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Wat moet je doen als je wil afdraaien ?
Wanneer heb je voorrang en wanneer niet ?
Hoe moet je een hindernis nemen ?
En wat betekenen die verkeersborden ook alweer ?

Heel veel zaken om te onthouden
Maar o zo belangrijk !
Onze wijkagenten testen de kinderen van de lagere 
scholen jaarlijks op hun rijvaardigheden.
Deze jongeren hebben de eerste test
alvast goed doorstaan !

 © Dirk Geets
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INHOUD

4
De voormalige pastorie in de Doelenpad werd gerenoveerd en 
omgebouwd tot een modern pand. Onze politiewijkpost en het 
parochiesecretariaat Sint-Willibrordus zullen hier binnenkort 
hun vaste stek krijgen.

24
Naar jaarlijkse traditie wordt op 31 oktober de lichttocht 
georganiseerd. Jong en oud trekken door donkere straten en 
paadjes in Sint-Jozef Rijkevorsel. Aan de inwoners langs het 
traject wordt gevraagd om hun woning of voortuin origineel te 
verlichten.

16
In het voorjaar kon de Vlaming de luchtkwaliteit in zijn of 

haar straat meten. Deze metingen werden in kaart gebracht. 
Ook in onze gemeente waren er verschillende meetpunten. De 

resultaten vind je terug op www.curieuzeneuzen.be. 

8
Op zondag 23 september zette het gemeentebestuur 

uitzonderlijk de deuren open zodat inwoners zich konden 
registreren als orgaandonor. Op twee uur tijd mochten we in 

totaal 80 personen ontvangen. Een succes !

12
In het kader van het project ‘Verkeersveilige gemeente’ werd 
onze gemeente uitgekozen om een begeleidingstraject te 
volgen om de verkeersveiligheid in Rijkevorsel te verbeteren 
en te versterken. Ons volgende doel is een tweede SAVE-label 
behalen.
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoners,

De prachtige zomer van 2018 kende een mooi vervolg in de maanden september en 
oktober. We konden nog ten volle genieten van geweldige zonnige dagen. Nu november 
is aangebroken maken we ons stilaan op voor de herfst die zijn intrede gaat maken. 
Dagen beginnen te korten, temperaturen worden wat lager, heerlijke herfstwandelingen, 
gezellige warmte binnen, ...

De voorbije oktobermaand stond veelal in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen 
die eens om de zes jaren plaatsvinden. 14 oktober was een belangrijke datum voor 
iedereen die zich kandidaat stelde om de volgende legislatuur mee een beleid te voeren 
in ons dorp maar tevens ook voor iedereen die vol enthousiasme zijn of haar stem 

ging uitbrengen. Ondertussen is het resultaat bekend en weten we welke personen hun visie mogen uitdragen in 
Rijkevorsel. Veel succes aan de nieuwe bestuursploeg die zijn aanvang kent op 1 januari 2019.

November is een maand waar weer heel veel te gebeuren staat in onze gemeenschap. Allereerst worden de 
overleden familieleden, vrienden en dierbaren herdacht. Een aantal dagen later staan we met z’n allen stil bij de 
slachtoffers van de wereldoorlogen. Meer bepaald de eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).
Traditioneel staat de derde week van november in het teken van de senioren, ook dit jaar wordt hier de nodige 
aandacht aan gegeven.

Tenslotte zal je in dit infoblad weer tal van activiteiten vinden die ons op een aangename manier de kilte van de 
herfst doen vergeten en ons begeleiden naar de eindejaarsperiode.
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BESTUUR

Na dertig jaar een plek te hebben gehad in het gemeentehuis van Rijkevorsel verhuist de poli-
tiewijkpost binnenkort naar het Doelenpad in het centrum van Rijkevorsel. Op de plaats waar 
eerder de pastorie stond, zullen de wijkagenten een gebouw delen met het secretariaat en de 
kerkraad van de parochie Sint-Willibrordus. De centralere ligging van de politiewijkpost zal 
meteen ook zorgen voor een grotere zichtbaarheid van de wijkagenten bij de inwoners.

De oude pastorie werd gerenoveerd en omgebouwd tot een modern pand. Voor deze bouwwer-
ken hanteerde het gemeentebestuur de BEN-normen in functie van de duurzaamheid. BEN staat 
voor Bijna-EnergieNeutraal, vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen. 
Het duurzaam bouwen kadert ook in de actie ‘Kempen 2020’ waarbij de gemeente tegen 2020 
de CO2-uitstoot op het grondgebied van Rijkevorsel met 20 % wil verlagen.

Zowel voor de wijkpost van de politie als voor de parochie Sint-Willibrordus kun je dus binnen-
kort terecht op het adres Doelenpad 8.

Op donderdag 4 oktober heeft het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) het 
gebouw ingehuldigd waar zowel de politiewijkpost als het parochieteam en 
de kerkraad Sint-Willibrordus zich binnenkort zullen vestigen.

Nieuw politiebureau en
parochiesecretariaat ingehuldigd
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Onze senioren feesten

Al onze senioren zijn uitgenodigd op de 
jaarlijkse feestnamiddag, op maandag 19 en 
dinsdag 20 november in ’t Centrum en op 
donderdag 22 november in de parochiezaal 
te Sint-Jozef Rijkevorsel.

De deuren van de zaal worden geopend om 
12.00 uur. Na het welkomstwoord wordt er 
dit jaar een klassieker geserveerd, frikadel-
len met krieken. De namiddag wordt verder 
ingevuld met een optreden van het VLV (Van 
Leuven)-combo. Tijdens de pauze mag een 
lekker dessert niet ontbreken.

Inschrijven kan nog tot en met 31 oktober 
aan de receptie in het gemeentehuis of per 
e-mail aan communicatie@rijkevorsel.be.

11 novemberviering

Mogen wij de inwoners van Rijkevorsel vra-
gen hun huizen te bevlaggen met de Belgi-
sche driekleur of met de vlag van de Vlaamse 
Gemeenschap op zondag 11 november, de 
dag waarop wij de wapenstilstand herden-
ken ?

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

Programma
·  9.30 uur: Bijeenkomst gemeentehuis
·  9.45 uur: Stoetvorming en optocht
· 10.00 uur: Misviering
· 11.00 uur: Optocht naar het
  monument
· 11.10 uur: Huldebetoon aan het
  monument

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 26 november 2018 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis.
Een bevestiging van deze datum kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in het 
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk 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.
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De gemeenteraad gaat akkoord met aan de 
toekenning van een jubileumsubsidie van 
€ 625 voor het 75-jarig bestaan van KWB 
Sint-Jozef.

Goedkeuring wordt verleend aan het kerken-
beleidsplan Rijkevorsel, versie 7 september 
2018.

Jubilarissen
in de bloemetjes gezet

Alle Rijkevorselnaren die dit jaar 50, 60, 65 
en 70 jaar getrouwd zijn, werden uitgeno-
digd door het gemeentebestuur voor een 
feestelijke receptie op zaterdag 29 septem-
ber in het gemeenschapscentrum van Sint-
Jozef.

Eén platina, één briljanten, elf diamanten 
en drieëntwintig gouden echtparen, samen 
met hun kinderen, gingen in op deze uit-
nodiging. Na het welkomstwoord ontvingen 
de koppels een fles Veusseltje samen met 
de felicitaties en de oorkonde van ons ko-
ningshuis. 

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

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 24 september 2018

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop 
voor openbaar nut van de grondinnames van 
het rooilijnplan voor Oude Goorstraat en 
Opstal.

De raad geeft goedkeuring aan de aankoop 
van een perceel grond in het Kruispad in 
functie van de verdere uitbouw van sport- 
en recreatiezone ‘Sonsheide’ met een op-
pervlakte van 56 a 95 ca. 

Een perceeltje grond in de Scherpengeert-
straat, met een oppervlakte van respectie-
velijk 37 m2, wordt kosteloos aanvaard door 
de gemeente voor openbaar nut om opgeno-
men te worden in het openbaar domein van 
de gemeente.

De gemeenteraad gaat akkoord met het ont-
werp van beheersovereenkomst tussen de 
gemeente en het OCMW van Rijkevorsel in-
zake een feitelijk geïntegreerde personeels-
dienst.

Goedkeuring wordt verleend aan de toeken-
ning van een subsidie van € 1 250 aan de Na-
tionale Strijdersbond, afdeling Rijkevorsel 
ter gelegenheid van hun 100-jarig jubileum.

BESTUUR



Geboortebos

Jaarlijks groeit het gemeentelijk geboorte-
bos een beetje. Op zondag 7 oktober 2018 
werd het geboortebos op de Poelberg uitge-
breid. Voor de kinderen geboren in 2017 wer-
den in totaal drie geboortebomen geplant 
en drie borden geplaatst waarop de naam 
en geboortedatum van de kinderen werden 
gegraveerd. Met de aanplanting van het ge-
boortebos wil het gemeentebestuur de wens 
uitdrukken dat elk kind mag opgroeien in 
een groene en gezonde wereld. De ouders 
en hun kleine spruiten genoten zichtbaar 
van dit bijzondere moment.
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· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03

 

Meer    
info

Sluitingsdagen

De gemeentelijke diensten, de dien-
sten van het OCMW en de politiewijk-
post van Rijkevorsel zullen gesloten 
zijn op:
· donderdag 1 november
 (Allerheiligen)
· vrijdag 2 november
 (Allerzielen)
· donderdag 15 november
 (Koningsdag)

De buitenschoolse kinderopvang is 
gesloten op 1 en 2 november, maar 
opent wel de deuren op donderdag 15 
november.

Overgang van zomer- naar wintertijd

De overgang van zomer- naar wintertijd vindt plaats in de nacht 
van zaterdag op zondag van het laatste weekend van oktober.

Dit betekent dat het winteruur ingaat in 
de nacht van zaterdag 27 oktober op zon-
dag 28 oktober 2018: 3 uur 
wordt 2 uur.
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LEVEN EN WELZIJN

Orgaantransplantatie kan het leven redden van patiënten met een zeer 
ernstige ziekte. Ze kunnen enkel genezen door het zieke orgaan te vervangen. 
Dan is een orgaandonor van levensbelang. Registreer je als orgaandonor 
en redt levens. Je kunt hiervoor terecht bij de dienst burgerzaken in het 
gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Registreer je als orgaandonor

Wat zegt de wet ?
De wetgeving legt de rechten en plichten van ieder van ons vast. Sedert 1987 is in België een 
wet van kracht die het wegnemen en transplanteren van organen regelt. Die wet zegt: 'Zwijgen 
is toestemmen'. Dat betekent dat elke Belgische burger akkoord gaat met orgaandonatie, zolang 
hij of zij niet weigert.

Voor of tegen ?
Ons land beschikt over een uitstekende wet over orgaandonatie. Ze biedt de mogelijkheid om 
akkoord te gaan met een eventuele wegneming van organen of ons ertegen te verzetten. De 
wet nodigt ons uit om daar bij stil te staan.

Hoe kan je je wilsbeschikking bekend maken ?
Heel eenvoudig. Al vanaf twaalf jaar kun je naar je gemeentebestuur gaan. Daar krijg je een 
formulier waarop je kunt aanduiden of je akkoord gaat met het wegnemen van organen of dat 
je je ertegen verzet. Beide mogelijkheden staan op hetzelfde formulier. Je duidt je keuze aan, 
noteert de datum, ondertekent het formulier en geeft het terug aan de loketbeambte van het 
gemeentebestuur.
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En als je van mening verandert ?
Geen probleem. Je kunt zo veel van mening veranderen als je wil. Je gaat gewoon terug naar 
het gemeentebestuur en je vult er een nieuw formulier in.

Wat voorziet onze wet ?
De wet bepaalt dat men organen mag wegnemen van iedereen die hersendood is. Hersendood 
moet verplicht vastgesteld worden door drie artsen die op geen enkele manier betrokken zijn 
bij het wegnemen en het transplanteren van organen. De wet wijst ook nog op een 
paar andere belangrijke aspecten:
· respect voor de overledene
· anonimiteit tussen donor en ontvanger
· orgaandonatie is gratis
· verbod om eigen organen te verkopen

Alcoholverslaving hoeft niet
het einde te zijn

Wat is AA ? Waarvoor staat deze 
‘geheimzinnige’ afkorting ?
AA heet voluit ‘Anonieme Alcoholisten’ en 
staat open voor elke vrouw of man die niet 
ten onder wil gaan aan de lichamelijke en 
mentale afhankelijkheid van alcohol. Alco-
holisme is een verslaving, maar tegelijk ook 
een ziekte die gestabiliseerd kan worden.
 
Anonieme alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme. De enige vereiste voor lidmaat-
schap is een verlangen op te houden met 
drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtin-
gen voor het AA-lidmaatschap. Zij voorzien 
in hun eigen behoeften door eigen bijdra-
gen. AA is niet gebonden aan enige sekte, 
genootschap, politieke partij, organisatie of 
instelling. Zij wensen zich niet te mengen in 
enig geschil en steunen of bestrijden geen 
enkel doel. Het hoofddoel is nuchter blijven 
en andere alcoholisten helpen nuchterheid 
te bereiken.

 Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al 
zo’n 9 000 AA-leden zijn die kunnen kiezen 
uit ongeveer 400 vergaderingen; wekelijks 
en ook in jouw omgeving. Laat je dus niet 
weerhouden een beroep te doen op AA met 
de gedachte dat je de enige zou zijn die met 
een alcoholprobleem te kampen heeft.
 
Voor familie en vrienden van alcoholisten 
bestaan er Al-Anongroepen.

Meer info:
· AA
 info@aavlaanderen.org 
 www.aavlaanderen.org 
 03 239 14 15
 contact Rijkevorsel: 0477 77 98 45

· Al Anon 
 info@al-anonvl.be
 www.al-anonvl.be

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op 
donderdag 22 november in de raadzaal 
van het gemeentehuis.

www.alovernagedacht.be
www.rijkevorsel.be/orgaandonatie

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Nieuwsflitsen	van
GLS De Wegwijzer

Ben Correct
De eerste schooldag kwam Ben Correct langs 
op school. Ben komt maandelijks in de school 
om  dan een nieuw thema voor te stellen 
waarrond de kinderen  gaan werken. Deze 
keer was het: Iedereen is welkom. In de loop 
van het schooljaar komt hij ook de volgende 
thema’s zeker voorstellen: Wie wil pesten, is 
gezien. Opgeraapt staat netjes. Enkel in je 
eentje heb je steeds gelijk.

Sport@school
Op woensdag 19 september was het ‘Sport@
school’. Wie sport, maakt immers meer 
mee. Het was dan ook het ideale moment 
om kinderen te laten vertellen over hun 
mooiste sportmoment en zo ambassadeur te 
worden voor hun sport op school. Kinderen 
kwamen naar school in de bijhorende outfit. 
Ze mochten aan de anderen laten zien wat 
hun sport inhoudt en welk materiaal je er 
voor nodig hebt. Voetbal, korfbal, turnen, 
dansen, karate, taekwondo, paardrijden, ... 
Ja, zelfs zeilen, boogschieten en tumbling 
passeerden de revue. Het was het ideale 
moment om met een verscheidenheid aan 
sporten in contact te komen.

Enkele weetjes
over dit schooljaar
In GLS De Wegwijzer zitten 284 kinderen 
verdeeld over veertien klassen. 31 perso-
neelsleden (klasleerkrachten, directie, leer-
krachten levensbeschouwing, zorgleerkrach-
ten, turnleerkrachten, poetspersoneel en 
personeel secretariaat) leiden dit allemaal 
in goede banen.

Zorg dat je niets mist
door griep

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

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

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

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

Meer info:
· www.griepvaccinatie.be
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Herinnering inschrijving
Vormsel 2019

De startdag is intussen al achter de rug maar 
kinderen die wensen gevormd te worden op 
zondag 5 mei 2019 kunnen zich nog steeds 
inschrijven. De eerstvolgende hoofdactivi-
teit is gepland op 17 november.

Neem daarom zo snel mogelijk contact op 
met Pascale De Vos, Bochtenstraat 27 of 
telefonisch via 03 314 88 47. De kandidaat-
vormelingen zijn in principe de kinderen die 
geboren zijn in 2008 en die wonen binnen de 
parochie Sint-Willibrordus Rijkevorsel.

Meer info:
· www.vormselrijkevorsel.be

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof

Woensdag 7 november 2018
· Chocoladegebak en koffie
· Prijs:  € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Geboorten augustus en september 2018

· De Gruyter Daan, 7 augustus 2018,
 kind van De Gruyter Wim en Garousse Dorien
· Martens Ferre, 14 augustus 2018,
 kind van Martens Jelle en Adriaenssens Nathaly
· Schuermans Ooms Lars, 18 augustus 2018,
 kind van Schuermans Robin en Ooms Kim
· Aerts Felien, 28 augustus 2018,
 kind van Aerts Jasper en Van Hoeck Leen
· Wens Lewis, 6 september 2018,
 kind van Wens Daan en Van den Keybus Emely

Huwelijken september 2018

· Goetschalckx Stef en Campforts Els, 1 september 2018
· Neys Gunter en Smeets Jircka, 1 september 2018
· Van Velthoven Tom en Van den Schoor Janne, 7 september 2018
· Aerts Wim en De Brouwere Sarah, 8 september 2018
· Maegh Wesley en Van Giel Leen, 15 september 2018
· Breugelmans Dieter en Laureyssen Tessa, 15 september 2018
· Coppens Marc en Wirken Christine, 15 september 2018
· Hendrickx Joeri en Lauryssen Katrien, 21 september 2018
· Batens Ellen en Van Coillie Sofie, 22 september 2018

Overlijdens augustus en september 2018

· Verhaeren Maria °1933  † 31 augustus 2018
· Robben Gerard °1953  † 16 september 2018
· Ooms Edward °1938  † 25 september 2018
· Jordaens Marie-José °1951  † 24 september 2018
· Ghysels Maria °1921  † 25 september 2018
· De Backer Carine °1959  † 27 september 2018

· 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

Info-avond
Eerste Communie 2019
Sint-Jozef Rijkevorsel

Voor ouders van kinderen die les vol-
gen in het tweede leerjaar − in prin-
cipe kinderen geboren in 2011 − en die 
wonen in de parochie Sint-Jozef Rij-
kevorsel.

Deze info-avond vindt plaats op dins-
dag 6 november om 19.30 uur in een 
zaaltje in de lagere school Het Kom-
pas. 

© Bart Huysmans
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Om het aantal verkeersslachtoffers in de provincie Antwerpen terug te 
dringen sloegen de provincie Antwerpen, de federale diensten van de 
gouverneur, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en Ouders van 
Verongelukte kinderen vzw (OVK) de handen in elkaar om samen een project 
Verkeersveilige gemeente uit te werken.

Verkeersveilige gemeente

Uit de 40 inschrijvingen werd Rijkevorsel begin dit jaar samen met 15 anderen gemeenten geko-
zen om een begeleidingstraject te volgen om de verkeersveiligheid in Rijkevorsel te verbeteren 
en te versterken.

Fase 1 van dit traject, de verkeersveiligheidscoaching is afgerond. Dit resulteerde in concrete 
actieplannen verkeersveiligheid voor alle 16 gemeenten. In deze actieplannen kreeg Rijkevorsel 
een vermelding als goed praktijkvoorbeeld voor de organisatie van het halen en brengen aan 
onze schoolpoort. De coaches waren echt onder de indruk over de organisatie van de verkeers-
stromen op het einde van de schooldag. Ook de inzet van de gemachtigde opzichters op cruciale 
punten werd als zeer positief ervaren.

Fase 2 gaat nu van start. De 16 gemeenten zullen nu gestimuleerd worden om de verkeersvei-
ligheidsacties uit het actieplan te verwezenlijken om een SAVE- en ZERO-label te behalen. Voor 
Rijkevorsel zal dit een tweede SAVE-label zijn. Het eerste label werd reeds in 2014 behaald.
Het behalen van het ZERO-label zal met ondersteuning van de provincie zijn. De gemeente zal 
ervoor zorgen dat verkeersveiligheid volledig ingebed is in het lokaal bestuur en de politiezone 
aan de hand van een duidelijke visie.

Werken aan verkeersveiligheid doe je niet alleen. Zolang er doden en zwaargewonden vallen 
door en in het verkeer, blijft de inzet op verkeersveiligheid cruciaal. Het doel is en blijft zero, 
nul, geen slachtoffers in en door verkeer.  

SAVE-charter

Coachingtraject VSV

SAVE-actieplan

SAVE-label
ZERO-begeleiding

ZERO-
label
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1 dag niet:
beveilig jouw woning

Op 26 oktober 2018 vindt de jaarlijkse actie-
dag tegen woninginbraken plaats. Tijdens ‘1 
dag niet’ roepen we samen met jou inbrekers 
een halt toe. Zo zal de lokale politie Noor-
derkempen in deze week verhoogde contro-
leacties tegen woninginbraken uitvoeren.

In België worden meer dan zes inbraken 
geregistreerd per uur. Ontdek wat je moet 
doen om je woning te beveiligen en geen 
slachtoffer te worden op www.1dagniet.be.

Verkeershinder

Proms in Rijkevorsel
Op 2 en 3 november 2018 organiseert de Ko-
ninklijke Harmonie Broederband de Proms. 
Deze activiteit zal plaatsvinden op de ter-
reinen van Hermans Heftrucks aan de Beer-
sebaan. Om de veiligheid van de deelnemers 
te waarborgen wordt een gedeelte van de 
Beersebaan volledig afgesloten voor alle 
verkeer.

Aan de weggebruikers wordt gevraagd de 
plaatselijke omleiding te volgen.

Afschakelplan stroomschaarste

De voorbije weken kwam de (mogelijks) 
nakende stroomschaarste en het daarmee 
gepaarde afschakelplan meermaals in het 
nieuws. De distributienetbeheerders zijn 
momenteel volop bezig met het actualise-
ren van de lijst met geïmpacteerde straten 
per gemeente.

Zodra deze informatie beschikbaar is, zullen 
wij hierover berichten via de gemeentelijke 
website.

Openbare laadpalen
voor elektrische voertuigen
in Rijkevorsel verdubbeld

Binnenkort verschijnen er op twee locaties 
in Rijkevorsel nieuwe laadpalen voor elek-
trische voertuigen. Eandis zal een laadpaal 
installeren op de parking voor het gemeen-
tehuis (Molenstraat) en langsheen de Prin-
senpad voor het gebouw waar de administra-
tieve diensten van het OCMW zich bevinden. 
Het betreft telkens één laadpaal voor twee 
parkeerplaatsen. Ter plaatse zullen de no-
dige borden en markeringen voorzien wor-
den.

Met de reeds bestaande laadpalen op de 
parking Pastorij en de vernieuwde parking in 
sport- en recreatiezone Sonsheide beschik-
ken we in Rijkevorsel over een totaal van 
vier openbare laadpalen. In de toekomst zal 
dit aanbod nog uitgebreid worden.

Voor onze gemeente zijn deze laadpalen een 
belangrijke stap om duurzame mobiliteit te 
stimuleren bij de inwoners. Hoe meer inwo-
ners overstappen op elektrisch rijden, hoe 
groter de slaagkans om de CO2-uitstoot met 
20 % te doen dalen tegen 2020. Dit is een 
engagement die het bestuur maakte, samen 
met omliggende gemeenten en steden, bij 
het ondertekenen van het burgemeesters-
convenant. 

Meer info:
· www.kempen2020.be
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Correct parkeren: hoe zit dat
ook al weer in elkaar ?

Het verschil tussen stilstaan
en parkeren
Om de discussie meteen voor eens en voor 
altijd de wereld uit te helpen: wat is nu juist 
het verschil tussen ‘stilstaan’ en ‘parkeren’ ? 
Want het heeft niets te maken met hoe lang 
je stilstaat, of je motor nog draait of niet, 
of wat dan ook.

Stilstaan doe je enkel wanneer je iemand 
laat in- of uitstappen of je auto in- of uit-
laadt. Parkeren doe je wanneer je langer 
stilstaat dan nodig voor het in- of uitstappen 
of in- of uitladen. Stop je om een krant te 
gaan kopen, dan parkeer je dus, ook al duurt 
dat maar een minuut. Ook wanneer iemand 
uitstapt en jij die minuut blijft zitten, par-
keer je. Ben je daarentegen een uur lang een 
verhuiswagen aan het uitladen, dan staat die 

verhuiswagen al die tijd stil. Stilstaan is dus 
ook niet hetzelfde als stoppen voor een rood 
verkeerslicht of in de file. Dan neem je nog 
altijd deel aan het verkeer.

De algemene regels
Stilstaan en parkeren doe je in principe op 
een parkeerstrook of als er een berm is, op 
die berm. Binnen de bebouwde kom mag je 
niet parkeren op de verhoogde berm, het 
mag enkel op de gelijkgrondse berm.

Parkeer je of sta je stil op de berm, dan moet 
je langs de buitenkant altijd minstens 1,5 
meter vrijlaten voor de doorgang van voet-
gangers, en als dat niet kan, gedeeltelijk op 
de rijbaan gaan staan. Is er geen berm, dan 
moet je in principe op de rijbaan staan. Het 
voertuig moet dan rechts ten opzichte van 
de rijrichting opgesteld staan. Is het een rij-
baan met éénrichtingsverkeer, dan mag het 
voertuig evenwel langs de ene of langs de 
andere kant staan.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Waar is zowel stilstaan als 
parkeren verboden ?

De algemene regel is dat je ner-
gens mag stilstaan of parkeren 
waar dat een gevaar of hinder-
nis voor andere weggebruikers 

zou kunnen vormen. Het verkeersreglement 
somt een aantal specifieke plaatsen op, 
maar het kan dus om meer plaatsen gaan. 
Vaak kan het verbod ook opgeheven worden 
door blauwe parkeerborden die parkeren 
toelaten. Het is verboden om te parkeren:
· op de trottoirs en binnen de bebouwde 

kom op de verhoogde berm. Op de gelijk-
grondse berm mag je dus wel stilstaan of 
parkeren.

· op fietspaden en op minder dan vijf meter 
van (dus zowel vóór als na) de plaats waar 
het fietspad begint of eindigt, zowel op de 
rijbaan als op de berm.

· op zebrapaden en oversteekplaatsen voor 
fietsers en bromfietsers en enkel op de rij-
baan op vijf meter vóór die plaatsen (dus 
wel op de berm).

· op de rijbaan in een bocht.
· op minder dan vijf meter van de hoek van 

een kruispunt.
· bij een verkeersbord ‘verboden 

stilstaan en parkeren’ (blauw 
bord met rood kruis). De pijl 
omhoog wijst op het begin van 
het verbod, de pijl naar bene-
den op het einde.

Waar is enkel het
parkeren verboden ?

Op onderstaande plaatsen mag 
je wel iemand laten in- of uit-
stappen of laden of lossen, en-
kel parkeren is er verboden:

· tegenover een ander stilstaand of gepar-
keerd voertuig, waardoor andere voertui-
gen nog moeilijk kunnen kruisen.

· op minder dan één meter voor als achter 
een ander voertuig en op elke plaats waar 
je het instappen in of het wegrijden van 
een ander voertuig zou verhinderen.

· op minder dan vijftien meter zowel voor 
als achter een bord dat een bus- of tram-
halte aanwijst. 

· voor een inrit, garage of de toegang van 
andere parkeerplaatsen.

· aan een hindernis waar voetgangers of 
fietsers omheen moeten om errond te 
stappen of te fietsen.

· op de rijbaan langs de gele onderbroken 
streep.

· wanneer de vrije doorgang op de rijbaan 
minder dan drie meter breed zou worden.

· buiten de bebouwde kom op een voor-
rangsweg.

· op een rijbaan met rijstroken, behalve op 
de plaatsen waar het verkeersbord E9a of 
E9b is aangebracht.

   
E9a

        
E9b

· op parkeerplaatsen voor gehandicapten.
· bij het verkeersbord ‘parkeren verboden’ 

(blauw bord met rode streep).

· 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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Curieuze Neuzen Vlaanderen

BOUWEN EN WONEN

20 000 Vlamingen hebben in mei 2018 de luchtkwaliteit gemeten. Deze 
metingen werden in kaart gebracht waardoor Vlaanderen een wereldprimeur 
heeft. Nooit eerder werd de luchtkwaliteit zo gedetailleerd gemeten.  

Uit dit onderzoek werden er drie belangrijke conclusies getrokken:
· grote verschillen van straat tot straat. De variatie hangt af van de bebouwing in de straat, of 

er veel auto’s rijden en hoe goed de doorstroming is.
· de steden springen eruit. De rode vlek Antwerpen valt op. Zowat nergens in de stad werd een 

goede luchtkwaliteit gemeten.
· tot in de kleinste gemeente vind je hotspots. Niet alleen het verkeersvolume, ook de door-

stroming speelt een belangrijke rol. De impact van start- en stopverkeer aan lichten en 
rotondes werd onderschat.

Resultaten in Rijkevorsel
Ook in onze gemeente waren er een 25-tal meetpunten. De meeste resultaten zijn vrij goed 
tot goed. In de dorpskern, in het bijzonder aan de Bochtenstraat, zien we dat een meetpunt 
slecht tot ondermaats weergeeft. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de doorstroming van 
het verkeer. Het bestuur is zich bewust van deze problematiek en wil dan ook in de toekomst 
de nodige inspanningen leveren om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Wat kun je doen om de luchtkwaliteit te verbeteren ?
· Vervoer: slim personen- en goederenvervoer: auto’s, brommers en vrachtwagens zorgen voor 

hoge concentraties NO2, roet en fijn stof. Om de luchtkwaliteit te verbeteren is een overstap 
naar meer duurzame mobiliteit broodnodig.

· Een groene woonomgeving: groen in de omgeving heeft vele voordelen. Een betere luchtkwa-
liteit is er één van. Hierbij denken we dan aan groenschermen, groendaken, gevelgroen, ...

· Verwarming: slim verwarmen. Om jouw huis te verwarmen kun je kiezen voor alternatieven 
waar geen verbranding aan te pas komt zoals warmtepompen.

Meer info:
· www.curieuzeneuzen.be
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De winterdienst 2018-2019

De voorbije jaren hebben de warme winters 
ervoor gezorgd dat de gemeente maar spo-
radisch diende uit te rukken om te strooien. 
Maar als de winter dit jaar even streng wordt 
als de zomer heet, dan zal de technische 
dienst weer goed voorbereid zijn om onze 
wegen, fietspaden en stoepen sneeuw- en 
ijsvrij te houden.

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

De meeste wegenwerken zijn intussen beëin-
digd of bevinden zich in de laatste fase van 
afwerking. Op sommige plaatsen werd de 
weg in beton aangelegd. Indien deze plek-
ken deel uitmaken van de  prioritaire of niet-
prioritaire routes − dit plan kun je eveneens 
terugvinden op de website −, zullen ze niet 
mee gestrooid worden, omdat strooizout on-
herroepelijke schade kan aanbrengen aan 
beton die nog niet 100 % is uitgehard.

Heraanleg Oude
Sint-Lenaartsepad in 2019

Eerder werd in de 2310 aangekondigd dat 
het Oude Sint-Lenaartsepad naast het ge-
meentehuis dit jaar nog zou worden heraan-
gelegd. Omdat de aanvangsdatum reeds snel 
voorzien werd, hadden de meeste aange-
schreven wegenbouwbedrijven echter geen 
offerte ingediend. De ene offerte die we dan 
wel hadden ontvangen, lag meer dan 38 % 
boven de raming.

Hierdoor heeft het bestuur besloten om 
de opdracht opnieuw aan te besteden. We 
hopen op deze manier, met een meer flexi-

bele uitvoeringsdatum, meer en interessan-
tere prijsaanbiedingen te krijgen. Dit alles 
brengt wel met zich mee dat de heraanleg 
pas in de loop van volgend jaar zal worden 
uitgevoerd.

Winaar fotowedstrijd bloemenweide

Roger Maes uit de Merelstraat bezorgde ons deze foto van zijn 
bloemenweide die hij aanplantte met bloemenzaad dat de ge-
meente verdeelde. Met dit prachtig resultaat wint Roger de 
bijhorende fotowedstrijd en ontvangt hij een aankoopbon voor 
Behaag onze Kempen.

Wil jij ook graag een bloemenweide volgende zomer ? Er zijn 
nog enkele zakjes bloemenzaad over. Je kunt ze bestellen via 
duurzaamheid@rijkevorsel.be.
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Bezoek de huizen van morgen

Ecobouwers Opendeur
van 10 tot 18 november
In de weekends van 10-11 en 17-18 novem-
ber kun je opnieuw een reeks inspirerende 
energievriendelijke en duurzame woningen 
bezoeken tijdens Ecobouwers Opendeur.
Ruim 150 huizeneigenaren in Brussel en 
Vlaanderen openen hun deuren en delen tij-
dens een rondleiding hun bouw- en wooner-
varingen.

Schrijf snel in
‘Ecobouwers Opendeur’ is een initiatief van 
Bond Beter Leefmilieu. Inschrijven is gratis 
en kan op www.ecobouwers.be. Maak een 
keuze in de online catalogus uit meer dan 
150 woningen. De rondleidingen starten tel-
kens om 10.00 en/of 14.00 uur.

Meer info:
· Bond Beter Leefmilieu
 info@ecobouwers.be
 www.ecobouwers.be/opendeur
 02 282 19 42

Onderhoudswerken 
asfaltwegen 2018 uitgesteld

Dat de gemeente niet altijd de mankracht, 
het materieel of de expertise heeft om alle 
openbare werken in eigen beheer uit te voe-
ren, zal wel duidelijk zijn. Dit wil zeggen dat 
we vaak moet samenwerken met externe fir-
ma’s, of dat nu gaat om een loodgieter, een 
boomverzorger, een firma die zonnepanelen 
plaatst of een wegenbouwbedrijf. 

Dit was ook het geval voor de onderhouds-
werken aan asfaltwegen die wij in 2018 wil-
den laten uitvoeren en waarover we eerder 
berichtten in de 2310 van juli/augustus. Na 
gunning van deze opdracht wilde de gekozen 
aannemer echter de voorgeschreven uitvoe-
ringswijze niet volgen, met vooral aanzien-
lijk nadelige financiële gevolgen voor de ge-
meente.

Dit wil nu zeggen dat de onderhoudswerken 
ernstige vertraging zullen oplopen en waar-
schijnlijk pas in de loop van 2019 uitgevoerd 
worden. Wij houden je hiervan nog op de 
hoogte via de 2310 en de gemeentelijke 
website.

Brandhoutverkoop bosgroep
gaat digitaal

Dit jaar kiest Bosgroep Kempen Noord om 
geen traditionele brandhoutverkoop te or-
ganiseren en gaat voor vernieuwing: de di-
gitale brandhoutverkoop. Daarmee hoopt de 
bosgroep een breder publiek aan te spreken.

Er zijn komende winter heel wat brandhout-
loten in de aanbieding. Deze zullen tegen 
eind oktober publiek gemaakt worden op 
www.brandhoutweb.be. Om details van de 
loten te kunnen zien, dien je je eerst te re-
gistreren en aan te loggen. De beschrijving 

BOUWEN EN WONEN
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van de loten is gedetailleerd met een inschat-
ting van de bereikbaarheid en moeilijkheids-
graad. Als je interesse hebt in brandhout, ga 
je best vooraf kijken naar het perceel. De 
kans op incidenten is dan veel kleiner. In dit 
digitaal systeem wordt er niet opgeboden. 
Er is een vraagprijs per lot waarvoor je kunt 
inschrijven. Snel zijn is dus de boodschap. 
Je kunt kiezen voor digitale betaling of een 
factuur. 

Meer info:
· Bosgroep Kempen Noord
 kempennoord@bosgroep.be
 www.brandhoutweb.be
 014 85 90 19

Sla je slag met de tankslag

Doe mee met de gezamenlijke 
sanering van stookolietanks
Heel wat eigenaars die zijn overgeschakeld 
op aardgas of hernieuwbare energie laten 
hun oude stookolietank in de grond zitten. 
Vaak laten eigenaars na om de tank te ver-
wijderen. Hier zijn echter grote milieurisi-
co’s aan verbonden. Zo kunnen de tanks na 
verloop van tijd beginnen lekken, waardoor 
bodem en grondwater zwaar vervuild kun-
nen raken door stookolieresten.

Om dit probleem te voorkomen organiseert 
het gemeentebestuur samen met de buur-
gemeenten en IOK een ‘tankslag’. Dit is een 
collectieve sanering van buiten gebruik ge-
stelde stookolietanks.

De bedoeling is dat de stookolietanks ge-
zamenlijk gesaneerd worden. Niet alleen is 
het saneren van een tank goedkoper dan een 
eventuele bodemsanering, door samen de 
markt op te gaan worden er goede voorwaar-
den voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen.

Heb je interesse ?
Kom langs op een infoavond in de buurt. 
Wens je in te schrijven voor de infoavonden ? 
Of wil je op de hoogte blijven van de actie ? 
Surf dan naar www.iok.be/tankslag of con-
tacteer de milieudienst.

· 12 november: gemeentehuis, Bisschop-
slaan 56 te Beerse

· 28 november: stadhuis, Vrijheid 149 te 
Hoogstraten

· 4 december: GC De Heischuur, Schuurho-
ven 2 te Oud-Turnhout

Wil je mee beslissen ?
De keuze van de firma’s gebeurt door een 
stuurgroep van mensen die hun tank willen 
laten saneren. Deze stuurgroep komt samen 
op maandag 28 januari 2019 om 20.00 uur in 
Turnhout. Wil je deel uitmaken van deze stuur-
groep ? Duid dit dan aan bij je inschrijving.

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

Wees alert voor asbest

“Heb ik asbest in huis ?” Het is een vraag die 
veel mensen zich terecht stellen. De kans 
dat jouw woning asbest bevat, is namelijk 
best groot. Zeker als ze ergens tussen 1950 
en 2000 werd gebouwd of grondig verbouwd.

Asbest is overal aanwezig.
Wees dus altijd alert !  
Vandaag worden veel oudere huizen gere-
noveerd en tegelijk loopt de levensduur van 
de meeste asbesthoudende materialen op 
zijn einde, waarbij de oorspronkelijk stevig 
vastzittende vezels kunnen loskomen. Hier-
door neemt het risico op blootstelling toe, 
zowel bij particulieren als bij de professio-
nals actief in de bouwsector. Toch kan asbest 
met de juiste voorzorgsmaatregelen of met 
professionele hulp correct en veilig worden 
verwijderd en hoeft men niet onnodig bloot-
gesteld te worden aan asbestvezels.

Herken asbest
Voor welke materialen moet je zeker aan-
dacht hebben ? Asbesthoudend materiaal 
herken je vaak aan de wafelachtige struc-
tuur, of je ziet een soort vezelachtige struc-
tuur waar het gebroken is.

Helemaal zeker ben je natuurlijk pas wan-
neer je het product in kwestie laat onder-
zoeken door een laboratorium. Maar met de 
volgende materialen is het zeker oppassen 
geblazen:
· golfplaten: alle golfplaten van vóór 1998 

bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het 
kenmerk NT dragen (wat staat voor New 
Technology), mag je op beide oren slapen: 
dan zit er geen asbest is.

· isolatiemateriaal: ouder isolatiemateriaal 
bevat wellicht asbest. Denk maar aan het 
witte gips rond leidingen, karton in elek-
trische toestellen, en platen om vochtige 
lokalen of stookruimtes te isoleren.

Maandelijkse bij
en

tip
!

Gebruik geen pesticiden !
Bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen slecht voor de beestjes 
waar je last van hebt, maar ook voor de bijen en andere nuttige 
insecten. Heb je vragen hoe je je tuin zonder pesticiden kunt 
onderhouden ? Kijk dan op www.zonderisgezonder.be.

Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekledingMeer info op alertvoorasbest.be



· oude buizen: meer dan 40 000 km oude 
ondergrondse nutsleidingen bevatten nog 
asbest, zoals cementbuizen voor riolering, 
ventilatie, regenwaterafvoer, schoorste-
nen of bekisting.

· oude vloerbekleding: wees alert wanneer 
je oude, vooral vinyl vloerbekleding aan-
treft. Vaak is er een asbesthoudende vilt 
bevestigd aan de onderkant.

· dak- en gevelbekleding: leien zijn alleen 
asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabri-
ceerd zijn of het kenmerk NT bevatten.

Vragen over asbest?
Download de app AsbestCheck !
Vraag je je af of je asbest in huis hebt ? Wil je 
weten wanneer je zelf asbest mag verwijde-
ren en wanneer je professionele hulp moet 
inroepen ? Word je als werkgever geconfron-
teerd met het verwijderen van asbesthou-
dende materialen ?

Voor al deze vragen kun je terecht op de app 
‘AsbestCheck’. Aan de hand van de app kun 
je helpen inschatten of ook jij met asbest te 
maken hebt. En vooral: wat je dan verder 
moet doen.

Meer info:
· alertvoorasbest.be

Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat tegen dinsdag 27 november 2018 de 
bloempotten aan de gedenkstenen op de be-
graafplaatsen verwijderd dienen te worden.

Indien dit niet voor deze datum is gebeurd, 
zal de technische dienst deze verwijderen.  
Er mogen in geen geval bloempotten worden 
ingegraven. 

Tombola 2018 KVG Rijkevorsel

0032 0114 0152 0208 0222 0317 0423 0432
0561 0609 0745 0840 0887 0975 1017 1058
1150 1162 1244 1361 1384 1400 1486 1532
1632 1732 1792 1850 1863 1929 1975 2033
2038 2178 2205 2336 2395 2430 2560 2611
2689     2783     2798 2814

Prijzen af te halen tot 15 december 2018:
· Eekhofstraat 70 – 2310 Rijkevorsel
 03 314 40 25
· Vlimmersebaan 104 – 2310 Rijkevorsel
 03 312 25 16
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

 

Meer    
info

Golfplaten Isolatiemateriaal Oude buizen Dak- en gevelbedekking Oude vloerbekledingMeer info op alertvoorasbest.be
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Wat te doen bij stopzetting of verhuis
van jouw onderneming of
jouw zelfstandige activiteit ?
Bij het beëindigen van een zelfstandige activiteit of onderneming, dan wel 
bij een verhuis naar een andere gemeente, is het belangrijk dat je ook de 
gemeente hiervan op de hoogte brengt.

Gelieve de volgende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat je van onze diensten geen 
onnodige briefwisseling of aanslagbiljetten meer zal ontvangen:

· Bezorg de nodige bewijsstukken van de stopzetting, verhuis of andere wijziging aan de dienst 
financiën in het gemeentehuis. Dit kan zijn: uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, attest van 
de FOD financiën, attest van het ondernemingsloket, akte van de notaris, ... (let op: een 
kopie volstaat, echter het bewijs dient van een officiële instantie te komen).

· Geef via het ondernemingsloket de noodzakelijke gegevens door zodat de status van de zaak 
wordt aangepast in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen (KBO). 

Deze melding dien je te doen binnen de maand na de wijziging/stopzetting van 
je activiteit. Zolang de dienst financiën geen 
bericht van jou ontvangen heeft, zal de eerste 
aangifte geldig blijven. Mocht je hierover nog 
vragen hebben, mag je steeds contact opnemen 
met de dienst financiën in het gemeentehuis.

03 340 00 18
financien@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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16 november:
Dag van de ondernemer

Unizo en het Agentschap Innoveren en On-
dernemen organiseren elke derde vrijdag 
van november de Dag van de Ondernemer, 
een dag waarop alle ondernemers in de 
schijnwerpers staan en bedankt worden voor 
hun lef en doorzettingsvermogen. Dit jaar is 
dat op 16 november. Het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel sluit zich hierbij graag aan en 
wil onze ondernemers dan ook van harte be-
danken voor alle tijd, moeite, zweet en tra-
nen die ze in hun zaak steken. En we willen 

onze appreciatie laten blijken voor de toe-
gevoegde waarde die ze onze samenleving 
schenken. Want onze ondernemers zorgen 
voor een levendige gemeente, bieden lokale 
tewerkstelling, brengen inkomsten aan voor 
de gemeentekas en betalen via sponsoring 
de sportshirts van onze kinderen.

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

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
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zoekt een (m/v)

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT (B1-B3)
Trajectbegeleider arbeid en energie

met een contract van bepaalde duur gedurende één jaar in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur),
met mogelijkheid tot verlenging en met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als algemeen maatschappelijk assistent werk je onder leiding 
van het diensthoofd sociale dienst en draag je bij tot de 
maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. 
Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je 
samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. 
Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van 
de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je 
samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd 
lokaal sociaal beleid.

PROFIEL
Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de nodige 
dosis empathie. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch 
vermogen en heb je zin voor synthese. Je formuleert de zaken 
zowel mondeling als schriftelijk op een heldere manier en je 
past je communicatie aan aan de hulpvrager. Bovendien weet 
je met conflictsituaties om te gaan. Je stelt je dynamisch 
en professioneel op binnen het team, maar kan evengoed 
zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-context is een 
bijkomende troef.

VERDERE INFORMATIE 
Je bent titularis van een diploma van bachelor in het 
sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk 

assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma, of van 
een diploma van sociale gezondheidszorg. In voorkomend 
geval word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Voor 
een functiebeschrijving en vragen met betrekking tot de 
arbeidsvoorwaarden e.d. kun je terecht bij de personeels-
dienst (03 340 39 62, personeel@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 aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 8 november 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
personeel@ocmwrijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures
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Ook dit jaar wordt er gestart aan de kerk van Sint-Jozef Rijkevorsel. Aansluitend op de workshop 
‘Halloweenknutselen’ voor de kinderen wordt er in groep vertrokken. We passeren langs wijken, 
trage wegen, donkere steegjes, ... De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, pil-
lichten, 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. 

Iedereen op post dus voor deze herfstwandeling. Breng je mama, papa, oma, opa, tante, non-
kel, nichtjes, neefjes… mee naar deze spannende wandeling. Gelieve een ‘lichtje’, stevige 
schoenen, voldoende warme en eventueel regenbestendige kledij te voorzien.
Woon je langs het traject ? Hang in je voortuin of voor je raam wat sfeerverlichting.

· Waar: vertrek aan de kerk van Sint-Jozef Rijkevorsel
· Uren: 19.00 uur - 21.00 uur
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de licht-

tocht dien je niet op voorhand in te schrij-
ven, voor het Halloweenknutselen wel.

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

· Prijs: gratis

Lichttocht doorheen Sint-Jozef Rijkevorsel
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organiseert op woensdag 31 oktober in 
samenwerking met Toerisme Rijkevorsel weer zijn welgekende lichttocht 
doorheen de straten van Sint-Jozef Rijkevorsel.

· 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be
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Gerenoveerde Kinderclub 
centrum feestelijk ingehuldigd

Op zaterdag 29 september heeft het lokaal 
bestuur (gemeente en OCMW) het gereno-
veerde gebouw van de buitenschoolse kin-
deropvang in het centrum van Rijkevorsel 
feestelijk ingehuldigd. Alle inwoners waren 
welkom om de vernieuwde stek van de Kin-
derclub te ontdekken.

Al sinds het einde van de zomervakantie ge-
nieten de kinderen en het personeel van de 
Kinderclub van het fraaie gerenoveerde ge-
bouw in de Molenstraat. Voorheen was hier 
plaats zowel voor de bibliotheek als voor 
de Kinderclub. Na de verhuis van de biblio-
theekmedewerkers naar de Leo Pleysierbi-
bliotheek werden de muren van de voorma-
lige bib uitgebroken. De kleinsten uit onze 
gemeente hebben daardoor nog meer ruimte 
om te spelen en hun fantasie vrij spel te ge-
ven. Ook het grasterrein buiten is helemaal 
opnieuw ingericht en ingezaaid. Als kers op 
de taart verscheen er in het midden van het 
terrein een prachtige zandbak. 

Jeugdfuif voor de
Rijkevorselse jeugd

Op vrijdag 16 november 2018 organiseert de 
jeugdraad van Rijkevorsel weer hun Jeugd-
fuif voor alle jongeren tussen 10 en 16 jaar. 
Het feest gaat door van 19.00 uur tot 22.00 
uur in jeugdhuis De Wauwel (Kruispad 2a) 
waar jullie verwend zullen worden met een 
lounge, een leuke fotobooth, tal van work-
shops en muziek gebracht door DJ Sound-
beatz. Inkom is volledig gratis, non-alcoholi-
sche dranken zijn te verkrijgen
aan € 1. Tot dan !

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Terugblik scholenveldloop

Het gemeentebestuur wil alle lopers nog-
maals proficiat wensen met hun geleverde 
prestaties. Iedereen heeft zijn uiterste best 
gedaan. Een impressie van de voormiddag 
vind je op de facebookpagina van de sport-
dienst of de websites van onze lagere scho-
len.

Graag danken wij ook nogmaals BibChip voor 
de tijdsregistratie, Fruitbedrijf Bruneel-
Cox voor de sponsoring van de appels, KFC 
Zwarte Leeuw voor het gebruik van hun ter-
reinen, AC Rijkevorsel voor de ondersteuning 
via voorlopers, Rijkevorsel Leeft voor de ge-
luidsinstallatie en de sportraad Rijkevorsel 
voor hun medewerking. Tot slot willen we 
ook de wijk-werkers en de politie bedanken 
voor het veilig begeleiden van de kinderen 
van en naar de terreinen.

Verlichting gemeentelijk
sportveld Bavelstraat

Het gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
wordt verlicht van 15.00 tot 22.00 uur. Voor 
de lopers geven we de afstanden van de at-
letiekpiste en de Finse piste nog eens mee. 
Voor de atletiekpiste komt dit op 344 m voor 
de binnenbaan en 368 m voor de buitenbaan. 
De Finse piste is 410 m lang. Daarnaast kun 
je ook steeds gebruik maken van de verschil-
lende Fit-o-meteroefeningen zodat je naast 
uithouding en conditie ook kracht, lenig-
heid, snelheid, ... kunt trainen.

Intocht van de Sint

Vanuit Spanje bereikte 
ons het heuglijke nieuws 
dat de boot van Sinter-
klaas dit jaar zal aanleg-
gen in Rijkevorsel.

Op zaterdag 1 december om 11.00 uur ver-
wachten we Sinterklaas en zijn zwarte pie-
ten aan het terras aan de vaart ter hoogte 
van de Meir. Maar het feest wordt al vroeger 
ingezet.

Vanaf 9.30 uur zijn de kinderen welkom in 
het gemeenschapscentrum om samen met 
ons de troon van de Sint te versieren, pie-
tenhoeden te maken, ... Rond 10.30 uur 
gaan we dan samen richting de vaart om de 
heilige man en zijn helpers toe te juichen. 
Na aankomst van de Sint trekken we in stoet 
terug naar het gemeenschapscentrum om 
samen liedjes te zingen. Sinterklaas heeft 
ons beloofd dat hij voor ieder kind een klein 
cadeautje zal meebrengen.

Deze intocht is een organisatie van de jeugd-
dienst samen met Toerisme Rijkevorsel. 
In het verleden organiseerde Toerisme Rijke-
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vorsel jaarlijks rond Nieuwjaar een nieuw-
jaarsdrink op het molenterrein. Samen met 
de vrijwilligers gingen we op zoek naar een 
alternatief voor deze nieuwjaarsdrink. Dit 
najaar zullen we dus onze kinderen eens ex-
tra in de watten leggen. Vooraf inschrijven 
voor dit feest is niet nodig.

03 340 00 12 (55)
jeugddienst@rijkevorsel.be
toerisme@rijkevorsel.be
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Winterklanken met
Johan Verminnen

Doorheen de jaren is Johan Verminnen uitge-
groeid tot een onmiskenbaar boegbeeld in de 
Nederlandstalige muziek. Grote hits als ‘Laat 
me nu toch niet alleen’, ‘Rue des Bouchers’, 
‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, ‘Ik wil de wereld 
zien’ en nog vele andere klassiekers staan in 
het collectief geheugen gegrift. Een tijdje 
terug leverde Johan nog een nieuwe cd ‘Tus-
sen een glimlach en een traan’ en een live-
cd ‘Plankenkoorts’ af. Bovendien staat hij in 
2019 al 50 jaar op de planken. Na die halve 
eeuw worden zijn optredens nog altijd heel 
druk bijgewoond, zowel op zomerse pleinen 
als in de theaterzalen. 

Op zaterdag 22 december zal hij, samen met 
zijn muzikanten, het koor betreden in de 
Sint-Willibrorduskerk.

Inkom: € 15 (geen gereserveerde plaatsen). 
De inkomkaarten worden verkocht aan de 
onthaalbalie in het gemeentehuis.
Deuren open: 19.00 uur,
begin optreden: 20.00 uur.

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Winterkriebels

Dit jaar geeft Toerisme Rijkevorsel geen pa-
pieren folder ‘Winterkriebels’ uit. Maar in 
de volgende 2310 zal je je uitgebreid wor-
den geïnformeerd over onze eindejaarsacti-
viteiten. Ook op de gemeentelijke website 
ww.rijkevorsel.be/winterkriebels wordt 
plaats gereserveerd voor gebuurten, vereni-
gingen, ... die een kerststal plaatsen of een 
toffe activiteit organiseren.

Mail je activiteit dus zo snel mogelijk door 
aan toerisme@rijkevorsel.be en vergeet ze-
ker niet om een leuke foto toe te voegen. 



VRIJE TIJD

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 !

Algemene vergadering 
cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk advies-
orgaan dat het cultuurbeleid bespreekt en 
hierover advies geeft aan het college van 
burgemeester en schepenen. Het college 
vraagt vaak advies aan de cultuurraad, maar 
de cultuurraad is ook vrij om zelf een ad-
vies te formuleren. De cultuurraad bestaat 
uit een algemene vergadering en een da-
gelijks bestuur. De algemene vergadering 
komt minstens eenmaal per jaar samen en 
het dagelijks bestuur bijna maandelijks. Het 
dagelijks bestuur bereidt de algemene ver-
gadering voor.

De vergadering van de cultuurraad is een 
openbaar gebeuren. Iedereen is welkom. 
Echter, de toevallige bezoeker heeft geen 
stemrecht noch spreekrecht. De eerstvol-
gende algemene vergadering van de cultuur-
raad vindt plaats op 7 november 2018 om 
20.00 uur in de raadzaal op de eerste verdie-
ping in het gemeentehuis.
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Winnaars bibliotheek:
zomerleesactie, vliegactie en tekeningen

Winnaars zomerleesactie
Deze zomer organiseerden we opnieuw een zomerleesactie in 
de bibliotheek. Bij elk bibliotheekbezoek kreeg je een stempel 
op je kaart, waarmee je kon deelnemen aan onze actie. Een 
onschuldige hand trok volgende namen: 

Adriaensen Lucas, De Bakker Floor, De Bie Tuur, De Vos May, 
De Vrij Nadia, Goetschalckx Leen, Krols Els, Krols Nit, Leestmans 
Stijn, Leestmans Wouter, Marynissen Warre, Ooms Guido, 
Peeters Noor, Sillis Gillian, Struyf Lydia, Van Den Ende Ellen, 
Van Der Voort Ella en Van Looy Joël.

Winnaars vliegactie
Naast een deelname aan de zomerleesactie, konden kinderen 
van het eerste tot en met het zesde leerjaar ook deelnemen aan 
de vliegactie. Alle kinderen die hun speurneus opzetten en de 
schatkist vonden, maakten bovenop een cadeautje uit de kist, 
kans op een extra prijs. Een onschuldige hand trok volgende 
namen:

Bleys Xander, De Backer Mattis, De Bie Jana, Hillen Camil, 
Ketelbueters Victor, Kools Janne, Lenaerts Daan, Mertens Mats, 
Mertens Rik, Similon Cisse, Torsin Hayley, Van de Mierop Nore, 
Van Erwegen Mila, Van Weereld Jens en Willemsen Bent.

Winnaars tekeningen
Niet enkel de kinderen uit de lagere school 
maakten kans op een extra prijs, ook de kin-
deren uit de kleuterklas konden hun kans 
wagen. Ze kregen in de klas een mooie te-
kening om in te kleuren. Bij inlevering in de 
bibliotheek kregen ze een oorkonde en een 
zakje met allerlei lekkers en leuks.

Beckx Nette, Daems Yana, De Hauwere Maud, Hendrickx Fleur, 
Van Dael Mado, Van Dael Renée, Van Hool Sophie, Van Loon 
Liene, Van Looveren Livia en Van Oerle Tuur.

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



Rijkevorsel digitaal

Volg onze vrijetijdsdiensten op Facebook !
Wil je graag via sociale media op de hoogte 
gebracht worden van nieuwtjes van onze 
vrijetijdsdiensten, surf dan als de bliksem 
naar onderstaande Facebookpagina’s ! 

· Bibliotheek
 www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel
· Cultuurdienst
 www.facebook.com/cultuurdienstrijkevorsel
· Jeugddienst & kinderclub
 www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel
· Sportdienst
 www.facebook.com/sportdienstrijkevorsel
· Toerisme Rijkevorsel
 www.facebook.com/toerismerijkevorsel

Als je deze pagina’s volgt, kom je o.a. te weten welke boeken-
tips de bib in petto heeft, welke culturele en toeristische acti-
viteiten er in Rijkevorsel plaatsvinden, welke prestaties de Rij-
kevorselse sporters hebben geleverd, ... Of je kunt jouw (klein)
kind spotten in één van de fotoreeksen van de Kinderclub. 
Kortom, er is voor ieder wat wils !

· 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
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Cultuurprijzen 2018

Welke vereniging en welk individu maakt hét 
verschil voor het culturele leven in Rijke-
vorsel en wint de cultuurprijs 2018 ? De cul-
tuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit 
aan een inwoner van Rijkevorsel en aan een 
vereniging die zich bijzonder verdienstelijk 
heeft gemaakt op een breed cultureel vlak 
in de gemeente of erbuiten. Op vrijdagavond 
16 november 2018 om 20.00 uur worden in de 
raadzaal van het gemeentehuis de winnaars 
van de Cultuurprijzen 2018 bekendgemaakt.

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.

Ben je er graag op de avond zelf bij? De Rij-
kevorselse cultuurverenigingen en genomi-
neerden krijgen voorrang, maar daarnaast 
is iedereen welkom. Plaatsen zijn beperkt, 
dus schrijf je zeker in via cultuurdienst@rij-
kevorsel.be, 03 340 00 52 of kom langs in de 
Leo Pleysierbibliotheek.

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 
beroepen en de manier waarop ambachtslie-
den, dansers, circusartiesten, vertellers en 
andere vakmensen blijvend aandacht heb-
ben 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 bij de cultuurdienst aan en 
word lid van de werkgroep
‘Erfgoeddag 2019’.

03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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#2310

Tarte tatin met schapenijs
Dirk Holemans www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 2 dl ijs op basis van schapenmelk 
· 1 vel bladerdeeg 
· 4 appels Jonagold 
· 250 g kristalsuiker 
· 150 g boter 
· kaneelpoeder

Bereidingswijze
Schil de appels, snij ze in vier stukken en verwijder het klokhuis. Smelt de 
boter in een grote pan en doe de suiker erbij. Roer in de pan tot de karamel 
mooi bruin is.  Leg de appels in de pan op de karamel, leg het bladerdeeg 
erop en sluit alles mooi af.  Zet de pan in een voorverwarmde oven op 180°C, 
gedurende 30 à 35 minuten.  Laat de tarte tatin een beetje afkoelen en snij 
in porties. Serveer met een bolletje schapenijs en bestrooi de tarte tatin met 
kaneelpoeder. Heerlijk met een koffie of een Veusseltje.

Spieken naar statistieken

Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018
In de gemeente Rijkevorsel namen in totaal 84 kandidaten deel aan de gemeenteraadsverkiezin-

gen. Dat zijn er 21 minder dan in 2012, te verklaren doordat de partij s.pa dit jaar geen kandidatenlijst opgaf. 
Dat betekent dat er dit jaar voor elke beschikbare zetel in de gemeenteraad er gemiddeld 4 kandidaten waren.

Het aantal mannelijke en vrouwelijke kandidaten die deelnamen was exact gelijk in Rijkevorsel, 42 mannen versus 
42 vrouwen. Bijna hetzelfde percentage als in het Vlaamse gewest, waar in totaal 49 % van de effectieve kandidaten 
voor de gemeenteraad vrouwen waren.

In het Vlaamse Gewest bedraagt de gemiddelde leeftijd van de kandidaten 48 jaar. In Rijkevorsel was de gemid-
delde leeftijd het hoogst bij ProVeussel (48,7 jaar), gevolgd door CD&V (47,8 jaar) en Gemeentebelangen (46,2 
jaar). De gemiddelde leeftijd was het laagst bij N-VA met een gemiddelde van 43,7 jaar. Tenslotte prijkten zowel 
de jongste Rijkevorselse kandidaat (19 jaar en 6 maanden) als de oudste (74 jaar en 4 maanden) op de lijst van 
Gemeentebelangen.
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Geflitst...

16 september 2018: Spearhead aan de molen

15 september 2018: Meer dan 1 500 azalea’s verkocht tijdens 

het Plantjesweekend in Rijkevorsel. Goed voor een bedrag 

van € 10 569,41 voor Kom op tegen Kanker !

16 september 2018: Herdenking bevrijding

26 september 2018:

Ondernemersevenement
gemeentebestuur

19 september 2018:

Jobbeurs Noorderkempen

21 september 2018:

Internationale Dag voor de Vrede

13 september 2018:

Rijkevorsel Informeert
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© Dirk Geets

16 september 2018: Opendeurdag brandweer Rijkevorsel
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Waarvoor staat
Natuurpunt Markvallei ?
Natuurpunt Markvallei is een afdeling van 
Natuurpunt vzw met als werkgebied, naast 
de gemeente Rijkevorsel, ook de gemeenten 
Hoogstraten en Baarle-Hertog.

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwil-
ligersvereniging die zorgt voor de bescher-
ming van kwetsbare en bedreigde natuur 
in Vlaanderen. Onze afdeling NP Markvallei 
richt zich speciaal op de Noorderkempen.

Vanuit deze doelstelling ontwikkelen wij een 
breed aanbod van activiteiten. Wij organi-
seren wandelingen in de natuur, bieden na-
tuurcursussen aan over allerhande thema’s, 
organiseren educatieve programma’s voor 
jong en oud om de natuur beter te leren ken-
nen en er van te kunnen genieten. Wij kopen 
kwetsbare natuurgebieden aan om de natuur 
te beschermen en beheren deze met ons ei-
gen vrijwilligersteam. Daarnaast houden wij 
met onze vrijwilligers Bezoekerscentrum 
De Klapekster, Kolonie 41 in Wortel-Kolonie 
open. Hier is ook onze vereniging gevestigd.

Wanneer is Natuurpunt 
Markvallei ontstaan ?
Natuurpunt Markvallei is ontstaan vanuit de 
Hoogstraatse afdelingen van De Wielewaal 
en Natuurreservaten vzw. De Wielewaalaf-
deling werd opgericht omstreeks 1980. In 
2001 fusioneerden de Wielewaal en Natuur-
reservaten. Uit die fusie ontstond Natuur-
punt en dus ook onze afdeling. 

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Natuurpunt Markvallei is een echte vrijwil-
ligersorganisatie. Van onze bijna 1 000 leden 
zijn er 150 op één of andere wijze actief. 
Het zijn ook de leden/vrijwilligers die in-
houd geven aan onze werking. Zij werken 
daarvoor samen in werkgroepen zoals: de 
gidsenwerkgroep, de werkgroep voor het 
beheer van onze natuurgebieden, voor stu-
die, voor de financiën van de afdeling, het 
beheer van De Klapekster of onze fotowerk-
groep. Maandelijks komen vertegenwoor-
digers van de vrijwilligers bij elkaar om de 
belangrijkste afdelingszaken met elkaar te 
bespreken. Aangezien onze afdeling ook de 
status heeft van vzw kennen wij een bestuur 
van zeven personen en een algemene verga-
dering waarvan ongeveer dertig stemgerech-
tigde leden lid zijn.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ? 
De natuur is er voor iedereen vanaf iedere 
leeftijd. Onze vereniging staat dus open 
voor jong en oud zonder leeftijdsgrenzen.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Natuurpunt Markvallei organiseert een breed 
spectrum aan activiteiten, met een wisse-
lend karakter. Kijk daarvoor op onze web-
site: www.natuurpuntmarkvallei.be.

#2310

Natuurpunt
Markvallei

Vereniging
in de kijker
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Terugkerende evenementen zijn bijvoor-
beeld: de Koloniewandeling op de derde 
zondag van iedere maand, de beheeractivi-
teiten iedere maandagvoormiddag voor wie 
lekker in de natuur wil werken. Jaarlijks: 
Vroege Vogelwandeling in mei, de Europese 
Nacht van de Vleermuis, Week van het Bos, 
het Grote Vogelweekend, Vlindertelweek-
end, busuitstappen, een themawandeling op 
elke eerste zondag van de maand, ...

Daarnaast organiseert Natuurpunt Markval-
lei regelmatig excursies en wandelingen met 
begeleiding van een gids. Voor hen die graag 
fotograferen in de natuur zijn er speciale 
uitstappen.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ?
Vanuit onze natuuractiviteiten hebben wij 
contacten en samenwerkingen met veel ver-
schillende organisaties en overheden in de 
Noorderkempen (Velt Noorderkempen, KWB, 
diensten voor toerisme, Oxfam Wereldwin-
kels, ANB, de gemeentebesturen, ...). Maar 
wij werken ook nauw samen over de grens 
met natuurorganisaties in Noord-Brabant en 
het Nederlandse Staatsbosbeheer.

Geef enkele hoogtepunten 
uit het bestaan van jullie 
vereniging
Het bezig zijn in en met de natuur heeft vele 
verrassende en mooie momenten voor ons in 
petto. Enkele bijzondere momenten waren 
zeker de opstart van Bezoekerscentrum De 
Klapekster, nu elf jaar geleden, en de aan-
koop van natuurgebied Den Rooy in 2015. 

Wat willen jullie
als vereniging bereiken ?
Onze belangrijkste wens is dat er voor ie-
dereen een gezond woon/leef- en werkkli-
maat ontstaat in Vlaanderen en in de Noor-
derkempen in het bijzonder. Het versterken 
van de kwaliteit van het water en de natuur 
in de stroomgebieden van Mark en Merkske 
zijn daarin onze belangrijkste drijfveren. Als 
vereniging hopen wij dit jaar nog de grens 
van 1 000 leden te passeren.

Welke activiteit van jullie 
vereniging raden jullie aan voor 
de inwoners van Rijkevorsel ?
We zijn een vereniging waarbij sociale con-
tacten heel belangrijk zijn. Die vinden we 
in de activiteiten die we samen met andere 
vrijwilligers organiseren. Ons aanbod is heel 
gevarieerd en iedereen bepaalt zelf hoe ver 
zijn engagement reikt.

Kijk gerust eens op onze website (binnenkort 
in een nieuw jasje) of neem contact met ons 
op dan kunnen wij je verder helpen een pas-
sende activiteit te vinden. 

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam. Het 
houden van bijen stond dit jaar in het bij-
zonder in de belangstelling vanwege het 
afnemende aantal bijenvolken waardoor de 
bestuiving van vruchtbomen e.d. in gevaar 
komt.

Natuurpunt Markvallei vzw

· Hoofdactiviteit: natuurbescherming en natuurbeleving
· Aantal jaren actief: 40 jaar
· Aantal leden: 972 leden
· E-mail: info@natuurpuntmarkvallei.be
· Website: www.natuurpuntmarkvallei.be
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2 november 2018
Om 20.30 uur
PJDS - Pieter-Jan De Smet met
Roland Van Campenhout
Concert

 © Anton Coene

In de jaren 90 scoorde Pieter-Jan De 
Smet de ene radiohit na de andere, 
denk maar aan geweldig songs als ‘Fire’, 
‘August’ en ‘Baby's In The World’. En-
kele jaren later besliste Pieter-Jan om 
voortaan op te treden onder de noemer 
PJDS. Hun vierde plaat ‘Siren’ werd 
vorig jaar opgenomen met medewer-
king van Roland Van Campenhout, Teun 
Verbruggen, Mirko Banovic en Frederik 
Segers. Tien gloednieuwe songs die met 
twee voeten in de 21ste eeuw staan, 
met soulvolle vocals en een verras-
sende, eclectische sound.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2, 3 en 4 november 2018
Vrijdag om 20.00 uur 
Zaterdag om 20.00 uur 
Zondag om 14.00 uur
Bizar bezoek,
psychologische thriller
Theatervoorstelling 
Een oudere, alleenstaande man rijdt 
voor zijn deur een jong meisje bijna 
omver, en nodigt haar uit bij hem thuis 
even te bekomen. Ze is een jonge lif-
ster op weg naar het zuiden, en omdat 
ze niet meteen weet waar te overnach-
ten, stelt de man haar voor in zijn lo-

geerkamer te verblijven. Het meisje 
is echter niet zo onschuldig als op het 
eerste gezicht lijkt...

€ 7
 Zaal ’t Centrum

 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Jeugdtheater Globe
 0476 72 56 90
 www.jtglobe.be (reservatie)

2 en 3 november 2018
Om 20.00 uur
Proms Rijkevorsel 2018
Concert

Proms Rijkevorsel met de Romeo’s. 
Kaarten online verkrijgbaar.
staanplaats: € 20 
zitplaats: € 25

 Hermans Heftrucks
 Beersebaan
 2310 Rijkevorsel

 KH Broederband Rijkevorsel
 proms.khbroederband.be/tickets

2, 3, 16, 17, 24 en 30
november 2018

Om 20.00 uur
Duivelse Molens (uitverkocht)
Theatervoorstelling
Oude Kempense molenverhalen ko-
men tot leven in het bezoekerscen-
trum aan de molen.

€ 7
 Molenterrein

 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

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

3 november 2018
Om 20.30 uur
Antonio Faraò, Ira Coleman &
Jeff ‘Tain’ Watts
Concert

“Antonio is not only a fine pianist but 
a great one.” Zo omschrijft Herbie 
Hancock de Italiaanse pianist Anto-
nio Faraò. Bassist Ira is te horen op 
verscheidene cd’s van grootheden als 
Dee Dee Bridgewater, Herbie Hancock 
en Sting. De Amerikaan Jeff ‘Tain’ 
Watts is zonder overdrijven één van 
de beste jazzdrummers te wereld. 
Twintig jaar geleden verscheen ‘Black 
Inside’, het debuut van dit geweldig 
trio. Dit vieren ze nu met een tour-
nee.
voorverkoop: € 18 
inkomprijs: € 20 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel



Aankondigingen van 
activiteiten in december
dien je uiterlijk op
zondag 4 november 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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 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 november 2018
Om 20.00 uur
Algemene vergadering
Cultuurraad
Infovergadering

De eerstvolgende algemene vergade-
ring van de cultuurraad vindt plaats op 
7 november 2018 om 20.00 uur in de 
raadzaal op de eerste verdieping van 
het gemeentehuis.
gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurraad Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

8 november 2018
Om 20.30 uur
Henk Rijckaert - Try-out ‘Maker’
(uitverkocht)
Theatervoorstelling

Op donderdag 8 november komt Henk 
Rijckaert uit zijn kot, stapt het podium 
van De Singer op en vertelt je wat hij 
geleerd heeft.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

10 november 2018
Om 20.00 uur
Kerkconcert ‘Oorlog’
met zangeres Fleur Strijbos
Concert

Op de vooravond van de herdenking van 
het einde van de Eerste Wereldoorlog, 
precies 100 jaar geleden, speelt de Ko-
ninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid 
samen met zangeres Fleur Strijbos het 
kerkconcert ‘Oorlog’.
Inkomkaarten in voorverkoop zijn te 
bekomen in café ’t Centrum, Dorp 21 
in Rijkevorsel, bij de muzikanten of 
door overschrijving op rekeningnum-
mer BE54 7333 1830 2597 vóór 4 novem-
ber en mét volgende mededeling : KCO 
+ naam + aantal (bijvoorbeeld: KCO 
JANSSENS 2).
€ 10

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 0472 55 65 76
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

Om 20.00 uur
10de Muziekquiz De Singer (volzet)
Quiz

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

12 november 2018
Om 19.00 uur
Kaartprijskamp
Spel
Kaartprijskamp georganiseerd door 
Landelijke Gilde Rijkevorsel. Iedereen 
is welkom, zowel leden als niet-leden.

€ 3
 Oude Pastorij

 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
 Landelijke Gilde Rijkevorsel

14 november 2018
Van 17.30 tot 18.30 uur
Van 19.00 tot 20.00 uur
Zwanger ? Kom kennismaken
met Kind en Gezin !
Infovergadering

gratis
 Consultatiebureau Kind en Gezin

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Kind en Gezin Rijkevorsel
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16 november 2018
Om 20.00 uur
Cultuurprijzen 2018
Feestelijkheid

Op vrijdagavond 16 november 2018 om 
20 uur worden in de raadzaal van het 
gemeentehuis de winnaars van de Cul-
tuurprijzen 2018 bekendgemaakt. Ben 
je er graag bij de avond zelf ? De Rij-
kevorselse cultuurverenigingen krijgen 
voorrang, maar daarnaast is iedereen 
welkom. Om een idee te hebben van 
het aantal aanwezigen, vragen we om 
op voorhand in te schrijven voor de cul-
tuurprijs.
gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurraad Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 (reservatie)
 www.rijkevorsel.be/cultuurraad

17 november 2018
Om 18.30 uur
10 jaar Kookeneten !
Eten en drinken

Zin in een verrassende culinaire avond 
met alles erop en eraan ? Reserveer dan 
snel uw plaats aan tafel (inschrijvingen 
geopend sinds 1 oktober) ! Op 17 no-

vember (voor de tiende keer al !) staan 
weer een aantal enthousiaste Rijkevor-
selse hobbykoks klaar om jullie bij hen 
thuis een heerlijke culinaire avond te 
bezorgen. Het dessertenbuffet staat 
daarna klaar in De Singer! 
€ 40

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

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

17 en 18 november 2018
Zaterdag van 13.30 tot 22.00 uur 
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Hobbytentoonstelling
Tentoonstelling

Uiteenlopende, boeiende hobby’s en 
workshops.
€ 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel

19 november 2018
Om 20.30 uur
The Fiddle Case with special guest 
Luka Bloom (uitverkocht)
Concert

 © Christy Mc Namara

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

 www.desinger.be20 nov. - 7 dec. 2018
Tijdens de openingsuren van de
Leo Pleysierbibliotheek
Tentoonstelling ‘Herschreven. 
Overleven met littekens’
Tentoonstelling
Tien personen vertellen via de tentoon-
stelling wat er met hen is gebeurd en 
op welke manier ze de draad weer op-
genomen hebben nadat hun leven werd 
‘herschreven’. De tentoonstelling is 
een actie van de Hoppers in het kader 
van De Warmste Week van Studio Brus-
sel ten voordele van het kinderbrand-
wondenfonds van Oscare.
gratis

 Leo Pleysierbibliotheek,
 zaal Forsela
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 De Hoppers i.s.m.
 gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.oscare.be

21 november 2018
Om 20.30 uur
Punkt.vrt.Plastik
Concert

Vier jaar geleden was de Sloveense pi-
aniste Kaja Draksler dé ontdekking van 
het toenmalige Singerseizoen. Inmid-
dels groeide ze op slechts 30-jarige 
leeftijd uit tot de bekendste jazzmu-
zikant van haar geboorteland. In haar 
nieuwste project Punkt.vrt.Plastik 
speelt ze met de Zweedse bassist Pet-
ter Eldh en de onvermoeibare hyperac-
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tive kid van de Duitse scene: drummer 
Christian Lillinger. 
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 november 2018
Om 19.30 uur
Innemend Italië
Lezing

Auteur Marc Vandenbon presenteert 
Italië vanuit een eigenzinnige invals-
hoek: glimlachend, verbaasd en soms 
ironisch. De lezing is geen toeristische 
rondreis met 'mooie plaatjes' en saaie 
data maar vertrekt vanuit de persoon-
lijke indrukken en ervaringen van de 
auteur. Afspraak om 19.30 uur in Zaal 
Forsela op de 1ste verdieping van de 
Leo Pleysierbibliotheek !
€ 5

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Carmel (uitverkocht)
Concert

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

23 november 2018
Om 19.30 uur
Kaartprijskamp Rikken & Jokken
Spel
Kaartprijskamp rikken en jokken telt 
mee voor de kaartgroep Noorderkem-
pen.

€ 4
 Oude Pastorij

 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
 Rijkevorsel-Leeft VZW

 0471 52 06 22
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

24 november 2018
Van 14.00 tot 16.00 uur
Wijnproeverij
Eten en drinken
Kom vrijblijvend de (h)eerlijke wijnen 
van Oxfam proeven !
gratis

 Oxfam Wereldwinkel
 Oostmalsesteenweg 4
 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

Om 20.30 uur
Sclavis / Courtois / Pifarély -
Trio Asian Fields
Concert

Vorig jaar verscheen de cd ‘Asian Fields 
Variations’ van het trio van de Franse 

klarinetgrootmeester Louis Sclavis met 
cellist Vincent Courtois en violist Do-
minique Pifarély. De Standaard gaf het 
album vier sterren en schreef hierover: 
'Hun instrumenten versmelten moei-
teloos. Van de ritmes van Béla Bartók 
tot allerlei elementen uit de wereld-
muziek: er zijn veel invloeden en toch 
blijft de muziek origineel. Jazz in spi-
rit, wendbaarheid, ritmes en werve-
lende improvisaties.
voorverkoop: € 18 
inkomprijs: € 20 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

1 december 2018
Intocht Sinterklaas

 Vaart + GC Sint-Jozef

Duivelse Molens
 Molenterrein Looiweg

Trevor Hall
 De Singer

1-2 december 2018
Gewestelijke
vogeltentoonstelling

 Zaal ’t Centrum

7 december 2018
Herfstquiz VNV De Kruk

 Spiegeltent Klessens

Howe Gelb Piano Trio
 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
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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
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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LICHTTOCHT
We vertrekken om 19 uur aan de kerk van Sint-Jozef. 

Breng je eigen lantaarn mee!
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