

haal van het gemeentehuis. De kaartlezers 
worden verdeeld zolang de voorraad strekt.

Elektronisch loket
Onderstaande zaken kunnen via de website 
www.rijkevorsel.be/e-loket volledig digitaal 
van thuis uit aangevraagd, afgeprint of afge-
handeld worden.

Bevolking
· attest van gezinssamenstelling 
· attest van woonst (met historiek)
· attest wettelijke samenwoning 
· attest van leven 
· attest van Belgische nationaliteit 
· attest van wijze van teraardebestelling 
· aangifte verhuis 
· aanvraag nieuwe PIN/PUK code 
· registratie contactgegevens 

Burgerlijke stand
· afschrift van geboorteakte 
· afschrift van huwelijksakte 
· afschrift van overlijdensakte 
· aanvraag huwelijksdatum 

Strafregister
· uittreksel uit het strafregister 

✁

Naam en voornaam:  ............................................................................................................................................................................................................................

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

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

E-mail:  ............................................................................................................................................................................................................................

n  Mijn gegevens mogen geregistreerd worden in het rijksregister voor een vlottere communicatie 
     met de overheid.

Bon gratis eID kaartlezer
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eID kaartlezer installeren
De eID is een elektronisch identiteitsbewijs 
(met chip) waarmee je elektronische ver-
richtingen kunt uitvoeren. Je kunt de eID 
onder andere voor het volgende gebruiken:
· identificatie bij verschillende instanties
· elektronische documenten ondertekenen
· veilig aanmelden bij de online overheids-

diensten

Op dit moment bestaan er drie types identiteits-
bewijzen waarmee bovenstaande elektronische 
verrichtingen kunnen worden uitgevoerd:
· de elektronische identiteitskaart voor 

Belgen ouder dan 12 jaar
· de Kids-ID, voor Belgen jonger dan 12 jaar
· de elektronische vreemdelingenkaart

Heb je problemen met het installeren van 
jouw eID kaartlezer, dan kun je terecht bij 
de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. 
Ook digidak helpt je graag verder. Zij heb-
ben vrije inloopsessies in het Klooster op 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en in de 
Aster Berkhofbibliotheek op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur

Welke eID kaartlezers
zijn geschikt ? 
Om met jouw eID aan de slag te kunnen, 
moet je beschikken over een kaartlezer. De 
kaartlezer maakt de communicatie mogelijk 
tussen de computer en de microchip in jouw 
identiteitskaart. Deze kun je vanaf 1 oktober 
2018 gratis afhalen aan het onthaal van het 
gemeentehuis.

Ik ken de pincode van mijn
eID niet. Wat moet ik doen ? 
Een eID heeft steeds een pincode. Je hebt 
deze pincode samen met jouw eID ontvangen. 
Op dat moment heb je in het gemeentehuis 
de mogelijkheid aangeboden gekregen om de 
pincode te wijzigen. Heb je deze brief nog ? 
Dan kun je hiermee naar het gemeentehuis 
gaan om er een nieuwe code aan te vragen.

Indien je deze brief niet meer hebt, kun je 
nieuwe codes aanvragen door op de website 
van binnenlandse zaken (www.ibz.rrn.fgov.be) 
jouw gegevens in te vullen of door langs te 
gaan bij de dienst burgerzaken.

Uiterlijk drie weken na jouw aanvraag zul-
len de nieuwe codes toekomen in het ge-
meentehuis. Je wordt hiervan op de hoogte 
gebracht via het door jou ingegeven e-mail-
adres. Indien je recent bent verhuisd, is het 
mogelijk dat jouw codes toekomen in je vo-
rige gemeente.

Om de pincode te activeren, moet je je naar 
het gemeentehuis begeven.

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 3 oktober 2018
· Rijstpap en koffie
· Prijs:  € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

Mei 2018
· Tekle Haile Surafil, kind van Tekle Haile Okubay en Futsum Rezene Tigisti, 17 mei 2018

Juni 2018
· Verboven Mirthe, kind van Verboven Tim en Raeymaekers Kelly, 14 juni 2018
· Van Gorp Nelson, kind van Van Gorp Jeroen en Windey-Banos Lisbeth, 25 juni 2018

Juli 2018
· Van Gelder Alexa, kind van Van Gelder Maxim en Jacobs Wendy, 17 juli 2018
· Schuurmans Lenn, kind van Schuurmans Sam en Segers Nicky, 24 juli 2018
· Hapers Yade, kind van Hapers Ben en Koks Hanne, 25 juli 2018
· Van Den Broeck Vic, kind van Van Den Broeck Dolf en Seeuws Hanne, 28 juli 2018
· Hendrickx Janne, kind van Hendrickx Frank en Van Bavel Loes, 31 juli 2018

Augustus 2018
· Maes Fil, kind van Maes Kris en Van Riel Karlien, 3 augustus 2018
· Steurbaut Marcel en Emma, kinderen van Steurbaut Kersten en De Jongh Tinne,
 geboren en overleden op 17 augustus 2018 

Huwelijken augustus 2018

· Gabriels Jef en Genbrugge Katja, 3 augustus 2018
· Vermeiren Bert en Van Genechten Jolien, 3 augustus 2018
· Verbraeken Peter en Eelen Caroline, 6 augustus 2018
· Lenaerts Peter en Ortegon Aladino Luz Aida, 13 augustus 2018
· Bevers Hans en Kerckhofs Sanne, 18 augustus 2018
· Wintershausen Christof en Dries Sarah, 18 augustus 2018
· Masselus Darcy en Franken Maya, 18 augustus 2018
· Jochems Robbe en Stes Lisa, 24 augustus 2018

Overlijdens augustus 2018

· Wijten Victor °1932  †  3 augustus 2018
· Dekkers Petronella °1937 †  6 augustus 2018
· Van Beeck Maria     °1937 †  9 augustus 2018
· Pieterman Henriette °1923 †  21 augustus 2018
· Verheyen Augustinus °1940 †  23 augustus 2018
· Verhoeven Jozef Karel °1941 †  24 augustus 2018
· Van Ostaeyen Maria °1922 †  24 augustus 2018
· Eelen Mathilda °1928 †  27 augustus 2018
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Woensdag 17 oktober:
Werelddag van verzet
tegen armoede

Nog steeds zijn 
er mensen die 
moeten leven in 
armoede, ook bij 
ons. Daarom roept 
het lokaal bestuur 
en de Welzijns-
schakel van Rijke-
vorsel iedereen op 

om op woensdag 17 oktober, de Werelddag 
van verzet tegen armoede, een geknoopt la-
ken buiten te hangen. Een geknoopt laken 
buiten hangen, verbeeldt hoe ontsnappen 
uit armoede een zaak is van iedereen. 

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 kin-
deren.

Onderwerpen die aan bod komen zijn on-
der andere: evaluatie van iemands bewust-
zijn, symptomen hersenvliesontsteking, 
hoe herken je koortsstuipen, wat met een 
neusbloeding, soorten huidverwondingen, 
vreemde voorwerpen in neus en oor, brand-
wonden, wiegendood, ... De sessie wordt 
begeleid door Michiel Thiron, spoed- en 
MUG-verpleegkundige Spoedgevallen bij AZ 
Nikolaas.

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

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· socialedienst@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel maakt al jaren werk van verkeersveiligheid 
in de gemeente en in het bijzonder in de schoolomgevingen. Sinds vele jaren 
is er in de schoolomgevingen een zone 30 van kracht, maar al te vaak stellen 
we vast dat niet alle bestuurders deze respecteren. Om deze zone 30 in de 
buurt van een school extra in de kijker te zetten, heeft het bestuur de hulp 
ingeroepen van de inwoners.

Bestuur en inwoners zetten
zone 30 in de kijker

Alle Rijkevorselnaren die in een schoolomgeving wonen, hebben van de gemeente stickers 
ontvangen met daarop een afbeelding van het verkeersbord dat de maximale snelheid van 
30 km per uur aangeeft. Aan de inwoners werd gevraagd om deze stickers aan beide zijden van 
de diftar-containers te plakken. Op die manier brengen ze bij elke ophaling van één van de 
containers − grijze, groene en gele − de zone 30 extra onder de aandacht.
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Haal je gratis
huisdiersticker af

Verschillende Vlaamse steden en gemeenten 
stellen een huisdiersticker ter beschikking 
aan hun burgers. Door deze sticker op het 
raam, de deur of op een brievenbus van de 
woning te kleven, kan een bewoner aan de 
hulpdiensten laten weten hoeveel én welke 
huisdieren in een huis aanwezig zijn. Zo kan 
het aantal huisdieren dat sterft in een wo-
ningbrand drastisch verminderd worden.

Ook de gemeente Rijkevorsel draagt onze 
huisdieren een warm hart toe en stelt deze 
sticker gratis ter beschikking.

De sticker kan, één per adres, afgehaald 
worden bij de onthaalbalie van het gemeen-
tehuis of in de bibliotheken.

Met een watervaste stift kun je aanduiden 
hoeveel honden, katten, knaagdieren, vo-
gels of andere dieren er in huis zijn.

Uiteraard blijft het ook belangrijk om vol-
doende rookmelders te voorzien zodat de 
hulpdiensten tijdig kunnen verwittigd wor-
den.

Een primeur voor Vlaanderen
De stickeractie is een primeur voor Vlaanderen. De eerste fase van de campagne concentreert 
zich op de straten waar een zone 30 van kracht is in en rond de scholen. In een later stadium 
zal de actie ook uitgebreid worden naar andere gebieden waar een zone 30 geldt.

De stickers waren voor het eerst zichtbaar in het straatbeeld bij de GFT-ophaling op vrijdag 21 
september. Op deze dag organiseerden de scholen in Rijkevorsel ook hun jaarlijkse STRAP-dag 
waarbij alle leerlingen worden aangemoedigd om te stappen, te fietsen of te carpoolen naar 
school. 

De gemeente hoopt dat bestuurders dankzij de stickers daadwerkelijk hun maximumsnelheid 
zullen aanpassen. Het bestuur wil alle inwoners die de stickers op hun diftar-container hebben 
gekleefd van harte bedanken. Samen zetten we ons in voor meer verkeersveiligheid !  
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Nationale campagne tegen 
woninginbraken ‘1 dag niet’

Om inbraken te bestrijden wordt voor de 
vijfde keer ‘1 dag niet’, de nationale actie-
dag tegen woninginbraken, georganiseerd. 
Dit jaar gaat de actiedag door op vrijdag 26 
oktober 2018.

Het doel van deze actie is om je te doen 
nadenken over de maatregelen die je kunt 
nemen om van je woning, straat of buurt een 
veilige plek te maken. Vaak hechten we im-
mers pas belang aan de beveiliging van onze 
woning wanneer we het slachtoffer zijn ge-
weest van een inbraak. Wij stellen echter 
vast dat er in België meer dan zes inbraken 
per uur worden geregistreerd.

Nu de donkere maanden naderen, is het tijd 
om je af te vragen wat je kan doen om inbra-
ken te voorkomen.

Tips om inbraken te vermijden
Inbraakpreventie begint bij het aannemen 
van goede gewoonten zoals steeds de deuren 
en ramen op slot doen, zelfs bij een korte 
afwezigheid. Verberg je aantrekkelijke 
voorwerpen zoals een draagbare computer, 
smartphone, GPS, ...

Geef de indruk dat er iemand aanwezig is 
in je woning door verlichting met tijdscha-
kelaars te gebruiken, door aan je buren te 
vragen om de rolluiken omhoog en omlaag 
te doen, ... Deze preventiemaatregelen zijn 
makkelijk uit te voeren en zijn bovendien 
volledig gratis.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Op de website www.1dagniet.be vind je tal-
rijke preventietips via verschillende dragers, 
zoals affiches, folders, postkaarten, video's 
en zelfs een app waarmee je de zwakke 
plekken van je woning op het vlak van de 
veiligheid kan analyseren en je waardevolle 
voorwerpen kan registreren.

Sensibiliseringsacties
Tijdens de week van 22 tot 28 
oktober zullen er sensibilise-
ringsacties plaatsvinden. Wil je 
graag weten wat er in je buurt 
georganiseerd wordt ? Neem een 
kijkje op de kaart op de website 
www.1dagniet.be.

Ook jij kunt optreden tegen inbraken. Doe 
dus mee aan de actiedag "1 dag niet" op vrij-
dag 26 oktober en geef inbrekers geen en-
kele kans !

· 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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Bomen en nog eens bomen

BOUWEN EN WONEN

Al geruime tijd wordt er ingezet op meer groen in de gemeente. Jaarlijks 
wordt er een aanzienlijke som besteed aan de aankoop van vaste planten, 
heesters, hagen, bloemen, bomen en dergelijke.

Waar er maar enigszins plaats is, wordt de omgeving opgewaardeerd met aanplantingen. Vooral 
het planten van bomen springt hierbij in het oog. Zo zijn er de laatste drie jaar een 200-tal bo-
men aangeplant. Vele daarvan in het kader van wegenwerken. Denk maar aan de Helhoekweg, 
Torendries, Hoeveweg, Hoge Heideweg, Uitbreidingsstraat, Bavelstraat, Looiweg en ook in de 
meeste nieuwe verkavelingen. 

Daarnaast wordt er ook voortdurend bekeken waar er plaats is voor meer bomen, vaak op vraag 
van bewoners. Zo werden in het Dorp talrijke leilindes aangeplant. Op de nieuwe parking Sons-
heide en in de Wolfbergstraat kregen tientallen schietwilgen een plaats en jaarlijks
worden in het geboortebos bomen van verschillende toepasselijke soorten
bijgezet.

Als je een plaats weet waar er nog extra bomen 
kunnen worden aangeplant, dan mag je dat 
altijd laten weten en dan zal de haalbaarheid 
hiervan verder bekeken worden.

Technische dienst
03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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FietsTelweek 2018

Doe mee aan de FietsTelweek 2018, van 24 
tot en met 30 september. Fiets en laat je 
tellen tijdens de derde editie van de Fiets-
Telweek. De gemeenten, provincies en de 
Vlaamse overheid verzamelen een week lang 
zo veel mogelijk fietsgegevens aan de hand 
van vaste en mobiele telpunten en via ma-
nuele tellingen.

Waarom deelnemen
aan de fietstelweek ?
Door te fietsen tijdens de FietsTelweek we-
ten we welke wegen en kruispunten fietsers 
vaak of minder vaak gebruiken. Daarnaast 
ontdekken we zo op welke momenten van de 
dag of de week er het meest gefietst wordt.
Deze fietsdata zijn noodzakelijk om jouw 
fietsnetwerken te verbeteren. Zo kunnen 
we vaststellen of het aantal fietsers stijgt, 
welke trajecten reeds verzadigd zijn en 
waar alternatieve routes of nieuwe investe-
ringen noodzakelijk zijn.

Ook Rijkevorsel telt mee !
In Rijkevorsel worden jaarlijks fietstellin-
gen gedaan op alle invalswegen. Tijdens 
de FietsTelweek word je geteld op de Sint- 
Lenaartsesteenweg.

Meer info:
· www.fietstelweek.be

Bladkorven

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

De korven worden enkel daar neergezet 
waar er overlast ontstaat door te veel blad-

val. Bovendien moet het hier om bomen 
gaan die zich op openbaar domein bevinden. 
Bladeren van private bomen dient men zelf 
af te voeren of te verwerken. Ook geen an-
der afval dan bladeren mag in de korven ge-
deponeerd worden.
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Bestel je streekeigen 
plantgoed nog tot 31 oktober

Behaag onze Kempen loopt ook dit jaar 
weer in Rijkevorsel. Via de actie kun je al-
lerlei streekeigen haagplanten, fruitbomen, 
bloembollen, klimplanten, ... aankopen 
om je tuin te verfraaien en de natuur in je 
buurt een zetje te geven. Denk er aan dat 
bestellen nog mogelijk is tot en met 31 ok-
tober. Bestellen kan via www.iok.be/bok of 
door het bestelformulier binnen te brengen 
bij de milieudienst. Het bestelde plantgoed 
dient afgehaald te worden op zaterdag 17 
november tussen 9.30 en 11.30 uur in het 
recyclagepark.

Voor advies op maat over welke planten ide-
aal zijn voor jouw tuin en voor de natuur kun 
je elke zondagvoormiddag terecht in bijen-
centrum De Raam. Bovendien ontvangt elke 
besteller uit Rijkevorsel dit jaar gratis een 
bloembollenpakket.

Ontleen gratis
een energiemeter

Elektriciteit wordt alsmaar duurder. Hou 
je budget onder controle door je elektrici-
teitsverbruik naar beneden te halen. Met 
een energiemeter kun je zeer eenvoudig de 
grote elektriciteitsverbruikers van je woning 
opsporen. Misschien heb je wel een oud toe-
stel dat dringend aan vervanging toe is of dat 
vele malen meer verbruikt dan een nieuw 
toestel. Met een energiemeter kun je snel 
en eenvoudig berekenen of een vervanging 
nuttig is of niet.

Via de gemeente kun je gratis een energieme-
ter ontlenen voor twee weken. Hiervoor kun 
je langskomen bij de milieudienst. Je krijgt 
een korte uitleg en een handleiding over hoe 
het werkt en dan kun je thuis aan de slag.

Gezocht: energiemeesters

Heb jij zin om gezinnen te ondersteunen met 
het slimmer omgaan met energie ? Wil jij 
gezinnen helpen om een halt toe te roepen 
aan hun stijgende energiefactuur ? Word dan 
vrijwilliger energiemeester in je gemeente ! 

BOUWEN EN WONEN

Maandelijkse bij
en

tip
!

Plant nu je bloembollen en help de bijen
in de (vroege) lente !
In het vroege voorjaar zijn al je vaste planten nog slapend en 
bijen kunnen dan geen stuifmeel en nectar vinden. Daarom is 
het belangrijk in het najaar wat bloembollen te planten. Zo krijg 
je al vroeg in het voorjaar bezoek van vrolijk zoemende hom-
mels en bijen. Bestel nog tot 31 oktober planten via Behaag onze 
Kempen en de gemeente doet je een gratis pakketje bloembol-
len cadeau.
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Veel Kempenaren willen energie besparen 
maar weten niet goed hoe ze hieraan moe-
ten beginnen. Als energiemeester word je 
hét aanspreekpunt van deze gezinnen.

Hoe je je rol als energiemeester invult, be-
paal je voor een groot deel zelf, maar je kunt 
hoe dan ook op veel ondersteuning rekenen: 
· Je krijgt een basisopleiding tot energie-

meester, voorkennis is dus niet vereist. 
· Je kunt met al je vragen steeds terecht bij 

experten van Kamp C, het Centrum Duur-
zaam Bouwen en Wonen in onze regio.

· Je krijgt de nodige hulpmaterialen en 
technische snufjes ter beschikking. 

· Je bouwt mee aan een Vlaams netwerk 
van huishoudelijke energie-adviseurs. Ui-
teraard kies je zelf hoeveel gezinnen je 
wil begeleiden. 

Meer info:
· www.kempen2020.be/energiemeester
· 014 27 96 50
· hans.vannuffelen@kampc.be

Het project kadert binnen het streekproject 
Kempen2020, het engagement van alle Kem-
pense gemeenten om 20 % CO2 te besparen 
tegen 2020. Voor meer info kun je terecht 
op www.kempen2020.be. Het project wordt 
mede mogelijk gemaakt door financiering 
van het Europese Interreg 2 Zeeën pro-
gramma en het Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling. 

Huidige voorwaarden 
energielening geldig
tot 2018: 2 % verdwijnt,
0 % loopt door

Wil je energiebesparende maatregelen uit-
voeren in je woning zoals je dak isoleren, 
nieuwe ramen plaatsen, je ketel vervangen 
of zonnepanelen installeren ? Dan kun je be-
roep doen op de Vlaamse Energielening.

Dit is een lening op afbetaling aan 2 % JKP 
(jaarlijks kostenpercentage), met een maxi-
mumbedrag van € 15 000 en een terugbe-
talingstermijn van maximum 8 jaar. Elke 
burger (eigenaar/verhuurder/huurder) komt 
hiervoor in aanmerking voor zijn privé-wo-
ning. Er zijn geen bijkomende kosten aan 
verbonden.

Nog tot eind 2018 bestaat deze 2 %-lening. 
Zorg dus voor een tijdige aanvraag (uiterlijk 
14 december).

Als je alleenstaand en/of gepensioneerd 
bent of een laag inkomen hebt, kan het goed 
zijn dat je tot de sociale doelgroep van de 
Energielening behoort. Dan kun je lenen aan 
0 % JKP (= renteloos), terug te betalen op 
maximum tien jaar. Voor de sociale doel-
groep blijft de lening dus ook na 2018 be-
schikbaar.

Meer info:
· Energiehuis IOK
 Ellen Vanhoudt, 
 014 57 42 79
 ellen.vanhoudt@iok.be
 www.iok.be/energielening
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BOUWEN EN WONEN

Een hond als huisdier

Wil je een hond als huisdier ? Er komt veel 
kijken bij het houden van een hond. Een 
hond verzorgen en zindelijk maken kost veel 
tijd en vereist een duidelijk dagritme. Voor 
je een hond koopt of adopteert,  moet je na-
gaan of de eigenschappen van de hond pas-
sen bij jouw woning, budget en levensstijl. 
Ga bij meerdere asielen of fokkers kijken, 
en vraag informatie aan de verenigingen van 
rashonden. Zo ontdek je welk type hond bij 
jou past. 

Waar haal je een hond ?
Als je weet welk type hond je wil, dan moet 
je nog beslissen waar je hem haalt. Je kunt 
een hond adopteren uit een asiel of kopen 
bij een erkende fokker of een particulier.

Een erkende fokker herken je aan zijn 
erkenningsnummer (het HK-nummer). Een 
erkenningsnummer wijst erop dat de fokker 
voldoet aan de wetgeving, maar het is geen 
kwaliteitslabel. Particulieren die sporadisch 
een nest hebben, hoeven geen erkennings-
nummer aan te vragen. Bij adoptie uit een 

Belgisch asiel is het dier vaak al gecastreerd 
en heeft het medische controles gehad.

Ongeacht waar je je hond haalt, je mag je 
niet laten misleiden door een zielig ogende 
pup of mooie praatjes van de verkoper. Wees 
even kritisch als wanneer je een wagen of 
woning zou kopen. Het gaat tenslotte om 
een jarenlange verantwoordelijkheid.

Wees aandachtig bij de aankoop 
van een hond
Voorkom fraude en let voor een legale aan-
koop van een hond op volgende punten:
· Koop geen hond via internet zonder dat je 

het dier gezien hebt.
· Advertenties op algemene websites moe-

ten een erkenningsnummer (HK nummer) 
vermelden. Ga niet in op advertenties die 
geen of een vals HK-nummer gebruiken of 
die een bestaand nummer misbruiken. De 
lijst van de erkende nummers en bijho-
rende adressen vind je op de website van 
de Dienst Dierenwelzijn.

· Advertenties van particulieren vind je in 
gespecialiseerde media. Zij mogen niet 
adverteren op de algemene websites.

· Ga langs bij de fokker en controleer de 
hygiëne en omstandigheden waarin de 
honden leven.

· Elke hond moet een paspoort hebben dat 
je onmiddellijk moet meekrijgen. Het 
mag niet worden opgestuurd.

· De afkomst van de hond kun je zien aan 
het paspoort. Het nummer van een Bel-
gisch paspoort begint met de letters BE. 
Alleen kweker-handelaars mogen honden 
invoeren.

· Elke hond moet gechipt en geregistreerd 
zijn. De verkoper moet er voor zorgen dat 
de hond op jouw naam komt te staan. Ga 
dit enkele weken na de aankoop zelf na op 
www.dogid.be en vraag aan jouw dieren-
arts om het chipnummer te controleren.

· Koop je bij een erkende kweker, dan moet 
je een garantiecertificaat krijgen.



25

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

 

Meer    
info

Voor de aankoop van een gezonde en so-
ciale pup let je ook hierop:
· Hoe reageren de aanwezige honden op 

mensen en andere dieren ?
· Zijn alle honden gezond, proper en heb-

ben hun uitwerpselen een vaste structuur?
· Mag je meerdere keren komen kennisma-

ken en worden al je vragen beantwoord ?
· Is de teef (moederhond) bij de pups ?
· Groeien de honden op in een huiselijke 

omgeving ?
· Zijn er bewijzen van gezondheidscontro-

les van de ouders aanwezig ?
· Is het een ras met veel risico op erfelijke 

of aangeboren ziektes en misvormingen ? 
Vraag dan aan de fokker wat hij doet om 
problemen te voorkomen.  

· Zijn de levensomstandigheden van de fok-
honden in orde ?

Als je niet bekend bent met hondenfokkerij 
en handel, vraag dan hulp aan een dieren-
arts of expert bij de aankoop. Wees op je 
hoede als er veel rassen en nestjes verkocht 
worden, en koop geen zielige hondjes, want 

dat houdt foute handel in stand. Als je mis-
toestanden ziet, meld dit dan zeker bij de 
Dienst Dierenwelzijn.

Bron: www.huisdierinfo.be/honden

Meer info:
· dierenwelzijn@vlaanderen.be
· www.lne.be/meldpunt-verwaarloosde-of-

mishandelde-dieren

Breng je gebruikte frituurolie
en -vet naar het recyclage-
park en win een leuke prijs !

Op zaterdag 6 oktober voeren de medewer-
kers van IOK Afvalbeheer van 9 tot 12 uur 
weer actie op het recyclagepark van Rij-
kevorsel. Als je op deze dag je gebruikte 
frituurolie en –vet naar het recyclagepark 
brengt, kun je meedoen met een wedstrijd. 
Uit alle deelnemers wordt een winnaar ge-
trokken die een spiksplinternieuwe friteuse 
krijgt !

Alle gebruikte frituuroliën en –vetten die 
correct worden ingezameld via het recy-
clagepark, kunnen nuttig gerecycleerd en 
hergebruikt worden. Zo wordt 98 % van de 
ingezamelde hoeveelheden verwerkt door 
de biodieselsector. 2 % wordt gebruikt voor 
de productie van detergenten, smeermidde-
len, kaarsen of cosmetica. Jammer genoeg 
verdwijnen veel van die oliën en –vetten nog 
steeds in de gootsteen, het toilet, de tuin, 
het riool of tussen het restafval. En zo bren-
gen ze veel schade toe aan ons milieu: ver-
stopte afvoerbuizen en leidingen, bodem- en 
watervervuiling, problemen in de waterzui-
vering, ... Breng je gebruikte frituuroliën en 
–vetten dus altijd naar je recyclagepark!
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Omdat we iedereen de kans willen geven om mee te genieten van deze speelse locatie, nodigen 
we jullie graag uit op ons spetterend openingsfeest dat doorgaat op zaterdag 29 september 2018 
van 10.00 tot 14.00 uur. 

We leiden jullie met veel plezier rond in ons vernieuwde speelparadijs terwijl de kinderen zich 
uitleven tijdens de talloze spelletjes en activiteiten. Ook voor onze kleinste peutertjes wordt 
er een speelhoek voorzien zodat zij kunnen proeven van ons Peuterspeelpunt.

Het zou natuurlijk geen echt feestje zijn zonder ijsjes of taart. Passeer dus zeker ook even langs 
ons terras zodat we samen kunnen klinken op onze geweldige vernieuwde stek !

Vernieuwde Kinderclub centrum
opent zijn deuren !

Sinds het einde van de zomervakantie genieten de kinderen en het personeel 
van de Kinderclub van hun prachtige gerenoveerde gebouw in de Molenstraat. 
De muren van de voormalige bibliotheek werden uitgebroken zodat de 
kleinsten uit onze gemeente nog meer ruimte hebben om te spelen en hun 
fantasie vrij spel te geven.
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Week van de
Buitenschoolse Kinderopvang:
22 tot 26 oktober 2018

In de week van 22 tot en met 26 oktober 
is het weer de ‘Week van de Buitenschoolse 
kinderopvang’. Voor de 18de keer zetten de 
initiatieven hun deuren open en plaatsen op 
die manier hun werking in de kijker.

Applaus !
Het Vlaams Platform Buitenschoolse Opvang 
heeft gekozen voor het thema ‘APPLAUS’. 
Licht uit, spot aan. Ga in de schijnwerpers 
staan! We focussen op podiumkunsten onder 
de noemer ‘applaus’. Applaus is het eten van 
de kunstenaar en in elk van ons schuilt een 
artistiek talent. Tijdens de week van de bui-
tenschoolse opvang dagen we jullie uit om 
deze talenten te ontdekken en te laten zien. 
Zowel de kinderen als de begeleiders kunnen 
zich ontpoppen tot ware danssterren, zan-
gers, goochelaars en acteurs. Muziek maken 
of je stem als instrument gebruiken, het kan 
allemaal.

En belangrijk natuurlijk is het applaus ! Dit 
is een uitgelezen kans om ouders en mensen 
uit de buurt uit te nodigen om te komen kij-
ken en te genieten van een voorstelling. Een 
beetje gezonde spanning en plankenkoorts 
horen er misschien wel bij. De ontlading is 
des te groter wanneer de kinderen een warm 
applaus en een staande ovatie in ontvangst 
kunnen nemen.

Daarnaast nodigen we zoals elk jaar alle kin-
deren van de Rijkevorselse scholen uit om te 
komen spelen in onze Kinderclub. Zij komen 
dan met hun klas de Kinderclub verkennen.
Zo kunnen de kinderen die nog niet zo ver-
trouwd zijn met onze werking de Kinderclub 
op een speelse manier ontdekken. En de 
kinderen die de kinderclub al goed kennen, 
kunnen aan hun vriendjes laten
zien in welke speelhoeken
zij graag spelen.

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Ook de Landelijke Kinderopvang viert
haar onthaalouders en kinderbegeleiders

In de week van 22 oktober hangen de onthaalouders van Lan-
delijke Kinderopvang vlaggen buiten om hun opvang kenbaar te 
maken. Ook in de locaties van de buitenschoolse kinderopvang 
zal de vlag wapperen.

In Rijkevorsel is de Landelijke Kinderopvang nog steeds op zoek 
naar onthaalouders. Heb je een warm hart voor kinderen ? Is 
pedagogisch bezig zijn met kinderen je passie? Wil je hen een 
warme thuis bieden ? Aarzel niet en kom naar één van de info-
sessies. 

Meer info en inschrijvingen:
· 070 24 60 41
· www.landelijkekinderopvang.be 
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Dag van de Jeugdbeweging

Op vrijdag 19 oktober 2018 is het weer zo 
ver: dan vindt de Dag van de Jeugdbeweging 
weer plaats ! Op deze dag vieren we het en-
gagement van duizenden jongeren die zich 
jaar na jaar weer inzetten om meer dan 
240  000 kinderen en jongeren te vermaken 
met spel en plezier.

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

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Lichttocht 31 oktober 2018

Het gemeentebestuur 
van Rijkevorsel organi-
seert in samenwerking 
met Toerisme Rijkevor-
sel weer zijn welge-
kende lichttocht door-
heen de straten van 
Rijkevorsel. Ook dit 

jaar wordt er gestart aan de kerk van Sint-
Jozef Rijkevorsel. Aansluitend op de work-
shop ‘Halloweenknutselen’ voor de kinderen 
wordt er in groep vertrokken. We passeren 
langs wijken, trage wegen, donkere steeg-
jes, ... De vraag aan alle deelnemers is om 
zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels e.d. 
te voorzien die ons verlichten tijdens onze 
avondwandeling. Halfweg de wandeling kan 
iedereen genieten van een lekker drankje of 
een tasje pompoensoep en wat animatie.

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

Praktisch
· Waar: Vertrek aan de kerk in Sint-Jozef
· Start: om 18.30 uur
· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de 

lichttocht dien je niet vooraf in te schrij-
ven, voor het Halloweenknutselen wel.

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

· 03 340 00 55
 jeugdienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Politiek praatcafé 2310:
Jeugd van Veussel,
laat van je horen !

Op zondag 14 oktober 2018 staan de vol-
gende gemeenteraadsverkiezingen gepland. 
Tijdens deze verkiezingen mogen jullie, de 
+18-jarigen, mee stemmen over wie er de 
volgende zes jaren de belangrijke beslissin-
gen in onze gemeente mag nemen.

Moet je voor de eerste keer gaan stemmen ? 
Of weet je eigenlijk niet zo goed wat de 
verschillende partijprogramma’s juist inhou-
den ? Kom dan op vrijdag 28 september 2018 
langs in het politiek praatcafé van de Jeugd-
raad. Maak op informele wijze kennis met 
onze lokale politici en laat hen weten wat 
jullie vragen, noden, wensen of dromen zijn 
voor onze gemeente.

Praktisch:
· Klooster (naast het gemeentehuis),
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
· Vrijdag 28 september 2018
 van 19.00 uur tot 23.10 uur
· Iedereen is welkom !

Dolle herfstpret bij
de Grabbelpas en de Kinderclub

Voor de Grabbelpas hebben we weer een aantal geweldig ple-
zante activiteiten bij elkaar gesprokkeld. Hieronder lichten we 
reeds een tipje van de sluier.

Meer informatie kun je vinden in onze folder. Deze worden be-
deeld via de Rijkevorselse scholen in de week van 1 oktober.

Grabbelpas
· Maandag 29 oktober Si si cinema ‘de GVR’
· Maandag 29 oktober Hokus pokus: knutselen met
  natuurlijke producten
· Dinsdag 30 oktober Uitstap Toverland
· Woensdag 31 oktober De Leesbeesten (in de bib)
  Halloweenpompoenen snijden
  Halloweenmonsters knutselen +
  Lichttocht in Sint-Jozef

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

Inschrijven is verplicht !
Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je 
inschrijven vanaf maandag 8 oktober 2018 om 19.00 uur. 

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de Kinderclub met 
een inschrijvingsstop worden gewerkt. Dat betekent dat er maxi-
mum 98 kinderen in de Kinderclub kunnen opgevangen worden.

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 21 oktober 2018 zullen er 
hoe dan ook geen inschrijvingen meer worden aangenomen voor 
de herfstvakantie. Deze maatregel hanteren we om
een kwaliteitsvolle opvang voor de kinderen te
garanderen.

Meer informatie en inschrijven:
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56

 

Meer    
info
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Verwendag bibliotheek

Op zaterdag 13 oktober vanaf 10.00 uur orga-
niseert het gemeentebestuur haar jaarlijkse 
verwendag in de Leo Pleysierbibliotheek. 
Tijdens deze dag willen we de bibliotheek-
bezoeker eens extra in de bloemetjes zet-
ten. Naast de boekenverkoop is er heel wat 
animatie voorzien. Zo worden de winnaars 
van de vliegactie en de zomerleesactie 
bekendgemaakt. Natuurlijk mag ook een 
hapje, drankje en een kleine attentie voor 
elke bezoeker niet ontbreken.

Graag tot dan !

Leesbeesten in de bibliotheek

Duizendpoten Ann Ceurvels en Tania Poppe 
geven het beste van zichzelf tijdens deze 
familievoorstelling ! ‘De Leesbeesten’ ko-
men op woensdagvoormiddag 31 oktober om 
10.30 uur spelen in zaal Forsela boven de 

Leo Pleysierbibliotheek. Deze voorstelling 
kan door iedereen gesmaakt worden, van 
jong tot oud.

Word lid van de werkgroep
Erfgoeddag 2019 !

In 2019 neemt het gemeentebestuur op-
nieuw deel aan Erfgoeddag. Op zondag 28 
april 2019 trekt Erfgoeddag volop de am-
bachtelijke kaart met het thema ‘Hoe maakt 
u het ?’.
Centraal staan − onder meer − oude beroe-
pen en de manier waarop ambachtslieden, 
dansers, circusartiesten, vertellers en an-
dere vakmensen blijvend aandacht hebben 
voor roerend en immaterieel erfgoed, en 
hoe ze het koesteren en doorgeven.

Sta jij te trappelen om mee na te denken 
over mogelijke activiteiten op deze Erfgoed-
dag ? Meld je dan aan bij de cultuurdienst 
en word lid van de werkgroep
‘Erfgoeddag 2019’ !

03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Nacht van het
Kempens Erfgoed

Herfstavonden kunnen 
guur en koud zijn, maar 
vrijdagavond 19 okto-
ber belooft feestelijk en 
warm te worden. Dan is 
het immers de Nacht van 

het Kempens Erfgoed. In 23 Kempense ge-
meenten kun je deelnemen aan gratis wan-
delingen en workshops of een kijkje nemen 
op tentoonstellingen en filmavonden. Bij 
alle activiteiten speelt erfgoed de hoofdrol. 
Een handig overzicht vind je op de website 
www.nachtkempenserfgoed.be en in het 
programmaboekje dat in de bibliotheek of 
in het gemeentehuis ligt.

De Nacht van het Kempens Erfgoed wordt in 
onze regio georganiseerd door Erfgoed Noor-
derkempen in samenwerking met heel wat 
vrijwilligers en organisaties. In Rijkevorsel 
wordt een activiteit ingericht door de Ver-
enigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars.

Avondmalen in de Stenen 
Bergmolen van Rijkevorsel
Vroeger toen men op de windmolens volle-
dig afhankelijk was van windkracht en de 
wind ieder uur van het etmaal moest benut 
worden, bevond de molenaar zich bij een 
goede maalwind vrijwel altijd op zijn molen. 
Er werd gemalen als het waaide. Bij goede 
wind, uren, dagen, nachten, soms een week 
aan een stuk met zo weinig mogelijk onder-
breking. En wanneer ’s nachts iedereen lag 
te rusten en de stilte in het dorp volkomen 
was geworden, draaide de windmolen en 
doorkliefden de wieken in de kille donkerte 
de soms ijzige herfst- en winterlucht. Door 
de kleine molenvensters straalde het lichtje 
van een olielamp of kaars spaarzaam naar 
buiten en vanaf de molenberg zag de mole-
naar op het vredig slapende dorp neer.

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

 

Meer    
info

Iedereen wordt uitgenodigd om naar het 
molenaarsambacht bij avond te komen kij-
ken. Er zijn doorlopend rondleidingen op de 
verschillende molenzolders tussen 19.00 en 
23.00 uur.

Meer info:
· www.nachtkempenserfgoed.be

Skate- & sportpark Sonsheide: 
wijziging openingsuren

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

Daarnaast wil het
gemeentebestuur nogmaals de aandacht 
vestigen op een aantal punten, dit zowel 
naar de jongeren als de ouders toe. Van de 
gebruikers wordt het nodige respect ge-
vraagd voor de omgeving. Dit wil zeggen het 
afval deponeren in de daarvoor voorziene af-
valbakken, de aanwezige infrastructuur ge-
bruiken op de juiste manier, respect hebben 
voor de natuur en de bestaande omheining, 
ook die van de buurtbewoners. M.a.w. niet 
wildplassen, niet op de aardewal lopen, ...
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Tomatentaart
Ingediend door Rein Wilrycx www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· kers- of snacktomaatjes
· mosterd
· gemalen mozzarella
· peper en zout
· kant-en-klaar bladerdeeg
· rozemarijn, tijm, ...

Bereidingswijze
Rol het bladerdeeg uit en schik het in een taartvorm.
Besmeer het bladerdeeg met een weinig mosterd.
Schik de halve tomaatjes op het bladerdeeg.
Kruid met peper, zout, rozemarijn, tijm, ...
Strooi de gemalen mozzarella eroverheen.
Zet 25 minuten in een voorverwarmde oven op 200°C.

Uitstekend als voorgerecht vergezeld van een slaatje,
warm of koud hapje, bij de lunch of brunch !
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Geflitst...

7 september 2018: Opening tentoonstelling Vluchtoord Uden

9 september 2018: Bloemenweide aan site Het Sas

2 september 2018: Veusselse Veldcross

24 augustus 2018:

Attractiedag speelpleinwerking Kiekeboe 

en Gezinsbond Rijkevorsel

22 augustus 2018:

Speelstraat Mutsaardweg

12 augustus 2018:
Speelstraat Kleine Markweg

28 augustus 2018:
Laatste week van de

zomervakantie in de

Kinderclub
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8 september 2018: Spinnenwandeling Toerisme Rijkevorsel
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Wie of wat is KWB Voetbal ?
KWB Voetbal is een groep energieke voetbal-
lers die hun zondag graag invullen op een 
sportieve manier. Terwijl veel mensen het 
moeilijk hebben om het warme bed te ver-
laten op zondagmorgen staan wij energiek 
op het veld met een bal om onze vrienden 
niet in de steek te laten, zodat we een hecht 
team vormen.

Wanneer zijn jullie gestart ?
In 1975 is op een vergadering van KWB Rij-
kevorsel het idee ontstaan om zondag in de 
voormiddag een groepssport te doen. Ieder-
een was enthousiast over voetbal. Vrienden 
brachten vrienden mee en familie trom-
melde hun kinderen op om wekelijks de 
ploeg te komen versterken.

Wie nam het voortouw ?
Leo Braspenninckx was wijkmeester bij KWB 
en heeft toen de taak op zich genomen om 
de werking van de voetbalploeg te onder-
steunen en de sportieve touwtjes in handen 
te nemen. Toen Leo een dagje ouder werd, 
heeft Jos Sprangers zich over deze taak ge-
bogen met veel inzet. Spijtig genoeg heeft 

heel de ploeg veel te vroeg afscheid moeten 
nemen van Jos.

Om de werking te blijven voortzetten ont-
fermde Ronny Verheyen zich over de voet-
balploeg. Samen met zijn zoon Jens zetten 
ze hun beste beentje voor zowel op voetbal-
gebied als op het boeken van ploegen alsook 
het regelen van alle nevenactiviteiten.

Wim Cuyvers is een dynamische kracht zowel 
op sportief, financieel en administratief ge-
bied. Roger Van Der Linden is afgevaardigde 
voor de sportraad.

Wat is jullie vaste stek ?
Het thuisadres is op de terreinen van FC Sint-
Jozef SK. Meestal wordt er gestart om 9.30 
uur. Na de match worden er terug nieuwe 
vitamientjes opgedaan bij een heerlijk 
drankje.

Is er voldoende verjonging
in de ploeg ?
Op het ogenblik zijn er veel jongere spe-
lers bijgekomen, wat alleen maar goed is 
voor een ploeg. Verjonging geeft deze ploeg 
sterkte. De spelers worden ondersteund 
door de vele oudere vroegere spelers die 
door kwetsuren of hoge ouderdom aan de 
kant dienen te staan, maar nog steeds de 
grootste fans zijn.

Onze oudste trouwe supporter wordt dit jaar 
91 jaar ! Tot enkele jaren geleden kwam hij 
nog steeds de ploeg versterken als scheids-
rechter.

Wat zijn naast het voetbal
de belangrijkste activiteiten ? 
Om toch een beetje geld in kas te krijgen 
gaan alle leden alsook supporters een week-
end helpen bij een groot evenement. Zo kun-

#2310

Vereniging in de kijker: KWB Voetbal
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nen de onkosten betaald worden. Op onze 
jaarlijkse barbecue wordt de gouden schoen 
uitgereikt. Deze wordt feestelijk overhan-
digd op dit evenement.

Organiseren jullie ook 
uitstappen of weekends ?
In 1978 vond het bestuur dat er voor de vrou-
wen en de kinderen ook iets plezierig mocht 
georganiseerd worden en zijn we in de Ar-
dennen gaan voetballen tegen een Waalse 
ploeg. De familieleden konden zich onder-
tussen vermaken in het vakantiedomein.

Na drie jaar een daguitstap georganiseerd te 
hebben met de voetbal groeide het idee om 
met de families een heel weekend op stap 
te gaan. Dit is iedere speler zo bevallen dat 
we ondertussen met oud-supporters alsook 
de jonge leden al 37 weekends op de teller 
hebben staan. Alle bekende vakantieverblij-
ven hebben we bezocht in de Ardennen en 
aan de kust tot zelfs in Zeeland en Duitsland 
toe. Aan het verblijf werd telkens een leuke 
uitstap georganiseerd wat zeer leerrijk was.

Heel veel jaren reed een groep voetballers 
en supporters samen met hun vrouwen met 
de fiets voor een dagje naar Scherpenheu-
vel om een kaarsje te branden voor heel de 
ploeg. Sinds enkele jaren is de tocht ingekort 
naar Meersel-Dreef waar veel meer deelne-
mers voor te vinden zijn om mee te fietsen.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Veel mooie momenten zijn gepasseerd in 
het 43-jarig bestaan. Vooral de kracht van 
een hechte groep is overal voelbaar. Voet-
baltornooien en spektakelweekends waren 
de parel aan onze kroon. Onze jaarlijkse 
teerfeesten werden steeds een waar fes-
tijn!  Met enkele grappige gangmakers werd 
er veel gelachen. De vrouwen hadden altijd 
iets achter de hand om de mannen uit te 
dagen.

De voetbalploeg met familie is in 1991 ook 
gaan langlaufen in Ovifat wat een hele be-
levenis was. We zijn ook ooit met de over-
zetboot op weekend geweest van Zeebrugge 
naar het Engelse Hull met uitstap naar Can-
terbury. Een dagje bootvissen in Yerseke 
blijft bij veel voetballers ook in hun herin-
nering hangen. Waarschijnlijk zijn er toen 
meer pinten gedronken dan dat er vis is ge-
vangen! De jaarlijkse bingo op de weekends 
zorgt ook voor veel animo bij jong en oud.

Wat is jullie wens
voor KWB Voetbal ?
Dat ondanks de inzet van de vele bestuursle-
den deze voetbalploeg nog lang mag blijven 
bestaan. Sommige seizoenen is het moeilijk 
om genoeg spelers te hebben, vooral als er 
veel gekwetsten zijn.

Als je sportief aangelegd bent, kom dan de 
sfeer proeven op het veld! Trek een keer je 
voetbalschoenen aan en speel eens een wed-
strijdje mee. Om een sterk team te zijn is 
jong talent nog hartelijk welkom.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging
en waarom ?
Natuurpunt Markvallei: de gedreven vrijwil-
ligers maken echt wel het verschil voor de 
natuur in onze onmiddellijke omgeving.

KWB Voetbal

· Hoofdactiviteit: voetballen op vriendschappelijk niveau
· Aantal jaren actief: 43 jaar
· Aantal leden: 35 leden
· Contact: Leo Braspenninckx
  0474 92 99 65
  leo.b@skynet.be



36

4 oktober 2018
Van 20.00 tot 22.00 uur
Infoavond ‘EHBO bij kinderen’
Infovergadering

Tijdens de infoavond ‘EHBO bij kinde-
ren’ leer je hoe je eerste hulp kunt ver-
lenen aan kinderen. Deze sessie wordt 
begeleid door Michiel Thiron, spoed- en 
MUG-verpleegkundige Spoedgevallen 
AZ Nikolaas.
Gratis

 Feestzaal Den Bakker
 Bochtenstraat 2
 2310 Rijkevorsel

 Huis van het Kind Rijkevorsel + CM
 014 40 35 45 (reservatie)
 www.cm.be/agenda (reservatie)

Om 20.30 uur
Christophe Vandegoor -
try-out ‘Radio Koers’
Sport - muziektheater

De voorstelling 'Radio Koers' staat ga-
rant voor multimediaal wielertheater 
live gebracht met rockclassics door 
sportjournalist en muziekliefhebber 
Christophe Vandegoor. Radio Koers is 
een ode aan de radio, de koers en de 
verbeelding !
€ 10
voorverkoop: € 10 
inkomprijs: € 12 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

5 en 7 oktober 2018
Harmoniefeesten 2018
Feestelijkheid

Harmoniefeesten Broederband met quiz 
op vrijdag - groot ontbijtbuffet op zon-
dagvoormiddag (voorinschrijving) - op-
treden van bevriende muziekverenigin-
gen zondagnamiddag - prijsuitreiking 
fietszoektocht. Doorlopend ijssalon.

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 K.H. Broederband Rijkevorsel
 jantax@skynet.be
 www.khbroederband.be

5 oktober 2018
Om 20.00 uur
11de Broederbandquiz
Quiz

Algemene quiz voor jong en oud met 
uiteenlopende onderwerpen. Ploegen 
van maximum 8 personen.
€ 15 voor een ploeg
van max. 8 personen

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 K.H. Broederband Rijkevorsel
 03 314 81 96
 0498 31 59 27
 jantax@skynet.be (reservatie)
 www.khbroederband.be

Om 20.00 uur
Optreden Eddy Sabbe met
The Cotton City Jazzband
Concert

Zin in een swingende avond ? Kom dan 
naar dit unieke concert van Eddy Sabbe 
met The Cotton City Jazzband.
€ 12
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 15

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 www.desinger.be

6 oktober 2018
Om 20.30 uur
Duo A Ccordes - Images Dansantes
Concert

Accordeonist Kajetan Kubala uit West-
malle en violiste Veronique de Raede-
maeker vormen een virtuoos duo. In 
hun voorstelling ‘Images Dansantes’ 
brengen ze klassieke en iets minder 
klassieke muziek met beweging als rode 
draad. Op het programma staat o.a. 
werk van Bach, Piazzolla, Galliano, ...
€ 10
voorverkoop: € 10 
inkomprijs: € 12 
voorverkoop studenten: € 6 
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be
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7 oktober 2018
Van 11.00 tot 19.00 uur
Croque-Monsieurdag
Eten en drinken

Chiro Rijkevorsel nodigt iedereen uit 
om vanaf 11.00 tot 19.00 uur te komen 
smullen van de lekkerste croques van 
de Kempen. Je kunt er komen smullen 
van de klassiekers maar ook van onze 
eigenste chirocroque. Voor de kinderen 
is er animatie voorzien. Dit jaar zul-
len er kleine volksspelen georganiseerd 
worden waarbij iedereen winnaar is! 

 Chiro Rijkevorsel
 Bavelstraat 85 - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Rijkevorsel
 0490 44 92 77

9 oktober 2018
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 5 novem-
ber 2018, maandag 7 januari 2019 en 
vrijdag 1 februari 2019. De infoavond 
gaat door in de polyvalente zaal van de 
school. Gelieve vooraf jouw aanwezig-
heid door te geven a.u.b.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

12 oktober 2018
Om 20.00 uur
2de Kemphoschquiz
Quiz
Leuke familiequiz @ HS Kemphosch. 
Deuren open om 19.00 uur, start quiz 
om 20.00 uur.

€ 15 voor een ploeg van
max. 6 personen

 Kemphosch
 Poelberg 5
 2310 Rijkevorsel

 Hondenschool kemphosch
 0474 41 05 79
 beckers_th@hotmail.com

13 oktober 2018
Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag
bibliotheek 2018 
Feestelijkheid

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

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/bibliotheek

Van 10.00 tot 16.00 uur
Wereldwinkeldag
Opendeurdag

Zaterdag 13 oktober is de afsluiting 
van de week van de Fairtrade, Wereld-
winkeldag. Thema: draai niet rond de 
pot. Ruil bij Oxfam Wereldwinkel een 
lege choco pot voor een pot Fairtrade 
choco.
Gratis

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 Oostmalsesteenweg 4
 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

Aankondigingen van 
activiteiten in november
dien je uiterlijk op
zondag 30 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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Vanaf 14.00 uur
Fuif 18
Fuif 

De Ouderraad van Het Moleke en de 
Sint-Luciaschool & Oudercomité De 
Wegwijzer organiseren Fuif 18.
14-16 uur: kleuterparty (3-6 jarigen).
16-18 uur: jongerenfuif (6-12 jarigen).
19 uur: Resto 3-gangen keuzemenu @ 
Lozenhof. Vanaf 21 uur: Fuif 18 (happy 
hour 21-22 uur).
€ 3
voorverkoop: € 3 
inkomprijs: € 5 
kleuterparty en jongerenfuif: gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Sint-Luciaschool en
 Het Moleke +
 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 www.fuif18.be

Om 20.30 uur
Dirk Serries - Tonus
Concert

Dirk Serries werd net 50 en dat vieren 
we in de Singer met een uniek concert. 
Na verschillende concerten van zijn im-
provisatiegroepen maken we nu kennis 
met zijn minimalistische muziek. 
€ 12
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

14 oktober 2018
Van 9.00 tot 12.00 uur
Foto-excursie Bolkse Beek
Natuurwandeling

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 14 oktober een foto-excursie 
in natuurgebied De Bolkse Beek in Rij-
kevorsel. Deelnemers verzamelen om 
9 uur aan café Bolks Heike. De foto-
uitstappen zijn telkens bedoeld om de 
deelnemers de kans te bieden van me-
kaar te leren. Uiteraard breng je best 
je fototoestel mee, maar deelnemen is 
in ieder geval gratis.
Gratis

 Café Bolks Heike
 Bolk 10
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 0497 28 18 66
 wimverschraegen@hotmail.com
 fotowerkgroep@natuurpuntmarkvallei.be
 www.natuurpunt.be/agenda

16 oktober 2018
Om 20.30 uur
Carla Bley Trios
(uitverkocht)
Concert
De 82-jarige Amerikaanse pianiste en 
componiste Carla Bley is een onbe-
twiste jazzlegende. Na een carrière 
van zo’n 60 jaar neemt ze in 2015 de 
NEA Jazz Master Award in ontvangst, 
de hoogste eer die een jazzmuzikant te 
beurt kan vallen in de Verenigde Sta-
ten. Vast staat dat met Carla Bley één 

van de groten van de hedendaagse jazz 
naar de Singer komt. De kans om haar 
trio met Steve Swallow en Andy Shep-
pard in een kleine club mee te maken 
krijg je wellicht nooit meer !

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

19 oktober 2018
Van 15.30 tot 18.30 uur
Pizzaverkoop GLS De Wegwijzer
Eten en drinken

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert 
het oudercomité van GLS de Wegwijzer 
een pizzaverkoop. Heb jij zin in een 
lekker versgemaakte pizza, neem con-
tact op met de school. Smakelijk!
€ 7,50

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer

20 tot 21 oktober 2018
Zaterdag van 18.00 tot 22.00 uur 
Zondag van 9.00 tot 20.00 uur
Vogelshow 2018
Tentoonstelling
Jaarlijkse vogelshow georganiseerd 
door ‘De Havik’. Iedereen van harte 
welkom !
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Gratis
 PZ Sint-Jozef

 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 De Havik
 0473 53 91 88

21 oktober 2018
Van 12.30 tot 15.30 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

Tweedehandsbeurs baby- en kinderkle-
ding, speelgoed, uitzet (geen schoenen 
en ondergoed). Verkoop lijsten: Klater-
straat 6 - 2310 Rijkevorsel op zaterdag 
29 september van 9.00 uur tot 10.00 
uur. Op is op !

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 344 009 (reservatie)
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
 (reservatie)

Van 13.00 tot 18.00 uur
IJs- en pannenkoekendag
Eten en drinken

IJs- en pannenkoekendag van KVG Rij-
kevorsel.

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 KVG Rijkevorsel
 03 312 25 16

24 oktober 2018
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 5 november 2018 de 
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, 
zijn welkom op onze drempeldag. Kom 
samen met mama en/of papa kennis-
maken met de juf en de kindjes van de 
klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

25 oktober 2018
Om 20.30 uur
Thomas Smith - try-out
‘De jaren van verstand’ (uitverkocht)
Stand-up comedy

Thomas’ eerdere shows werden al-
lemaal met vier- en zelfs vijfsterren-
recensies beoordeeld in de Vlaamse 
kranten. En niet verwonderlijk: het im-
provisatievermogen van Thomas kent 
geen grenzen. Wie Thomas kent, mag 
in ‘De jaren van verstand’ een nog vrij-
ere, rijpere, eerlijkere en vooral grap-
pigere Thomas verwachten. Wie hem 
niet kent kan alleen maar die schade 
inhalen door nu wél te komen kijken.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

27 oktober 2018
Om 19.00 uur
Griezeltocht
Thema-wandeling 

Hé, griezel je mee met de KWB ?! Kom 
verkleed en breng je zaklamp mee.
€ 1
niet-leden KWB: € 1 
leden KWB: gratis

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 0486 08 81 41

30 oktober 2018
Om 20.30 uur
Bondi / Martel / Schiller +
Martina Verhoeven
Concert

De Singer & A New Wave Of Jazz gaan 
samen voor een avond vol minimale 
avant-garde. Het trio Cyril Bondi, 
Pierre-Yves Martel en Christoph Schiller 
komt hun nieuw album ‘Tse’ voorstel-
len. Martina Verhoeven brengt op piano 
haar Gratitude compositie, een semi-
improvisatie stuk dat verwijst naar 
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁
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haar gelijknamig fotoboek. Een avond 
voor liefhebbers van John Cage, Morton 
Feldman en de experimentele Anthony 
Braxton.
€ 10
voorverkoop: € 10 
inkomprijs: € 12 
voorverkoop studenten: € 6 
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

31 oktober 2018
Van 10.30 tot 12.00 uur
De Leesbeesten
Theatervoorstelling 

Duizendpoten Ann Ceurvels en Tania 
Poppe geven het beste van zichzelf 
tijdens deze familievoorstelling ! De 
Leesbeesten komen op woensdagvoor-
middag 31 oktober om 10.30 uur spelen 
in zaal Forsela boven de Leo Pleysier-
bibliotheek. Deze voorstelling kan door 
iedereen gesmaakt worden, van jong 
tot oud.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

Om 18.30 uur
Lichttocht 2018
Thema-wandeling 
Het gemeentebestuur van Rijkevor-
sel organiseert in samenwerking met 
Toerisme Rijkevorsel weer zijn welge-
kende lichttocht doorheen de straten 
van Rijkevorsel. Ook dit jaar wordt er 

gestart aan de kerk van Sint-Jozef Rij-
kevorsel. Aansluitend op de workshop 
‘Halloweenknutselen’ voor de kinderen 
wordt er in groep vertrokken. We pas-
seren langs wijken, trage wegen, don-
kere steegjes, ... Gelieve een ‘lichtje’, 
stevige schoenen, voldoende warme en 
eventueel regenbestendige kledij te 
voorzien.

Gratis
 PZ Sint-Jozef

 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel en
 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Mark Turner & Ethan Iverson
Concert

Saxofonist Mark Turner (Fly) en pianist 
Ethan Iverson (The Bad Plus) leren el-
kaar kennen in 1990 tijdens New Yorkse 
jamsessies. Beide muzikanten bouwen 
nadien succesvolle carrières uit. Tien 
jaar na hun eerste ontmoeting starten 
ze een echte samenwerking als leden 
van het Billy Hart Quartet. Op het ECM-
label verschijnt binnenkort hun eerste 
cd als duo: ‘Temporary Kings’.
€ 18
voorverkoop: € 18 
inkomprijs: € 20 
voorverkoop studenten: € 12 

inkomprijs studenten: € 14
 De Singer

 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 november 2018
PJDS

 De Singer

2-3 november 2018
Proms Rijkevorsel

 Hermans Heftrucks

Duivelse Molens
 Molenterrein Looiweg

3 november 2018
Antonio Faraò, Ira Coleman &
Jeff 'Tain' Watts

 De Singer

7 november 2018
Algemene vergadering
Cultuurraad

 Leo Pleysierbibliotheek

8 november 2018
Henk Rijckaert - Tryout ‘Maker’

 De Singer

10 november 2018
Kerkconcert ‘Oorlog’
met zangeres Fleur Strijbos

 Sint-Willibrorduskerk

Muziekquiz
 De Singer

volgende maand
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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,
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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



43

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 socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren diensten
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