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2310
 100 m3 schors
 4 000 vijzen en bouten
 15 m schuurpapier
 500 m hout
 12 vlijtige studenten
 1 500 werkuren
+ 
 2 prachtige speeltuigen in de Kinderclub
 en vooral vele blije Rijkevorselse kinderen !
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INHOUD

4
Rijkevorsel heeft sinds kort een originele geschenkenbox, 
de ‘Veusselse Verwennerij’. Als we zeggen een doos vol 
streekproducten, dan kan het Veusseltje niet ontbreken. En heb 
je al eens een ‘Schapenhofke’ geproefd ? Een ideaal cadeau om 
iemand eens goed te verwennen.

26
De kinderen van de Kinderclub in het centrum kunnen sinds 
vorige maand ravotten op enkele nieuwe speeltuigen. Deze 
originele speeltuigen werden ontworpen en geplaatst door 
studenten van de Thomas More hogeschool uit Geel.

18
Dat Rijkevorsel een bijenvriendelijke gemeente is, dat wisten 

we al. Met de plaatsing van bijenhotels en de aanleg van 
bloemenweides op verschillende plaatsen in de gemeente 

krijgen de bijen nog een extra duwtje in de rug in
onze gemeente. 

8
Hopelijk wordt de zomer lang en aangenaam warm. Maar 

extreme warmte heeft soms ook minder prettige gevolgen. 
Senioren of zieken zijn een kwetsbare groep die extra aandacht 

vragen bij uitzonderlijke weersomstandigheden. 

14
Gedurende een testperiode van drie maanden worden de 
straten in de schoolomgeving in het centrum ‘fietsstraten’.
In een fietsstraat zijn de fietsers de belangrijkste bestuurders. 
Het lokaal bestuur wil met deze maatregel de veiligheid van de 
trage weggebruikers verbeteren.

© Philippe Wuyts
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

Beste inwoners,

Met de vakantie in het vooruitzicht staat voor velen van ons de zoektocht naar opvang 
voor de kinderen op het programma. De dienst vrije tijd heeft hiervoor een hele reeks 
activiteiten uitgewerkt onder de naam speelpleinwerking Kiekeboe. Eén van de succesvolle 
activiteiten is de attractiedag op 23 augustus. Dit is een toffe speeldag met onder 
andere verschillende uitdagende springkastelen, een ballenbad, hindernissenparcours, 
schminkstand en nog heel veel meer. Dankzij de vastenactie van Het Kleine Moleke kunnen 
we kinderen die opgroeien in een gezin met financiële moeilijkheden een vermindering 
in de deelnameprijs van de attractiedag geven. Meer over het vrijetijdsaanbod tijdens de 
zomer kun je verder lezen in onze 2310.
 

Het zal misschien raar klinken in deze tijd van het jaar maar ik wil toch het belang van een goed geïsoleerde woning 
aanhalen. Vaak denkt men er pas aan als het kouder wordt, maar isolatie zorgt er ook voor dat de woning koel blijft 
tijdens de warme dagen. Isoleren is niet alleen goed voor jouw portemonnee maar ook voor het milieu. Profiteer nu 
van de subsidies zolang ze nog bestaan. 

Misschien heb je er al iets over opgevangen ? Het bestuur heeft gekozen om het Lokaal Opvang Initiatief (LOI) stop 
te zetten. In dit LOI krijgen vluchtelingen die wachten op hun erkenning brood-, bad- en bedopvang. Het besluit 
tot stopzetting is er gekomen nadat we vaststelden dat de opgestarte integratie in het niets verdween doordat het 
merendeel van de vluchtelingen zich na hun erkenning in de grootsteden vestigden. We zijn van mening dat er een 
meer adequate begeleiding mogelijk is in de collectieve opvangcentra. Ook hierover meer in deze 2310.

Om in de toekomst een snelle en betrouwbare dienstverlening te voorzien, wordt er ook achter de schermen hard 
gewerkt door onze informaticadienst. Momenteel treft men de voorbereidingen voor de noodzakelijke vernieuwing 
van de servers die er voor moeten zorgen dat alle diensten vlot kunnen werken. Hierbij worden de servers van 
gemeente en OCMW samengevoegd.
 
Tot slot wens ik jullie nog een deugddoende vakantieperiode.

© Dirk Geets
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BESTUUR

Ontdek onze Veusselse Verwennerij
Werp een blik op de geschenkenbox en je wordt meteen aangetrokken door de frisse kleuren 
en de fraaie foto’s van Rijkevorselse monumenten en vergezichten die op de doos prijken. De 
eigentijdse vormgeving geeft bovendien al twee streekproducten prijs: een likeurglas voor een 
Veusseltje en een bierglas van Het Schapenhof.

Eénmaal je de doos opent, komen de Veusselse verwennerijen tevoorschijn. Naast een Veussel-
tje van 20 cl (pittige kruidenlikeur op een jeneverbasis, exclusief en ambachtelijk gedistilleerd 
voor Rijkevorsel) en een Schapenhofke (blonde tripel van 8,5°), tref je ook andere smaakvolle 
streekproducten aan, zoals de cementzakjes en de molentjes − verrukkelijke pralines van Bak-
kerij Adams-Adriaensen − en een potje verse honing van Bijencentrum De Raam. Daarnaast 
bevat de doos ook een pakje zaadmengsel voor éénjarige bijvriendelijke snijbloemen en een 
ecologisch en herbruikbaar groentenzakje. Ook aan de keukenprinsen of –prinsessen is gedacht 
want je vindt hierin ook het kookboek ‘Rijkevorselse Recepten’ terug. Voor elk wat wils dus ! 

Wil je graag iemand verrassen met een doos vol Veusselse Verwennerij? Aan de onthaalbalie 
van het gemeentehuis kun je de geschenkenbox kopen voor een bedrag van € 25. Deze kan 
voor een bedrag naar keuze worden aangevuld met een Rijkevorselse cadeaubon die je in alle 
deelnemende handelszaken kunt gebruiken.

Wens je een grote bestelling te doen, dan breng je ons hiervan best op voorhand op de hoogte.

Wil je graag een naaste, een collega, een vriend of vriendin verrassen met 
een leuk en origineel cadeau ? Dan hebben we fijn nieuws voor jou ! Sinds 
kort kun je op het gemeentehuis terecht voor de geschenkenbox ‘Veusselse 
Verwennerij’, een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten. 
Kortom, een ideaal geschenk om iemand op Rijkevorselse wijze te verwennen !

Veusselse Verwennerij:
een box vol Rijkevorselse verrassingen !

© Philippe Wuyts
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
27 mei 2019

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de buitengewone algemene vergade-
ring van IOK en IOK Afvalbeheer en aan de 
agenda’s van de algemene vergaderingen 
van de Academie voor Muziek en Woord De 
Noorderkempen, PIDPA, IVEKA, IKA, CIPAL, 
PONTES van juni 2019, alsook worden de 
mandaten van de gemeentelijke vertegen-
woordigers vastgesteld.

De gemeentelijke vertegenwoordiger bij 
LOGO Kempen vzw wordt aangeduid.

De raad gaat akkoord met de bepalingen voor 
de samenstelling van de gemeentelijke com-
missie voor ruimtelijke ordening (GECORO). 
Tevens wordt een vertegenwoordiging uit 
elke politieke fractie aangeduid.

Gunstig advies wordt verleend aan de reke-
ningen van de kerkfabrieken Sint-Willibror-
dus en Sint-Jozef.

De gemeenteraad keurt het voorstel van da-
ding goed n.a.v. onderhoudswerken van de 
asfaltwegen in 2018.

Akkoord wordt gegaan met de huurovereen-
komst met Kind en Preventie vzw voor de 
huur van vier lokalen boven de Leo Pleysier-
bibliotheek.

Goedkeuring wordt verleend aan de wijzi-
ging van de openingsuren van verscheidene 
diensten van het lokaal bestuur, alsook van 
de wijziging van de glijdende uurroosters, 
vanaf 1 september 2019.

De raad gaat akkoord met de schrapping van 
het reglement gemeentebelasting op open-
bare danspartijen.

De raad gaat akkoord met de toekenning van 
een subsidie van € 414,46 in het kader van 
een internationale stage in Costa Rica.

Op verzoek van voorzitter Wim De Visscher, 
wordt volgend punt toegevoegd aan de agenda:
· Overeenkomst tussen de gemeente Rijke-

vorsel, Aldi en Lema inzake het distribu-
tiecentrum, gelegen te Ambachtsweg 8. 
Afwijking m.b.t. opslagtanks.  

Akkoord wordt gegaan met het voorstel.

Op verzoek van raadslid Renilde Willemse, na-
mens de Gemeentebelangen-fractie, worden 
volgend punten toegevoegd aan de agenda:
· Paraat voor de schoolstraat.
· Subsidiereglement voor handelspanden in 

kernwinkelgebieden.
· Gemeentebelasting op drijfkracht. Af-

schaffing.
Er wordt geen goedkeuring verleend aan de 
voorstellen.

Op verzoek van raadslid Lut Backx, namens 
de Gemeentebelangen-fractie, wordt vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda: 
· Voor- en naschoolse kinderopvang. Verho-

ging van loonschaal voor begeleiders.
Er wordt geen goedkeuring verleend aan het 
voorstel.

Korte samenvatting van de
raad voor maatschappelijk 
welzijn van 27 mei 2019

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering 
van IOK en van de algemene vergadering 
van CIPAL op 27 juni 2019, alsook worden de 
mandaten van de gemeentelijke vertegen-
woordigers vastgesteld.

Kennis wordt genomen van het rapport van 
de thema-audit budgetbeheer van 29 april 
2019, uitgevoerd door audit Vlaanderen.
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BESTUUR

Goedkeuring wordt verleend aan het verzoek 
van VZW het Feestvarken tot het bekomen 
van een subsidie van € 0,10 per inwoner met 
ingang van 1 januari 2020.

Kennis wordt genomen van de aanduiding 
van de heer Diede Van Dun en mevrouw Aline 
Maes als plaatsvervangers voor de heer Rudi 
Vervoort voor het bijzonder comité voor de 
sociale dienst.

Goedkeuring wordt verleend aan de wijzi-
ging van de openingsuren van verscheidene 
diensten van het lokaal bestuur, alsook van 
de wijziging van de glijdende uurroosters, 
vanaf 1 september 2019.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op woensdag 28 augustus vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze data vind je op de 
website www.rijkevorsel.be/bestuur en op 
de elektronische informatieborden. Via de 
website kun je ook het audioverslag van de 
raden beluisteren.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de vergaderingen 
bijwonen.

Organiseer jij een activiteit
in de kerk van Sint-Jozef ?

Met het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’ 
gingen de bewoners van het dorp op zoek 
naar een nevenbestemming voor hun kerk. 
Met resultaat ! Vanaf juli 2019 start een 
testfase om de kerk een bredere, gemeen-

Sluitingsdagen in de zomerperiode

De diensten van het lokaal bestuur zullen tijdens de zomerva-
kantie gesloten zijn op volgende data:

Administratie gemeentehuis, 
sociale dienst OCMW en de vrijetijdsdiensten 
in de Leo Pleysierbibliotheek
· donderdag 11 juli
· donderdag 15 augustus
· vrijdag 16 augustus
· maandag 26 augustus

Recyclagepark
· donderdag 11 juli
· donderdag 15 augustus

Leo Pleysierbibliotheek 
· elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
· donderdag 11 juli
· donderdag 15 augustus
· vrijdag 16 augustus
· maandag 26 augustus

Aster Berkhofbibliotheek
· elke maandag tijdens de maanden juli en augustus
· vrijdag 16 augustus

Kinderclub - Speelpleinwerking Kiekeboe
· vanaf maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli
· donderdag 15 augustus
· vrijdag 16 augustus

Politiewijkpost Rijkevorsel
· donderdag 15 augustus
· vrijdag 16 augustus

De onthaalbalie in het gemeentehuis zal uitzonderlijk gesloten 
zijn op woensdagnamiddag 3 en 10 juli.

In de maanden juli en augustus is het niet mogelijk om je fiets 
te laten graveren in het gemeentelijk magazijn. Dit kan terug 
vanaf de eerste woensdag van september 2019.



7

schapsvormende functie te geven. Daarom 
dagen we iedereen die wil uit om een leuke 
activiteit te organiseren in de kerk die met-
een een bijdrage levert voor de dorpsge-
meenschap.

Een reservatie aanvragen of meer info ? 
Contacteer kerksintjozef@gmail.com.

Oproep: bevlag je huis
n.a.v. Vlaanderen Feest !

We doen een warme oproep aan de inwo-
ners om hun huizen te bevlaggen met de vlag 
van de Vlaamse Gemeenschap op donderdag 
11 juli of tijdens de ‘11-daagse Vlaanderen 
Feest !’. De vlag van de Vlaamse Gemeen-
schap is ‘geel met een zwarte leeuw, rood 
geklauwd en getongd’

Rijkevorsel ontvangt e 15 000
voor installatie gratis wifi

De Europese Commissie maakt tussen 2018 
en 2020 zo’n 120 miljoen euro vrij om gra-
tis wifi te installeren in gemeenten. Met dit 
bedrag kunnen gemeenten in heel Europa 
gratis wifi aanbieden aan hun inwoners en 
toeristen.

Bij de tweede aanbesteding begin april kwa-
men meer dan 10 000 aanvragen binnen voor 
de € 15 000-vouchers, die werden toegekend 
op basis van het principe ‘wie eerst komt, 
eerst maalt’. 

Rijkevorsel is één van de Belgische verkoze-
nen en sleept zo een voucher van € 15 000 in 
de wacht. Met die voucher kan het bestuur 
wifi-hotspots laten installeren op openbare 
plaatsen in de gemeente waar nog geen gra-
tis wifi beschikbaar is. Het bestuur buigt zich 
binnenkort over de locatie(s) waar de gratis 
wifi zal worden geïnstalleerd.

· 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

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar extreme 
warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven 
nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om 
alleenwonende ouderen of chronisch zieken.

Wat te doen bij warm weer ?

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken je alleenstaande senioren of zieken ? 
Of vermoed je dat er zo iemand in je straat woont ? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich 
goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. 
Laat kinderen ‘nooit’ achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zon-
necrème. Verbouw en bouw hittebestendig.

Wanneer hulp zoeken ?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel 
je huisarts. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte ? Dat kan bijvoorbeeld braken 
zijn of overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, ... Bel dan meteen 
de spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig. 

Website met advies en praktische tips
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij 
warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’ ?
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Gemeente bouwt
Lokaal Opvanginitiatief
voor vluchtelingen af

Doordat er een globale evolutie is naar een 
opvang van asielzoekers in bestaande col-
lectieve opvangcentra heeft het lokaal be-
stuur van Rijkevorsel besloten om het Lokaal 
Opvanginitiatief (LOI) in de gemeente af te 
bouwen. Momenteel voorziet het bestuur op-
vang voor tien vluchtelingen op drie verschil-
lende locaties in Rijkevorsel. We stellen ech-
ter vast dat de meeste vluchtelingen na hun 
erkenning naar de grootsteden verhuizen, 
waardoor het voor de gemeente onmogelijk 
is om de opgestarte ondersteuning verder te 
zetten. Daarenboven zijn de collectieve op-
vangstructuren van bijvoorbeeld Fedasil, het 
Belgische Rode Kruis of andere instanties, 
ook beter uitgerust om een kwaliteitsvolle 
begeleiding en onderkomen te garanderen. 
Vanuit deze optiek heeft het lokaal bestuur 
de beslissing genomen om het Lokaal Op- 
vanginitiatief in Rijkevorsel af te bouwen.

Voor de vluchtelingen die momenteel in het 
LOI verblijven zal de gemeente een gepaste 
oplossing zoeken. Het bestuur zal op termijn 
ook bekijken welke mogelijkheden er zich 
aanbieden om de vrijgekomen infrastructuur 
in te vullen.

Verjaardagsfeestjes Prinsenhof

Woensdag 3 juli 2019
· frambozenbavarois met coulis en koffie
· prijs: € 2,50

Woensdag 7 augustus 2019
· verjaardagstaart en koffie
· prijs: € 2,50

Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

Sprokkels vanuit De Wegwijzer

Zowat het hoogtepunt voor vele leerlingen 
zijn onze schoolreizen. Dankzij het ouder-
comité, dat elk jaar tal van activiteiten 
organiseert: pizza’s, ontbijten, wandeling, 
schoolfeest, ... kunnen onze kinderen gra-
tis op schoolreis gaan. Voor leerjaren 1 en 
2 was dit Toverland, 3 en 4 gingen naar de 
Beekse Bergen en voor 5 en 6 was Duinrell 
de bestemming.

Het schoolfeest had als thema ‘Aan tafel’. 
Dansjes afgewisseld met een Vlaamse kermis 
zorgden voor een frisse mix van spel en thea-
ter, met dank aan de zon.
In mei organiseren we telkens een verkeers-
actieve dag. Samen met de verkeersouders 
wordt er een rits aan activiteiten voorzien 
die allemaal in het teken staan van verkeer 
en veiligheid: fietsen, oversteken, rotonde, 
verkeerspark, busevacuatie, ...

Ook kregen we in mei de kinderen op bezoek 
van de laatste kleuterklas. Zij maken vol-
gend schooljaar de overstap naar het eerste 
leerjaar. Ze kwamen kennismaken met onze 
school in al zijn facetten. ’s Avonds werden 
de ouders uitgenodigd. De werking van onze 
school, en dan natuurlijk vooral van het eer-
ste leerjaar, werd toegelicht.
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LEVEN EN WELZIJN

Geboorten

Februari 2019
· Gabriels Fonne, 8 februari 2019, kind van Gabriels Alfred en Vanrijt Evelien

Maart 2019
· Alamin Imam Amanual, 11 maart 2019, kind van Alamin Imam Rahma
· Wintershausen Sterre, 21 maart 2019, kind van Wintershausen Christof en Dries Sarah

April 2019
· van Dongen Cas, 17 april 2019, kind van van Dongen Stijn en Jespers Lynn
· Van Ginkel Luke, 20 april 2019, kind van Van Ginkel Ben en Pelgrims Elien

Mei 2019
· Beckx Nieke, 3 mei 2019, kind van Beckx Geert en Kranen Sanne
· Oulichki Diya, 3 mei 2019, kind van Oulichki Younes en Van Leemput Mandy
· Van Dooren Fille, 13 mei 2019, kind van  Van Dooren Jan en Meynen Hanne 
· Parfin Carina, 16 mei 2019, kind van Parfin Petru en Parfin Diana Andreea

Huwelijken

Mei 2019
· Debaillie Wim en Raats Petra, 11 mei 2019
· Vandeweerdt Roy en Van Staeyen Jolien, 11 mei 2019
· Apostol Petru en Nastacă Paula, 24 mei 2019
· Janssen Lucas en Vermeiren Heidi, 24 mei 2019

Overlijdens

Mei 2019
· Ooms Emma °1926 †  2 mei 2019
· Matthé Lodewijk °1929 †  3 mei 2019
· Nelis Willem °1936 †  6 mei 2019 
· Michielsen Gitte °1978 † 11 mei 2019 
· Gers Theresia °1924 † 14 mei 2019
· Campbell Gary °1947 † 22 mei 2019
· Crynen Leopold °1939 † 27 mei 2019
· Gabriels Ludovica °1927 † 29 mei 2019
· Van Laer Elisabeth °1926 † 30 mei 2019
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Een prikkelarm moment en
shakeracen op de kermis

Kermis. Dat is lawaai, licht en actie. Het 
hoort er traditioneel bij. Maar voor mensen 
met epilepsie, autisme, ADHD of hoogsen-
sitiviteit, die extra gevoelig zijn voor prik-
kels, kan dit al snel te veel worden. Deze 
gevoelige personen hebben vaak problemen 
met de harde muziek en de felle lichten, 
omdat ze die op openbare plekken niet kun-
nen filteren of zelfs uitschakelen. Voor de 
eerste keer zullen de foorkramers dan ook 

een prikkelarm moment voorzien tijdens de 
augustuskermis in het centrum. Dit zal door-
gaan op maandag 26 augustus 2019 van 14.00 
uur tot 16.00 uur. Door het dempen van het 
geluid en het dimmen van de lichten zullen 
de mensen en in het bijzonder kinderen die 
hier om welke reden dan ook gevoelig voor 
zijn, kunnen genieten van een ontspannende 
uitstap.

Van 14.00 tot 16.00 uur kun je ook een ritje 
doen op de shakeracer. Al rijdend op een 
koersfiets brouw je dan een lekker en ge-
zond sapje.

WZC Prinsenhof zoekt een (m/v)

GEGRADUEERDE VERPLEEGKUNDIGE (C3-C4)
VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS VERPLEEGKUNDE (HBO5)

(VOORHEEN GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE) 

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

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

PROFIEL

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

VERDERE INFORMATIE 

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

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de 
selectieprocedure indien ze een studiebewijs kunnen 
voorleggen. Je dient te slagen voor de selectieprocedure. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, e.d. kun je terugvinden op website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het 
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 19 juli 2019. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af 
tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst, t.a.v. het vast 
bureau, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

· 03 340 39 62
· personeel@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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Gezocht:
Buurderij-verantwoordelijke 

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel en Boeren 
& Buren slaan de handen in elkaar en zijn 
op zoek naar een ondernemende foodie die 
zijn/haar schouders onder een duurzaam en 
sociaal project wil zetten in Rijkevorsel: een 
Buurderij !

Wat is een buurderij ?
Een Buurderij is een kortstondige boeren-
markt die elke week wordt georganiseerd 
op een vaste en centraal gelegen locatie. 
De producenten bieden hun voornamelijk 
lokale en ambachtelijke producten aan via 

een webplatform waar buren deze kunnen 
aankopen. De pakketten kunnen wekelijks 
worden afgehaald. Momenteel zijn er 61 
Buurderijen actief in Vlaanderen waarbij 
er 530 verschillende producten worden ver-
kocht aan 72 000 buren.

Om dit alles in goede banen te leiden, zijn 
we op zoek naar een zelfstandige Buurderij-
verantwoordelijke. 

Wie kan Buurderij-
verantwoordelijke worden ?
Iedereen ! Heb je een passie voor eerlijk 
en beter eten, mensen samenbrengen en 
samen duurzaam ondernemen ? Beschik je 
daarnaast over een BTW-nummer (mag ook 

LEVEN EN WELZIJN

WZC Prinsenhof zoekt een (m/v)

KEUKENMEDEWERKER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds dienstverband (38/38 uur)

en in halftijds dienstverband (19/38 uur), met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als keukenmedewerker help je de kok bij de werkzaamheden 
in de keuken van het woonzorgcentrum en sta je mee in 
voor de externe maaltijdbedeling aan huis. Afwassen en het 
onderhoud van de keuken maken een groot deel uit van je 
takenpakket. 

PROFIEL

Je hebt inzicht in de werking van een grootkeuken en je bent 
geïnteresseerd in ouderenzorg. Je streeft een kwaliteitsvolle 
dienstverlening na. Je staat graag ten dienste van anderen en 
je kunt je flexibel opstellen. 

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je ervaring in een gelijkaardige functie. 
Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je dient te slagen 
voor de selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun 
je terugvinden op de website. Een informatiebrochure met 

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

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister én een kopie van je rijbewijs aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 6 augustus 2019. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af 
tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst, t.a.v. het vast 
bureau, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur 
ook per e-mail indienen.

· 03 340 39 62
· personeel@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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een vzw zijn) en kun je jezelf wekelijks mi-
nimum 10 uur vrijmaken om de Buurderij te 
beheren ? Dan ben jij de kandidaat die we 
zoeken.

Je staat er tijdens dit avontuur uiteraard 
niet alleen voor! De netwerkcoördinator 
van Buren en Boeren zal je de nodige on-
dersteuning en opvolging bieden en denkt 
actief mee over mogelijkheden om de Buur-
derij te doen groeien. Je ontvangt com-
municatiematerialen en zichtbaarheid op 
regionaal niveau, begeleiding bij de opstart 
en het beheer van de Buurderij, praktische 
tips & tricks, hulp bij eventuele technische 
moeilijkheden, enzovoort. Bovendien word 
je ook deel van een groeiend netwerk van 
gelijkgestemde personen: andere Buurderij-
verantwoordelijken in Vlaanderen. Met hen 
kun je via social media en op de activiteiten 
die ze organiseren voor de Buurderij-verant-
woordelijke, ervaringen en tips uitwisselen.

Wat zijn de hoofdactiviteiten 
van een Buurderij-
verantwoordelijke?
· Je contacteert producenten in jouw buurt 

en zorgt voor een breed en smakelijk aan-
bod van producten voor jouw bijeenkom-
sten

· Je maakt je buurt, verenigingen, organi-
saties en scholen warm voor het initiatief 
en moedigt zo je netwerk aan om zich aan 
te sluiten bij jouw Buurderij

· Je organiseert wekelijks een verkoop en 
verdeelt samen met je producenten de 
producten op je bijeenkomst. Je organi-
seert ook evenementen en acties om jouw 
Buurderij te doen groeien en bloeien.

· Het lokaal bestuur van Rijkevorsel voor-
ziet een locatie waar de Buurderij kan 
doorgaan.

Meer info
Heb je interesse om deel uit te maken van 
dit duurzaam initiatief of wil je graag meer 
informatie ? Neem eens een kijkje op de 
website boerenenburen.be of neem vrijblij-
vend contact op met Boeren en Buren via 
harriet@boerenenburen.be.

· 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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Gemeente test fietsstraten

De proefopstelling blijft ongeveer drie 
maanden staan en zal nadien geëvalueerd 
worden door het lokaal bestuur. Bij een 
gunstig gevolg zullen de fietsstraten defi-
nitief in gebruik genomen worden. Ook in 
de schoolomgeving van Sint-Jozef wordt 
op termijn dan een fietsstraat ingericht. 
Het invoeren van fietsstraten kadert in 
het project 'Verkeersveilige gemeente'. 
Het lokaal bestuur wil met de fietsstraten 
de verkeersleefbaarheid en de veiligheid 
van de trage weggebruikers verbeteren in 
de schoolomgevingen. 

Wat betekent dit nu concreet ?
In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste bestuurders, maar andere gemotoriseerde voer-
tuigen mogen er ook rijden. Er gelden specifieke regels voor fietsers en bestuurders van motor-
voertuigen:
· Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als het een eenrichtingsstraat is.
· Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met ver-

keer in beide richtingen gaat.
· Fietsers mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.
· Bestuurders van motorvoertuigen mogen een fietsstraat inrijden, maar mogen geen fietsers 

inhalen.
· Bestuurders van motorvoertuigen mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.

Voordelen
· De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld.
· Het is veiliger voor de fietser.
· De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen.
· De continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is.

Wat wijzigt er niet ?
· De verkeersregels blijven vanzelfsprekend van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld niet op het 

voetpad gefietst worden en blijft de voorrang van rechts gelden.
· Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omge-

keerd. Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Begin juni is het lokaal bestuur gestart met een proefopstelling voor 
fietsstraten in de schoolomgeving in het centrum van Rijkevorsel. In de 
Leopoldstraat, de Korte Molenweg, een gedeelte van de Molenstraat en de 
Banmolenweg werden borden geplaatst die aanduiden dat fietsers er voorrang 
hebben op gemotoriseerde voertuigen.
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Hulp van de brandweer
tijdens het wespenseizoen

De zomer komt eraan. 
Rond deze tijd worden de 
wespen stilaan weer ac-
tief. Je hebt een wespen-
nest en je wilt het laten 
verdelgen door de brand-

weer? De Hulpverleningszone Taxandria 
staat klaar om te helpen. Maar we vragen 
tegelijk om alleen hinderlijke of echt ge-
vaarlijke wespennesten te melden. Heb je 
een wespennest achteraan de tuin of in een 
hok waar je nooit komt? Dan is een verdel-
ging niet nodig. Wespen zijn nuttige dieren: 
ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. 
De brandweer verdelgt enkel wespen, geen 
bijen of hommels. Evenmin staat de brand-
weer in voor het verdelgen van eikenproces-
sierupsen.  

Gebruik het e-loket
Voor alle niet-dringende interventies, zoals 
de aanvraag van wespenverdelging (ook mel-
ding stormschade en wateroverlast), vragen 
wij om ons e-loket te gebruiken op de web-
site www.hvztaxandria.be. Lukt het niet via 
deze weg ? Dan kun je de brandweer ook be-
reiken via de zonale dispatching op het tele-
foonnummer 014 42 22 22.

In Rijkevorsel worden niet-dringende wes-
pennesten verdelgt op maandag, woensdag 
en vrijdag. Als de brandweer aan het nest 
kan, hoef je niet thuis te zijn. Enkel drin-

gende nesten (mensen worden bedreigd, 
wespen in je woning of in een school, agres-
sieve wespen, ...) kunnen gemeld worden 
via 014 42 22 22 en dan komt de brandweer 
zo snel mogelijk. In de Hulpverleningszone 
Taxandria is de bestrijding van wespennes-
ten gratis.

Meer info:
· www.hvztaxandria.be

Verkeershinder
tijdens de zomer

In de zomerperiode worden er traditiege-
trouw weer vele evenementen georganiseerd 
in Rijkevorsel. Deze activiteiten kunnen mo-
gelijks verkeershinder met zich meebren-
gen. Hieronder vind je een opsomming terug 
van deze activiteiten en de daarbij horende 
omleidingen. Om de veiligheid te waarbor-
gen vragen we je om de aangebrachte signa-
lisatie goed op te volgen.

Rijkevorsel Swingt
· Donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli
· Donderdag 1 augustus
Rijkevorsel Swingt vindt dit jaar plaats op 
de donderdagen 4, 11, 18 en 25 juli en op 
1 augustus. Het Doelenpad en de aangren-
zende parking worden op deze dagen ver-
keersvrij gemaakt. Er wordt voorzien in een 
omleiding. 

Sint-Jozef kermis
· Zaterdag 20 juli tot en met
	maandag 29 juli
De jaarlijkse kermis begint op zaterdag 20 
juli. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de kruis-
punten met Hoge Heideweg en Scherpen-
geertstraat zal, vanaf 17 juli tot en met 29 
juli, volledig afgesloten worden voor alle 
doorgaand verkeer. Het verkeer zal omgeleid 
worden via Hoge Heideweg, Zwartvenstraat 
en Eikendreef en dit in beide rijrichtingen. 
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Kermiskoers Sint-Jozef
· Zaterdag 20 juli
Op kermiszaterdag 20 juli wordt een crite-
rium georganiseerd voor wielertoeristen. 
De wedstrijd start om 18.00 uur. De omloop 
wordt verkeersvrij gemaakt van 17.00 tot 
21.00 uur.
De omloop: Sint-Jozef, Essenweg, Pioen-
straat, Hoogstraat, Scherpengeertstraat, 
Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge Heideweg 
en Sint-Jozef.
De omwonenden worden tijdig in kennis ge-
steld van de verkeershinder. Omleidingen 
worden gesignaleerd en er is politietoezicht. 

Straatbarbecue Plaggenweg
en Kleine Markweg
· Zaterdag 27 juli
Op zaterdag 27 juli wordt een straatbarbe-
cue georganiseerd in de Plaggenweg. Vanaf 
8.00 uur tot 1.00 uur ’s nachts wordt deze 
straat afgesloten voor alle verkeer.
· Zaterdag 10 augustus
Het gebuurte van de Kleine Markweg orga-
niseert een straatbarbecue op zaterdag 10 
augustus. Hier wordt de straat afgesloten 
vanaf 13.00 uur tot zondag 14.00 uur.

Triatlon Sint-Jozef Rijkevorsel
· Zaterdag 3 augustus
Door judoclub ‘De Bres’ wordt op zaterdag 
3 augustus opnieuw een triatlon georgani-
seerd in en rond Sint-Jozef Rijkevorsel. Dit 
jaar wordt de traditionele triatlon voorafge-
gaan door een jeugdtriatlon. Hieronder het 
parcours van de triatlon. De omloop van de 
jeugdtriatlon vindt ook plaats in dezelfde 
omgeving, maar is beperkter qua afstand:

· Zwemmen in het kanaal Dessel-Schoten: 
vertrek ter hoogte van de Meir

· Het fietsparcours (2x): Sint-Jozef, Nijver-
heidsstraat, Lange Kwikstraat, Rijkevor-
selseweg, Beersebaan, Hoge Heideweg, 
Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, 
Looiweg, Gansheideweg, Vlimmersebaan, 
Kievitsheide, Zuiderdijk, brug, Sint-Jozef, 
finish via Meir en Pastoor Lambrechts-
straat

· Het loopparcours: Pioenstraat, Uitbrei-
dingsstraat, Hoge Heideweg, Steltlopers-
pad, Eikendreef, Voituurdreef, Korte 
Kwikstraat, Poelberg, Scherpengeert-
straat, Venweg, Vredesweg, Hoogstraat, 
Pastoor Lambrechtsstraat

De start van de jeugdtriatlon is om 15.00 uur, 
van de triatlon voor volwassenen om 17.30 
uur, zodat de laatste deelnemer ongeveer 
rond 19.30 uur zal aankomen. Het fiets- en 
loopparcours wordt verkeersvrij gehouden 
wat toch enige verkeershinder met zich mee 
zal brengen. Volg de aanwijzingen van de 
signaalgevers en de bevelen van de politie.

Centrum kermis
· Vrijdag 23 augustus tot
 dinsdag 27 augustus
Op vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 17.00 
uur (bij het starten van de proloog) zal het 
dorpscentrum  gedeeltelijk afgesloten wor-
den voor alle verkeer. De rotonde blijft toe-
gankelijk. Het dorpscentrum is volledig af-
gesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 23 
augustus tot en met dinsdag 27 augustus, 
24.00 uur. Het dorpscentrum blijft afgeslo-
ten ook op uren dat er geen kermisactivitei-
ten zijn in het dorpscentrum. Alle doorgaand 
verkeer moet de omleidingen volgen. Steeds 
stelt de politie vast dat vele autobestuurders 
de aanwijzingsborden (omleidingen) gewoon 
negeren met als gevolg dat zij verderop ver-
plicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de 
aanwijzingen  zodat je niet klemrijdt in het 
centrum van Rijkevorsel. 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

© Bart Huysmans
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Proloog 
· Vrijdag 23 augustus
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2019 ingezet 
met een proloog voor wielertoeristen op vrij-
dag 23 augustus. De proloog start om 18.30 
uur en de omloop loopt via Hoek, Helhoek-
weg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg, 
Verbindingsstraat, Looiweg, Boshoevenweg, 
Oostmalsesteenweg en terug naar Hoek.
Deze omloop zal volledig verkeersvrij ge-
maakt worden van 17.00 uur tot 21.00 uur. 
Gepaste omleidingen zullen gesignaleerd 
worden. Wegens verkeersproblemen in het 
verleden raden we aan om zoveel als mo-
gelijk de Looiweg en Oostmalsesteenweg te 
vermijden.

Kermiskoersen 
· Zaterdag 24 augustus
Op zaterdag 24 augustus worden er twee 
wielerwedstrijden gepland in het cen-
trum. Een wedstrijd voor wielertoeristen 
om 13.00 uur en om 15.00 uur de wedstrijd 
voor nieuwelingen tot 17.00 uur. De renners 
vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar 
de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Mer-
ret, oversteken Sint-Lenaartsesteenweg, 
Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lozen-
hofstraat, Oostmalsesteenweg en via Hoek 
terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig 
gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat. 
Verkeer tegen de rijrichting van de renners 
is verboden. Op de gehele omloop geldt er 
een parkeerverbod en autoverkeer wordt 
enkel toegelaten op de omloop rijdende in 
dezelfde rijrichting als de renners.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalge-
vers en de bevelen van de politie nauwgezet 
op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en 
veilig kunnen verlopen.

Speelstraten in Rijkevorsel
· Juli en augustus
Tijdens de zomervakantie worden er 
drie Rijkevorselse straten omgetoverd 
tot speelstraten:

· Wouwer: van 12 tot 18 augustus tussen 
9.00 en 20.00 uur

· Waterdelt: van 1 tot en met 7 juli en van 
19 tot en met 25 augustus van 9.00 tot 
22.00 uur

· Mutsaardweg nr. 20 tot 41: op 21 augustus 
van 9.00 uur tot 19.00 uur

Om alle speelstraten op een vlotte en veilige 
manier te laten verlopen, geven we hieron-
der nog mee wat wel/niet kan tijdens de pe-
riode van de speelstraat:
· Als niet-bewoner van de straat is het ver-

boden om met gemechaniseerde voer-
tuigen door de straat te rijden. Er wordt 
een omleiding voorzien om het doorgaand 
verkeer om te leiden. Een uitzondering 
hierop wordt gemaakt voor de hulpdien-
sten.

· Als bewoner van de straat mag je stap-
voets door de speelstraat rijden met 
gemechaniseerde voertuigen, maar we 
willen vragen om dit zoveel mogelijk te 
vermijden.

· De speelstraat is toegankelijk voor ieder-
een. 

· De afvalophaling van IOK in de speelstraat 
zal vervroegd worden. Gelieve

 tijdig je afval buiten te
 zetten.

03 340 00 53
evenementen@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 88 50

 

Meer    
info
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Bijen kunnen inchecken
in vijf gloednieuwe bijenhotels

BOUWEN EN WONEN

Tijdens de voorbije paasvakantie organiseerde de Grabbelpaswerking van 
het lokaal bestuur een bezoek aan het Bijencentrum De Raam. Eenentwintig 
enthousiaste kinderen leerden er vanalles bij over bijen en andere insecten. 
Ze staken echter ook hun handen uit de mouwen, met als resultaat vijf 
knappe bijenhotels. Hiervoor konden ze rekenen op de deskundige hulp van 
de medewerkers van Bijencentrum De Raam. 

De gemaakte bijenhotels tref je aan op vijf verschillende locaties in Rijkevorsel:
· in Sint-Jozef aan ’t Sas en aan de Poelberg naast het Geboortebos
· in het centrum bij de Stenen Bergmolen en in het parkje van het Doelenpad
· en in Achtel vlakbij de Kapel.

In België leven zo’n 350 soorten wilde bijen. Velen zijn bedreigd of hebben het moeilijk om aan 
stuifmeel te geraken. Met de plaatsing van de bijenhotels en het aanleggen van bloemenweides 
wil het lokaal bestuur van Rijkevorsel de bij alvast een duwtje in de rug geven. Wilde (solitaire) 
bijensoorten vinden in de bijenhotels een plek om zich voort te planten.

Uiteraard lok je met een bijenhotel op zich geen bijen. Nog veel belangrijker is dat er voedsel 
voor de bijen te vinden is in de vorm van nectar en stuifmeel. Vandaar dat het lokaal bestuur 
er voor kiest om in de buurt van de bijenhotels bloemenweides aan te planten. Verder wordt 
overal in het openbaar domein zo veel als mogelijk rekening gehouden met de bij (keuze van 
bomen, vaste planten, bermbeheer, ...). Hierbij doen we dan ook een oproep aan de inwoners 
om in hun tuin zo veel mogelijk bijenvriendelijke planten te plaatsen. Zo kunnen de bijen ook 
daar terecht voor voedsel.

De plaatsing van de bijenhotels kadert in de verdere uitwerking van het gemeentelijk bijenplan 
dat in 2018 werd opgestart. Dankzij dit bijenplan werd Rijkevorsel in 2018 al uitgeroepen tot 
een bijenvriendelijke gemeente met twee bijensymbolen op een maximum van drie.
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Laat je oude stookolietank
saneren via de tankslag

Heel wat eigenaars die overgeschakeld zijn 
op aardgas of hernieuwbare energie laten 
hun oude stookolietank in de grond zitten. 
Hier zijn echter grote milieurisico’s aan ver-
bonden. Zo kunnen tanks na verloop van tijd 
beginnen te lekken en vervuiling veroorza-
ken. Om dit probleem te voorkomen, orga-
niseert het lokaal bestuur van Rijkevorsel 
in samenwerking met IOK een tankslag. Een 
tankslag is een gezamenlijke sanering van 
buiten gebruik gestelde stookolietanks.

De prijzen en voorwaarden zijn geldig tot 
het einde van dit jaar. Informatie vind je op 
www.iok.be/tankslag. Deelnemen kan door 
rechtstreeks contact op te nemen met één 
of meerdere gekozen firma’s. Vervolgens 
ontvang je een offerte op maat.

Meer info:
· 014 57 42 79
· duurzaamheidsteam@iok.be

Riolerings- en wegeniswerken
Oude Goorstraat en Opstal

In de Oude Goorstraat, van Stevennekens 
tot aan Opstal, zal gescheiden riolering wor-
den aangelegd. Dit zal ook zo zijn in Opstal 
zelf.

Voor dit project zijn er recent subsidies voor 
de riolering toegezegd. Omdat het dossier 
hierdoor opnieuw een hele procedure dient 
te doorlopen voor de goedkeuring, is de 
timing van de werken wat opgeschoven. 
Dit betekent dat er pas in de tweede helft 
van 2020 met de werken gestart zal wor- 
den.

Bewoners moeten
bermen maaien

Dat inwoners verplicht zijn om de bermen 
te maaien ter hoogte van hun perceel is 
nog vaak onvoldoende geweten. Hoewel 
het hier openbaar domein betreft, het deel 
tussen de rooilijn (de scheidingslijn tussen 
privé-eigendom en het openbaar domein) 
en de rijweg, is het aan de bewoners zelf 
om in te staan voor het onderhoud van de 
bermen.

Dit wordt uitdrukkelijk bepaald in het po-
litiereglement. Artikel 3.4.1. vermeldt im-
mers: ‘De eigenaars of huurders zijn ver-
plicht erover te waken of te laten waken ... 
dat de grasstroken tussen de rooilijn en de 
rijweg gemaaid worden.’

Dit wil niet zeggen dat de gemeente hele-
maal niets aan het bermonderhoud doet. 
Tweemaal per jaar worden de bermen, daar 
waar nodig, door de groendienst immers ge-
maaid met een klepelmaaier. Voor het ove-
rige dienen de inwoners echter zelf voor het 
onderhoud in te staan.
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Aanleg stoepen Rozenstraat

In de Rozenstraat zijn de nutsmaatschap-
pijen in juni bezig geweest met de aanleg 
van nieuwe kabels en leidingen. In het na-
jaar − wij verwachten omstreeks half okto-
ber − zal de technische dienst van het lokaal 
bestuur starten met de aanleg van nieuwe 
voetpaden in de Rozenstraat. De bewoners 
zullen hierover nog verder geïnformeerd 
worden.

In juli en augustus starten 
‘alle’ afvalophalingen
om 6.30 uur !

Deze zomer gaan de ophaalploegen van IOK 
Afvalbeheer voor de eerste keer over op een 
zomerregime. Alle afvalophalingen starten 
in juli en augustus om 6.30 uur.

Mis geen enkele ophaling en zet je wekker 
een half uurtje vroeger of plaats
je afval de avond voordien al
buiten.

www.rijkevorsel.be/
afvalkalender

 

Meer    
info

Afficheren huurprijs verplicht

Een verhuurder van een woning of apparte-
ment is wettelijk verplicht om de gevraagde 
huurprijs (en de eventuele gemeenschappe-
lijke kosten) te vermelden in elke officiële 
of publieke mededeling. Op die manier wil 
de overheid discriminatie op de huurmarkt 
tegengaan.

TE HUUR

gemeenschappelijke kostenenergiescore (EPC)huurprijs / maand

Huurprijs en
gemeenschappelijke kosten
Deze verplichting houdt in dat de huurprijs 
vermeld moet worden in advertenties op 
internet (bv. op een immobiliënwebsite). 
Ook wie een affiche ‘Te huur’ voor het raam 
hangt, moet hierop de huurprijs vermelden. 
Als er gemeenschappelijke kosten zijn (bv. 
bij een appartement), moeten die eveneens 
vermeld worden.

EPC-score 
Wie zijn woning verhuurt, moet aan de huur-
der een EPC-attest overhandigen. Dit attest 
bevat informatie over de energiescore van 
de woning. Hierdoor krijgt de toekomstige 
bewoner een beeld van de energiezuinigheid 
van de woning.

Het vermelden van de EPC-score is verplicht 
bij bekendmakingen in etalages van de ma-
kelaar of op affiches voor openbare verko-
pen. Ook in advertenties in folders, kranten 
of online moet de EPC-score vermeld wor-
den.

BOUWEN EN WONEN
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Op raamaffiches of borden aan de woonge-
legenheid is de vermelding van de EPC-score 
enkel verplicht als er extra informatie in 
opgenomen is over de woonindeling (bv. het 
aantal slaapkamers).

Gras maaien: wat doen we
met het grasmaaisel ?

Wij zijn er ons van bewust dat een tuin on-
derhouden een hele klus is en dat dit het 
nodige afval met zich meebrengt. Jammer 
genoeg moeten we meer dan ooit vaststellen 
dat grasmaaisel op openbaar domein wordt 
achtergelaten. Op speelpleintjes, in groen-
perkjes en op andere plaatsen komen onze 
groenarbeiders grasmaaisel tegen afkomstig 
van private tuinen. Hierdoor wordt hun ei-
gen taak om het groen te onderhouden aan-
zienlijk bemoeilijkt.

Gezocht: leden voor de GECORO !

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO is het adviesorgaan inzake ruimtelijke or-
dening. Hierin zijn een aantal deskundigen en diverse maatschappelijke geledingen op het vlak van de ruimtelijke or-
dening of milieu vertegenwoordigd. In Rijkevorsel bestaat de GECORO uit dertien leden onder wie vijf deskundigen. 

Gezocht: deskundigen
Al wie voeling heeft met ruimtelijke ordening en/of milieu kan zich kandidaat stellen als deskundige. Diploma’s 
zijn hierbij geen onmiddellijke vereiste. Kennis en ervaring kunnen aanzien worden als belangrijke elementen van 
deskundigheid.

Gezocht: leden van onderstaande verenigingen
· verenigingen van werkgevers of zelfstandigen · verenigingen van land- en tuinbouwers
· verenigingen van handelaars · milieu- en natuurverenigingen
· verenigingen van werknemers

Je hebt een vinger in de pap, als je dat wilt. Het ruimtelijk beleid moet volgens de wetgeving in alle openheid 
gevoerd worden. Indien je vereniging of sector behoort tot één van de hierboven vermelde categorieën, stel dan 
je kandidatuur voor deze adviesraad. Kandidaturen dienen vóór 10 september 2019 bezorgd te worden per e-mail 
via secretariaat@rijkevorsel.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 - 
2310 Rijkevorsel.

Wat meer is: het gaat hier om sluikstort en 
hier kunnen bijgevolg ook gemeentelijke 
administratieve geldboetes voor worden uit-
geschreven. Deze kunnen oplopen tot een 
bedrag van € 350.

Wij hopen dan ook dat iedereen voortaan 
twee keer nadenkt voor het gras te storten 
op eigendom die niet van jou is.
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Ga mee de strijd aan
tegen de Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een exotische wesp 
die o.a. honingbijen aanvalt. Zie je zo’n Azi-
atische hoornaar of een nest ? Neem er een 
foto van en meld het online.

Invasie van Aziatische hoornaar
De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot 
uit China, niet te verwarren met zijn onscha-
delijke Europese broertje. Deze wespen zijn 
sinds vorig jaar aan een echte opmars bezig 
in ons land. Ze vallen vooral onze inheemse 
honingbijen aan en kunnen op korte tijd 
zelfs hele kolonies uitroeien.

Breng de invasie mee in kaart
Over heel Europa worden de Aziatische 
hoornaars actief bestreden. Dat gebeurt 
door hun nesten te verdelgen, maar de nes-
ten zijn moeilijk te vinden. Zie je in je tuin 
of tijdens een wandeling in de natuur zo’n 
Aziatische hoornaar of een nest hangen ? 

Neem er dan een foto van en meld het zo 
snel mogelijk op vespawatch.be.

Hoe herken je een
Aziatische hoornaar ?
De Aziatische hoornaar is een grote, donkere 
wesp. Ze is groter dan een gewone wesp en 
iets kleiner dan de onschadelijke Europese 
hoornaar. Je kunt een Aziatische hoornaar 
goed herkennen aan haar unieke kleuren-
combinatie. Op de kop en het borststuk zijn 
ze volledig zwart. Ook het achterlijf is gro-
tendeels zwart met slechts één brede gele 
band. De pootjes zijn zwart met opvallende 
gele tipjes.
Van de Aziatische hoornaar hoef je zelf wei-
nig schrik te hebben. De wesp mag dan wel 
zeer agressief zijn als je haar nest verstoort, 
in de vrije natuur toont ze geen interesse in 
de mens. Met haar angel kan de hoornaar wel 
meermaals pijnlijk steken zoals andere wes-
pen. Daag ze dus zeker niet uit !

Meer info:
· Vespawatch.be 

BOUWEN EN WONEN

Honingbij Duitse
wesp

Aziatische
hoornaar

Europese
hoornaar
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Registreer je kat of hond

Katten en honden moeten gechipt en gere-
gistreerd zijn. Voor honden is dit verplicht 
sinds 1998 en voor katten sinds 2017. Dank-
zij een correcte registratie kan een verloren 
gelopen hond of kat sneller teruggevonden 
worden.

Wist je dat ?
· meer dan een kwart van de honden niet 

correct is geregistreerd ? Vaak komt dat 
door een adresverandering die niet werd 
doorgegeven.

· verloren gelopen honden en katten al na 
vijftien dagen ter adoptie worden aange-
boden als de eigenaar niet wordt gevon-
den ?

· je een overtreding riskeert van minstens 
€ 416 als je hond of kat niet correct is 
gechipt of geregistreerd ?

Pas daarom je adresgegevens ook aan als je 
verhuist.

Elke hond of kat die men koopt, krijgt of 
adopteert, moet al gechipt en geregistreerd 
zijn door de dierenarts.

Waar registreren ?
De nummers van de microchip en de gege-
vens van hond of kat en baasje worden gere-
gistreerd in een centrale databank.
· honden: in de databank DogID
· katten: in de databank CatID

In deze databanken kan men ook de adresge-
gevens aanpassen. Of neem hiervoor contact 
op met de dierenarts.

Meer info:
· www.huisdierinfo.be
· www.dogid.be
· www.catid.be

Nieuwe voorwaarden
Vlaamse energielening

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 via 
IOK beroep doen op de Vlaamse energiele-
ning.

Je kunt dan renteloos lenen voor energie-
besparende ingrepen aan jouw woning. Het 
maximumbedrag voor de lening bedraagt 
€ 15 000 en de terugbetalingstermijn is 
maximum tien jaar. Er zijn geen bijkomende 
kosten aan verbonden.

Let op. Een lening afsluiten kan sinds begin 
dit jaar enkel nog voor de doelgroep. Meer 
informatie hierover vind je op de website 
www.iok.be/energielening.

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

 

Meer    
info
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Dit jaar zal er mede dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw 
een gastspreker aanwezig zijn. Fortio bedrijfsopleidingen brengt een infosessie over het inter-
net op maat van ondernemers:
· bepalen en scherpstellen van de waarom-vraag, het doel, de doelgroepen en de boodschap 

van jouw bedrijf
· orde en structuur brengen in de opbouw van een website (mobile, desktop, SEO, SEA) alsook 

Google My Business
· versterking en verdere uitbreiding via social media, social advertising en content marketing
· e-mailmarketing via Mailchimp
· visuele stijl en tone-of-voice en hoe dit praktisch te vertalen naar potentiële klanten (hoe 

pimp je je eigen foto’s om online te scoren)
· ...

De avond wordt afgesloten met een netwerkmoment waarbij er een hapje en drankje genuttigd 
kan worden, aangeboden door het lokaal bestuur.

Programma
· 19.00 uur: Introductie door de schepen van lokale economie
· 19.15 uur: Infosessie ‘Het internet. Ook jouw zaak.’
· 22.00 uur: Netwerkmoment met een hapje en een drankje 

Deelname aan deze netwerkavond is gratis, maar vooraf inschrijven via www.rijkevorsel.be/
ondernemersevent2019 is verplicht. De inschrijvingen moeten ons ten laatste op 15 september 
hebben bereikt.

WERKEN EN ONDERNEMEN

Derde ondernemersevent
met netwerkmoment

Op donderdag 26 september 2019 vindt de derde Rijkevorselse netwerkavond 
voor ondernemers plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit is de 
ideale gelegenheid om kennis te maken met collega-ondernemers en van 
gedachten te wisselen met het lokaal bestuur.
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

Wijk-werken:
een tewerkstelling voor jou ?

Ben je ingeschreven als werkzoekende bij de 
VDAB of ben je een leefloongerechtigde en 
voel je je nog niet klaar om al onmiddellijk 
in het gewone arbeidscircuit aan de slag te 
gaan ? Dan is wijk-werken misschien een op-
stap voor jou richting
regulier werk.

Wat houdt het in ?
Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per 
week taken/klusjes uitvoert bij een privé-
persoon thuis of in een school, bij een lokaal 
bestuur (gemeente/OCMW), een vzw, een 
niet-commerciële vereniging of een land- en 
tuinbouwbedrijf.

Je mag maximum 60 uren per maand wer-
ken en dit gedurende maximaal 12 maanden. 
Daarna zet je een volgende stap in je traject 
naar werk. 

Hoeveel verdien je
en ben je verzekerd ?
Als je wijk-werkt, ontvang je een belasting-
vrije toeslag van € 4,10 per gepresteerd uur. 
Elk begonnen uur geeft recht op een wijk-
werkcheque. Deze tewerkstelling heeft geen 
invloed op de hoogte van je werkloosheids-
uitkering of je leefloon.

Je krijgt een kilometervergoeding van € 0,15 
per afgelegde km. als je verplaatsing van je 
woon- naar je werkplaats én terug meer dan 
10 km bedraagt.

Als wijk-werker ben je verzekerd voor ar-
beidsongevallen en burgerlijke aansprake-
lijkheid. Deze verzekeringen werden afge-
sloten bij Ethias.

Openstaande wijk-werkjobs   
Wij zijn nog op zoek naar wijk-werkers voor 
onder meer tuinonderhoud, kleine klusjes en 
toezicht in een school.

Meer info
Wijk-werken ILV ‘Noorderkempen werkt’
· contactpersoon Rijkevorsel:
 Greet De Gruyter
· zitdag in het gemeentehuis: elke maandag 

van 9.00 uur tot 12.00 uur of op afspraak 
na telefonisch contact via 03 340 00 38 of 
per e-mail: greet.vdab@nkwerkt.be
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VRIJE TIJD

Twee groepen studenten Bachelor in de Bouw mochten hun creativiteit botvieren en een ont-
werp maken voor een avontuurlijke buitenruimte. Een jury koos van deze twee het meest 
geschikte ontwerp uit op basis van de aangeboden spelmogelijkheden, originaliteit, prijs, duur-
zaamheid, ... Het gekozen ontwerp bestaat uit twee speelopstellingen, die toepasselijk de vorm 
van een K en een C krijgen van KinderClub. In de K zit onder andere een loopbrug, brandpaal, 
glijbaan, klimmuur en een chillhoek. In de C, bestemd voor de kleinsten, is onder meer een 
huisje, een podium en een helling voorzien.

Het zijn de studenten van Thomas More die ook instonden voor de eigenlijke aanleg van deze 
spelvoorzieningen. Zij hebben alles van begin tot einde gecoördineerd, uiteraard in overleg 
met het lokaal bestuur. Het verloop van de werkzaamheden kon je volgen op de speciaal voor 
het project aangemaakte Facebookpagina Avontuurlijke speelruimte Rijkevorsel #morebouw.

Met de zomer en de start van speelpleinwerking Kiekeboe in zicht zullen de nieuwe speelmoge-
lijkheden ongetwijfeld ten volle benut worden door de kinderen van Rijkevorsel !

Studenten Thomas More bouwen 
originele speeltuigen voor de Kinderclub

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel heeft op maandag 20 mei twee nieuwe 
speeltuigen in de Kinderclub in het centrum van Rijkevorsel op speelse wijze 
ingehuldigd. De originele speeltoestellen werden ontworpen en geplaatst 
door studenten van Thomas More uit Geel.
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Schatten van Vlieg:
proef jij wat ik proef ?

Ga op zoek naar onze Schat van Vlieg en 
verken een verrukkelijk parcours. Vind je de 
schatkist ? Dan krijg je een cadeauzakje met 
een smaakboekje boordevol spelletjes én 
maak je kans op fantastische prijzen.

Prikkel je smaakpupillen, maak je lievelings-
gerecht of speel smaaktwister. Hoe verfijnd 
is jouw smaakzin ? Vlieg maakte een rood, 
blauw en groen smaakboekje en verstopte 
in elk boekje heerlijke spelletjes en smaak-
volle stickers.

De schattenzoektocht is er voor alle kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Natuurlijk heeft vlieg 
ook aan de kleintjes gedacht. Bij inlevering 
van de tekening, die ze via school ontvan-
gen hebben, krijgen ze natuurlijk ook een 
cadeauzakje. Voor de kindjes die hun teke-
ning kwijt zijn geraakt: geen nood, er liggen 
nog exemplaren in de bibliotheek.

Je kunt de Schat van Vlieg zoeken in de Leo 
Pleysierbibliotheek en dit tijdens de ope-
ningsuren.

Openluchtcinema ‘Girl’

Op zaterdag 10 augustus organiseert het lo-
kaal bestuur in samenwerking met @Veussel 
een openluchtcinema. Op het molenterrein 
kun je genieten van ‘Girl’, de debuutfilm 
van regisseur Lukas Dhondt die verschillende 
prijzen in de wacht heeft gesleept tijdens 
het filmfestival van Cannes.

‘Girl’ vertelt een confronterend en onroe-
rend verhaal over identiteit en gender. De 
film laat ons binnenkijken in het leven van 
de 15-jarige Lara, die het wil maken als bal-
lerina. Daarvoor trotseert ze de wereld maar 
vooral haar lichaam dat tegenstribbelt, want 
Lara is geboren als jongen.

Je bent welkom vanaf 19.30 uur. De film start 
om 21.00 uur op het molenterrein. Breng je 
eigen stoel/kussen mee, er zijn slechts een 
beperkt aantal stoelen ter plaatse beschik-
baar. De inkom is gratis !
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Piepeloeren fiets- en 
zoektocht op zondag 7 juli

Op zondag 7 juli 2019 van 10.00 tot 18.00 uur 
laat Toerisme Rijkevorsel, samen met KVLV-
Rijkevorsel en de Landelijke Gilde Rijkevor-
sel, je binnenkijken op enkele bijzondere 
plaatsen in onze gemeente. Een uitgestip-
pelde route brengt je langs deze plekjes. 
Bij de deelnemers is het mogelijk om wat 
streeklekkers te nuttigen. Aan de fietsroute 
is bovendien een zoektocht verbonden waar 
je mooie prijzen mee kan winnen.

De dag wordt afgesloten op het molenterrein 
met om 18 uur een optreden van de Blaaska-
pel Hummel Bummel uit Brecht.

Kaarten hiervoor kun je kopen aan de info-
balie in het gemeentehuis en aan de ont-
haalbalie van de dienst vrije tijd, 1ste ver-
dieping Leo Pleysierbibliotheek. Prijs: € 5 
per persoon.

Bakkers aan de molen

Ook dit jaar komen de bakkers langs aan de 
molen. Op 7 juli, tijdens Piepeloeren, wordt 
er op ambachtelijke wijze brood gebakken 
in de houtoven van Toerisme Rijkevorsel. 
Je krijgt na de fietstocht een lekkere vers 
gebakken boterham met kaas of kop. Uiter-
aard is iedereen die dag welkom om de bak-
kers aan het werk te zien. ‘Molenbrood’ en 
‘roggeverdommeke’ kun je kopen zolang de 
voorraad strekt.

Bloemenwandeling
op zaterdag 3 augustus

Deze geleide wandeling start om 13.30 uur 
aan de ‘Plantentuin De Kleine Boerderij’, op 
de grens van Rijkevorsel en Merksplas (Os-
senweg 1 bus B), gelegen nabij fietsknoop-
punt 30.

De plantentuin maakt deel uit van het cul-
tuurhistorisch landschap Rijksweldadig-
heidskolonie Merksplas, kortweg Merksplas 
Kolonie. De gebouwen en gronden werden 
sinds 1920 in gebruik genomen door de 
toenmalig opgerichte straftuinbouwschool 
afgestemd op veeteelt, bijen, tuinbouw en 
boomkwekerij.
In 2007 kreeg de site een nieuwe invulling in 
lijn met het rijke verleden: een bijzondere 
collectietuin werd gerealiseerd. Dit is het 
levenswerk van plantenkweker Jan Oprins 
en het botanisch testament van wijlen Harry 
van Trier, de gerenommeerde botanist. On-
dertussen is het uitgegroeid tot een project 
waar vele plantenbezielers hun collectie in 
hebben ondergebracht.

Op het terrein kun je verscheidene uitzon-
derlijke collecties terugvinden van onder 
andere hortensia's, Afrikaanse lelies, Magno-
lia's, pioenrozen, toverhazelaars, daglelies, 
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bamboes, ... De tuin is in de eerste plaats 
een demonstratietuin gericht op natuur, 
educatie en welzijn waar iedereen welkom 
is om zich te laten inspireren en als ontmoe-
tingsplek. In het tuincafé met terras kun je 
nagenieten bij een welverdiende versna-
pering na een deugddoende wandeltocht. 
Deelname aan de wandeling is gra-
tis. Reserveren is niet nodig.

03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Pizza’s aan de molen

Op zondag 11 augustus wordt de houtoven 
op het molenterrein warm gestookt. Van 
12.00 tot 17.00 uur komt de huisbakker lek-
kere pizza’s bakken in de houtoven. Laat je 
verrassen met een pizza met streekproduc-
ten of stel zelf je pizza samen. En dit zolang 
de voorraad strekt.

Voorverkoop 
· Aan infobalie gemeentehuis, bezoekers-

centrum molenterrein, aan de onthaalba-
lie van de dienst vrije tijd (eerste verdie-
ping Leo Pleysierbibliotheek).

· Ter plaatse.

De molenaars zullen die dag de molenwie-
ken laten draaien.

De Schakel

Op zondag 25 augustus wordt er weer gefietst 
in de Kempen. KWB Sint-Jozef Rijkevorsel 
opent haar ‘Cementzakkenhut’ tijdens de 
jaarlijkse doortocht van ‘De Schakel’, het 
fietsevenement voor jong en oud in de Kem-
pen. Ook dit jaar kun je weer heerlijk ge-
nieten van een lokaal biertje op het gezellig 
terras aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel. 
Er is een aanbod van heel wat lekkers voor 
de hongerige fietser. Met een heus springkas-
teel wordt er ook aan de kleinsten gedacht.
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Week van de Opvoeding 2019

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2019 
werd de Week van de Opvoeding georgani-
seerd met als thema ‘Opvoeden, dat doen 
we samen!’. Opvoeden is immers een taak 
van ons allemaal en bevat vele verschillende 
levensdomeinen.

Dankzij onze ouderuitdagingen werden de 
ouders gestimuleerd om ook thuis aan de slag 
te gaan. Elke weekdag werd er een nieuwe 
uitdaging gelanceerd die ouders samen met 
hun kind(eren) konden aangaan. Zo werden 
ze uitgedaagd om samen te (voor)lezen, sa-
men buiten te spelen, samen te sporten, sa-
men gezelschapsspelletjes te spelen, samen 
te koken en samen te knutselen.

Elf gezinnen gingen de uitdagingen aan en 
streden mee om een hangmat te winnen. De 
familie Dirckx-Wouters heeft  alle uitdagin-
gen tot een goed einde gebracht en werden 
ook nog eens uitgeloot door een onschuldige 
kinderhand. Zij kunnen deze zomer volop ge-
nieten van hun nieuwe hangmat!

Peuterspeelpunt
sluit even zijn deuren...

Tijdens de zomervakantie worden de Kin-
derclubs ingepalmd door de kinderen van 
de speelpleinwerking. Daarom zal het Peu-
terspeelpunt voor twee maanden de deuren 
sluiten.

Vanaf woensdag 4 september zijn jullie 
weer allemaal welkom voor ons eerste Peu-
terspeelpunt van het najaar. Je kunt er dan 
terecht van 9.30 uur tot 11.30 uur in de 
Kinderclub centrum. Daarna vindt deze op-
nieuw week om week plaats in de Kinderclub 
van Sint-Jozef en de Kinderclub
in het centrum. Tot dan !

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Kiekeboe 2019:
een zomer vol spel en plezier

Ook deze zomervakantie staat de speel-
pleinwerking Kiekeboe weer paraat om alle 
jongeren die in Rijkevorsel wonen of er naar 
school gaan een zomer vol plezier te laten 
beleven. Meer informatie vind je terug in 
de Kiekeboefolder die verspreid werd via 
de scholen. Je kunt deze ook downloaden 
op www.rijkevorsel.be/kiekeboe. Voor meer 
info kun je uiteraard ook steeds terecht 
bij de jeugddienst in de Leo Pleysierbiblio-
theek.

Hopelijk mogen we jullie deze
zomer weer verwelkomen !

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kiekeboe

 

Meer    
info

VRIJE TIJD



Ouderuitdagingen
  Week van de Opvoeding

Lucas en Annelien Lambrechts: Koken

Maud, Mats en Sepp Wilmssen: Spelletjes spelen

Vic Van den Broeck: Lezen

Léonie, Arthur en Camil 

Hillen: Buiten spelen

War en Tuur Van Oerle: Knutselen

Elise en Annelore Snoeys: Sporten

Djurre Vlaminckx: Koken

Dieuwke Dirckx: Knutselen
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Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes

Ook dit jaar is er een fotozoektocht rond de 
Rijkevorselse speelpleintjes voorzien. Onze 
Rijkevorselse speelhelden, Aapje Rijk en 
Kikje Vors, nemen jullie weer mee op een 
avontuur om jullie nog meer speeltips te ge-
ven !

Haal jouw gratis exemplaar van de fotozoek-
tocht op bij de jeugddienst, de bib of het 
onthaal van het gemeentehuis. Wil je ook 
kans maken op één van onze fantastische 
prijzen? Breng dan voor 1 oktober jouw in-
gevulde boekje binnen bij het
onthaal van het gemeentehuis.

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Attractiedag aan De Valk:
23 augustus 2019

Op vrijdag 23 augustus organiseert speel-
pleinwerking Kiekeboe in samenwerking met 
de Gezinsbond een grootse Attractiedag in 
sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speel-
dag met onder andere verschillende uitda-
gende springkastelen, een ballenbad, een 
hindernissenparcours, een schminkstand, 
intitiatielessen en nog heel veel meer.

VRIJE TIJD

Spieken naar statistieken

Bewegen op Verwijzing
Bewegen op Verwijzing helpt mensen met 

een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Met 
een verwijsbrief naar een BOV-coach krijg je professionele 
coaching en een beweegplan op maat. 

In Rijkevorsel waren er in 2018 in totaal 52 deelnemers. Hier-
van behaalde 78 % zijn of haar doelstellingen en 90 % was te-
vreden over de begeleiding. Hoewel alle leeftijdscategorieën 
waren vertegenwoordigd, zijn het vooral de +50-jarigen die 
een coach onder de armen hebben genomen (52 %).

Wil je ook Bewegen op Verwijzing ? Meer info vind je bij de 
BOV-coach van Rijkevorsel: 0497 76 48 12.
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In de namiddag verwachten we een spette-
rende show van Jens De Lakei. Hij zal samen 
met de kinderen allerlei knotsgekke kunst-
jes uitvoeren. De boterhammendoos mag die 
dag thuisblijven want alle kinderen worden 
getrakteerd op lekkere frietjes met een cur-
ryworst.

De Attractiedag start om 9.30 uur aan sport-
centrum De Valk. We willen jullie vragen om 
je kinderen rechtstreeks naar daar te bren-
gen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig 
hebben, kunnen hiervoor terecht in de Kin-
derclub. Rond de klok van 16.30 uur, als alle 
kindjes hun ballon voor de ballonwedstrijd 
loslaten, wordt deze spektakeldag definitief 
afgesloten. Kinderen die nog na-opvang no-
dig hebben, kunnen dan nog terecht in de 
Kinderclub. 

Inschrijven kan via speelpleinwerking Kieke-
boe of via de Gezinsbond (May
Hendrickx, Veldstraat 61,
03 314 77 51).

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 53

 

Meer    
info
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Hoe ben je er bij gekomen om stage te doen in Ethiopië ?
Binnen onze opleiding leerkracht lager onderwijs aan de Thomas More hogeschool krijgen we 
de kans om op internationale stage te gaan. In het tweede jaar bieden ze ons allerlei mogelijke 
stageplaatsen aan. In Ethiopië vindt er naast het lesgeven in de lagere scholen ook een project 
plaats in het ziekenhuis. Dat project sprak mij aan om voor drie maanden naar Ethiopië te 
trekken. Dit avontuur beleefde ik samen met Pia Van Dyck, een medestudente uit de opleiding.

Wat voor een plaats is Mekelle ?
Mekelle is een grote stad waar vooral jonge mensen leven. Dit komt grotendeels door de univer-
siteit die er gelegen is. Een universiteit met zeven campussen waar ongeveer 30 000 studenten 
studeren. In de stad is iedereen enorm vriendelijk en gastvrij waardoor ons verblijf daar aan-
genaam kon verlopen. Toeristen hebben Mekelle nog niet ontdekt waardoor blanken nog nieuw 
zijn. Wel is de stad aan het inspelen op het groeiende toerisme. Dit kun je zien aan de vele 
hotels die worden gebouwd. 

Esther Royens over haar 
vrijwilligerswerk in Ethiopië

Esther Royens uit Rijkevorsel stapte in februari het vliegtuig op met als 
bestemming Mekelle in Ethiopië. Gedurende enkele maanden deed ze er 
stage en vrijwilligerswerk. Wij waren heel benieuwd naar haar reisverhaal. 
Hieronder vinden jullie het boeiende relaas terug. 

Volk van
Veussel
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Welke projecten stonden op jouw programma ?
Lesgeven deden we in drie verschillende scholen. Starten deden we in Ayder primary school, een 
staatsschool waar er ongeveer 50 leerlingen in één klas zitten. Een school die weinig hulpmid-
delen krijgt van de overheid. Het Engels was van een laag niveau waardoor onze lessen Engels 
vaak moesten vertaald worden naar het Tigrinya, de plaatselijke taal.
Hierna deden we stage in Kaleb primary school, een privéschool waar er ongeveer 40 leerlingen 
in één klas zitten. Hier zijn er al meer middelen om les te geven en konden we vlot communice-
ren in het Engels met alle leerkrachten en leerlingen. Tenslotte gaven we les in de Community 
School. Dit is een school waar alle kinderen van het personeel van de Mekelle University les 
krijgen. Ook dit is een privéschool waar het Engels van een hoger niveau is en waar je 35 leer-
lingen kan terugvinden in één klas.
Naast het lesgeven trokken we twee keer per week naar het ziekenhuis. Hier was een playroom 
waar we de kans kregen om met de zieke kinderen te spelen en enkele activiteiten uit te voe-
ren.

Hoe reageerden de kinderen op jullie ? En de leraren ?
De leerkrachten en kinderen waren enorm blij met onze komst. De leerlingen kregen graag les 
van ons omdat er zo eens een nieuwe werkvorm werd uitgeprobeerd. De leerkrachten zagen 
ons als een kans om nieuwe dingen bij te leren. Na onze stages bespraken we ook telkens met 
het leerkrachtenteam wat wij geleerd hadden uit de stage maar gaven zij ook feedback op ons. 

Aan welk project heb je het meest plezier aan beleefd ?
Elke school was uniek op zijn manier. Het lesgeven was enorm verschillend. In Ayder bleef al-
les eerder oppervlakkig omdat de communicatie moeizamer verliep. Op Kaleb konden we vlot 
praten in het Engels waardoor we een band opbouwden met de leerkrachten. Tijdens deze stage 
werden we vaak bij de leerkrachten uitgenodigd om na school nog samen iets te doen. Op de 
Community School stonden we maar een dikke week waardoor we daar minder ervaring hebben 
kunnen opdoen.
In het ziekenhuis kwamen we elke week weer met een lach. Het maakte ons gelukkig om te zien 
dat we de kinderen gelukkig konden maken. Door te spelen verscheen er een glimlach op de 
gezichtjes waardoor wij al lachend de deur konden sluiten na een namiddag spelen.

Hoe zag een gemiddelde dag er voor jou uit ?
Na een stevig ontbijt vertrokken we richting school. Dit deden we vaak met de bajaj, een kleine 
blauwe bromfiets. We hadden een vaste chauffeur die ons voor een vast bedrag overal naartoe 
bracht, wat wel handig was aangezien ze blanken normaal gezien graag een beetje meer laten 
betalen. In de school waren er vijf lesuren van 40 minuten. Wij gaven de lessen Engels in ver-
schillende graden. Na drie lesuren was het pauze, de kinderen eten dan hun ontbijt in school op.
Tijdens de middagpauze gingen wij terug richting ons hotel. In de privéscholen maakten we 
hiervoor gebruik van de schoolbussen, in Ayder namen we hiervoor de bajaj of minibus. Op dins-
dag- en donderdagnamiddag trokken we naar het ziekenhuis, de andere namiddagen werkten 
we meestal voor school.
Tijdens het avondeten namen onze kennissen ons vaak mee naar traditionele plaatsen of zoch-
ten we zelf een plekje uit om te eten. In het weekend konden we ’s avonds iets gaan drinken 
met onze nieuwe vrienden, in de week bleven we in het hotel om op tijd te gaan slapen zodat 
we ’s morgens zeker goed uitgerust waren.
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Hoe heb je de hele periode in Ethiopië beleefd ?
Wie of wat zal je het meest missen ?
Ethiopië was en zal altijd een onvergetelijk avontuur blijven. Het was een periode waarin ik 
mezelf nog meer heb ontdekt en waar ik veel heb bijgeleerd. Het belangrijkste was dat er 
geen stress bij gepaard ging. Ethiopië zal voor altijd een plaats in mijn hart hebben en is een 
tweede thuis geworden. Wat ik het meest ga missen ? De liefde en het respect van de kinderen 
op school, de vreugde wanneer onze vrienden ons zagen en de goedlachse, vriendelijke mensen 
op straat.

Wat zijn de grootste cultuurverschillen in vergelijking met België ?
Ethiopië heeft een enorm rijke cultuur. De grote meerderheid is orthodox christen. Aan dit geloof 
hechten ze veel belang en zo staat bijna alles in het teken van het geloof. Ze vasten 55 dagen 
voor Pasen, een periode waarin ze geen dierlijke producten eten. Met Pasen zelf is er dan één 
groot feest. Feesten doen ze in traditionele kledij. Elke dag vinden er overal koffieceremonies 
plaats, een moment waar iedereen samen is en geniet van een klein tasje zelfgebrande koffie.

Naast de vele tradities en gewoontes heeft Ethiopië ook een aparte tijdstelling. Ze volgen de Ju-
liaanse kalender. Hun jaar begint te tellen in september. Dan zijn er twaalf maanden met dertig 
dagen en een dertiende maand met vijf of zes dagen. Een dag begint om 6.00 uur ’s morgens. 
Dit is het uur 0. ’s Middags om 12.00 uur hier zal het daar dus 6.00 uur zijn. Even aanpassen dus 
wanneer je met iemand afspreekt.

Wat kunnen wij opsteken van de Ethiopiërs ?
De Ethiopiërs zijn enorm gastvrij, vriendelijk en behulpzaam. Alles staat voor hen in het teken 
van de ander. Familie en vrienden zijn er heel belangrijk waardoor ze alles zo veel mogelijk 
samen proberen te doen. Verbondenheid is heel belangrijk. Op straat zullen ze je altijd een 

#2310
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‘goedemorgen’ wensen en vragen hoe het met je gaat. Het is een cultuur waar iedereen ieder-
een kent en respect heeft voor elkaar.

Was er ook tijd voor uitstappen ? 
Ethiopië heeft een prachtige natuur. Op voorhand hadden we al eens opgezocht wat de moeite 
waard was om te bezoeken. Eenmaal daar aangekomen probeerden we zoveel mogelijk uitstap-
pen te plannen in het weekend en in de ene week vakantie die we hadden. Wij zijn gelada 
baboons, een apensoort, gaan spotten in de Simien Mountains. De Erta Ale, een actieve vulkaan, 
hebben we beklommen met daaraan gekoppeld een bezoek aan Dallol, een plek waarbij je je 
even op een andere planeet waant. Tot slot zijn we nog de rotskerken gaan bekijken in Geralta. 
Naast deze uitstappen was er in Mekelle zelf ook voldoende om te ontdekken. Stilzitten hebben 
we zeker niet gedaan!

En dan uiteindelijk terug in Rijkevorsel...
Terugkomen in Rijkevorsel was een vreemd gevoel. Enerzijds blij om familie en vrienden terug 
te zien maar anderzijds jammer dat het avontuur al is afgelopen. In het begin was het zeker 
wennen. Zo moet ik terug een gordel dragen in de auto en is er een rijkelijk aanbod aan eten. In 
Ethiopië was het eten redelijk eenzijdig: men eet er drie keer per dag injera, een soort zurige 
pannenkoek met dan telkens een andere topping. Injera wordt gegeten met je handen, terug 
in België was het noodzakelijk om terug met mes en vork te eten.

Ben je van plan om nog eens terug naar Ethiopië te gaan ? 
Ik wil zeker en vast nog eens terug gaan want ik heb nog lang niet alles gezien. Ethiopië heeft 
nog veel plaatsen om te ontdekken. Mekelle is een tweede thuis voor mij geworden. De vrienden 
die ik daar gemaakt heb, ga ik ooit nog eens bezoeken. De vraag is niet of ik zal terugkeren 
maar wanneer.
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Barbecuesaus
Hild Janssen www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 4 rode paprika’s
· 2 teentjes look
· 4 ansjovis
· 3 dl olijfolie
· 2 el kappertjes
· 3 el bladpeterselie 

Bereidingswijze
Rooster de paprika’s zwart in de oven, haal ze uit de oven en steek ze daarna 
in een plastieken zak en wacht 10 minuten.
Verwijder het vel van de paprika’s.
Doe alle ingrediënten samen in een blender en mix ze fijn.
Breng eventueel op smaak met barbecuekruiden.
Barbecuemengeling: meng alles goed onder elkaar (20 g zeezout, 10 g cayen-
nepoeder, 20 g paprikapoeder, 10 g kerriepoeder, 5 g basilicum, 59 g tijm).

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 1 250:

Prijzen voor
gratis omslaglot
(blauwgrijze kleur)
Wint een Audi A4:
serie K 013551.

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 25: in alle 
series het nummer eindigend 
op 891.

Tombola solidariteitsactie Samana 2019: trekking van 24 mei 2019

Prijzen voor gewone loten (rode kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 250: in alle series het nummer 
125346, 139785, 171859 en 218373.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 125: in alle series het num-
mer eindigend op 1549 en 6068.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 50: in alle series het nummer 
eindigend op 234.

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 25: in alle series het nummer 
eindigend op 211, 333, 611 en 986.

serie A 118483
serie B 218436
serie C 159536
serie D 181168
serie E 204723
serie F 165289
serie G 156280
serie H 200621
serie J 206485
serie K 119535
serie L 227400
serie M 189566
serie N 115646

serie P 194426
serie Q 141336
serie R 129361



39

Geflitst...

31 mei 2019: Opening tentoonstelling Wegé in Heemkundig Museum

25 mei 2019: Recreatieve duatlon De Kliefhamers

11 juni 2019: Workshop ondernemers in zaal Forsela

Juni 2019:

Drie leerlingen van Het Kompas

behaalden 100 % tijdens de Kangoeroewedstrijd

18 mei 2019:

BoekBabyBorrel in de

Leo Pleysierbibliotheek

23 mei 2019:
Naschoolse opvang

in de Kinderclub

11 mei 2019:
Stef Kamil Carlens

in de Singer
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18 mei 2019: Schoolfeest in GLS De Wegwijzer
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Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
Een olijke bende kameraden die tracht om 
wat leven te brengen in Rijkevorsel. Wij 
organiseren sportieve, culturele en sociale 
projecten. 

25 jaar geleden organiseerden wij voor de 
eerste maal op zaterdagnamiddag een wie-
lerkoers tijdens Rijkevorsel Kermis. Leontien 
Van Moorsel was de winnares van deze eer-
ste editie, ene Gert Dockx heeft dat nadien 
nog eens over gedaan tijdens een junioren-
koers. Tijdens het kermisweekend wordt er 
een proloog, een nieuwelingenkoers en een 
wedstrijd voor wielertoeristen ingericht.

Intussen zijn we dit jaar aan editie zeventien 
van onze stratenloop, ook wel Memorial Fons 
Brydenbach, waarbij de jeugd en de aller-
kleinsten extra in de watten worden gelegd. 
Voor de sportievelingen is er een traject van 
5 of 10 km uitgewerkt. Tijdens de Marathon 
der Noorderkempen hebben we zeven jaar 

na mekaar sportievelingen vanuit alle we-
relddelen mogen ontvangen: een Ier, Frans-
man, Canadees, Japanner, Marokkanen, ...
Intussen is er ook al sinds 2006 een koers 
voor sportievelingen uit eigen dorp tijdens 
het kermisweekend te Sint-Jozef.

Ook dit jaar gaat het openluchtconcert door 
aan de Kiosk achter het gemeentehuis, al-
weer voor de twaalfde keer. Rijkevorsel mag 
trots zijn op onze drie lokale muziekmaat-
schappijen: Vermaak na Arbeid, Broeder-
band en Condor. Tezamen met deze muzi-
kanten organiseerden we reeds ‘Muziek aan 
de Molen’, ‘100 jaar Francis Bay’ en ‘De 
Vaart Verjaart’. In het verleden waren ook 
de Smartones en de Freddy Sunder Bigband 
te gast.

Oldtimers en liefhebbers van blinkend 
chroom zijn in september welkom op onze 
vierde Cars & Coffee. Een ontbijt, een rond-
rit door de Kempen, frikadellen met krieken 
of een bezoek aan het rallycafé behoren tot 
de mogelijkheden.

In november, op een donkere vrijdagavond, 
kunnen de kaartliefhebbers bij ons terecht 
om te jokken of te rikken, ook al meer dan 
tien jaar.

#2310

Rijkevorsel-Leeft vzwVereniging in de kijker
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Uit hoeveel leden bestaat 
Rijkevorsel-Leeft ?
Intussen bestaat onze groep uit achttien 
werkende leden, vier daarvan vormen het 
bestuur van de vzw. Verschillende werkgroe-
pen brengen ideeën aan i.v.m. onze evene-
menten, die worden dan bekrachtigd tijdens 
een maandelijkse vergadering waarbij ieder-
een zijn zegje kan doen.

Wat is jullie vaste stek ?
Onze vergaderingen gaan telkens door in de 
Gilde. Het lokaal van de Sint-Sebastiaan-
schutters is tevens onze uitvalsbasis voor de 
Stratenloop, Cars & Coffee, Kaartprijskamp 
en onze recepties. Wij zijn deze vereniging 
dankbaar voor deze vaste stek.

Organiseren jullie uitstappen
of weekends ?
Jaarlijks beginnen we ons werkingsjaar met 
een barbecue waarbij onze partners en kin-
deren welkom zijn voor een gezellige dag 
culinair genieten en keuvelen. Ons seizoen 
sluiten we meestal af met een uitstap of 
een brunch. Tijdens de recepties proberen 
we onze helpers, seingevers, motards, me-
dewerkers van het Rode Kruis, ... in de wat-
ten te leggen met een hapje en een drankje.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ?
Wij zouden onze evenementen nooit kunnen 
inrichten als we niet de steun hadden van 
talrijke verenigingen maar een opsomming 
zou onbegonnen werk zijn. Een uitzonder-
lijke dank voor alle verenigingen en mede-
werkers die dit jaarlijks mogelijk maken.

Wat zijn de opmerkelijkste 
momenten uit de geschiedenis ?
Boma en Carmen, nonkel Jef, Sven Nys, Her-
man Van Springel, Gaston Roelants, de fami-
lie Brydenbach, Ludo Dierckxsens en Studio 
100 met Markske en Gert Verhulst waren in 
het verleden onze gasten.

Wij waren de vereniging die de aanvraag in-
diende om tijdens het kermisweekend onze 
dorpskern af te sluiten voor alle verkeer. Ie-
dereen weet intussen tot welk een succes dit 
heeft geleid.

Ook de kermis in Sint-Jozef heeft een nieuwe 
dimensie gekregen sinds wij daar een ker-
miskoers organiseren.

Onze jaarlijkse steun aan de verschillende 
goede doelen zijn telkens een hoogtepunt 
tijdens onze receptie naar aanleiding van de 
Stratenloop

Wat willen jullie als vereniging 
nog bereiken ?
Blijven verder doen zoals we bezig zijn, ho-
pelijk mag dit nog vele jaren duren.

Welke activiteit van jullie 
vereniging raden jullie de 
inwoners van Rijkevorsel aan ?
Kom gewoon deelnemen aan één van onze 
evenementen. Bij ons kan iedereen terecht: 
sportievelingen, liefhebbers van cultuur en 
van sociale projecten.

Welke vereniging nomineren 
jullie voor de volgende editie ?
Dans Maar. Verschillende kinderen en klein-
kinderen van onze leden zijn hier actief. Zij 
hebben een mooi aanbod voor onze balle-
rina’s in spé. Zij kunnen wel een beetje pu-
bliciteit gebruiken.

Rijkevorsel-Leeft vzw

· Hoofdactiviteit: Rijkevorsel laten leven
· Aantal jaren actief: 25 jaar
· Aantal leden: 18 leden
· E-mail: rijkevorsel-leeft@skynet.be
· Website: www.rijkevorsel-leeft.be
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1 juli - 31 aug. 2019
Tijdens de openingsuren van de bib
Schatten van Vlieg in de
Leo Pleysierbibliotheek
Spel 
Prikkel je smaakpupillen, maak je lieve-
lingsgerecht of speel smaaktwister. Hoe 
verfijnd is jouw smaakzin? Vlieg maakte 
een rood, blauw en groen smaakboekje 
en verstopte in elk boekje heerlijke 
spelletjes en smaakvolle stickers. Ga op 
zoek naar onze schat van Vlieg en ver-
ken een verrukkelijk parcours. Vind je 
de schatkist? Dan krijg je een cadeau-
zakje met een smaakboekje boordevol 
spelletjes én maak je kans op fantasti-
sche prijzen.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19

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

T.e.m. 15 sept. 2019
Fietszoektocht Harmonie 
Broederband Rijkevorsel
Spel

Fietszoektocht gedurende drie maan-
den ingericht door KH Broederband. 
Afstand ongeveer 17 km - mooie prij-
zen te winnen. Inschrijving in café 
’t Centrum te Rijkevorsel. Deelname 
€ 7 (1 consumptie inbegrepen).
€ 7

 Eetcafé ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

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

T.e.m. 30 dec. 2019
Tijdens de openingsuren van het 
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Tentoonstelling Willy Geets - 
Illustraties uit De Brug
Tentoonstelling
Willy Geets (Wegé) verluchtte voor het 
Rijkevorsels tijdschrift De Brug iedere 
uitgave met zijn tekeningen. Deze zijn 
te bewonderen in het museum iedere 
dinsdag, maar ook op de derde zondag 
van de maand.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be
 heemkundigekringrijkevorsel.
 wordpress.com

4 juli 2019
Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt:
Covers on the Rocks + Monkey Punks
Festival

Gratis optredens van 19.00 tot tot 24.00 
uur. Op donderdag 4 juli optredens van 
Covers on the Rocks (19.00 uur) en Mon-
key Punks (22.00 uur).
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 oomenherman@gmail.com
 www.rijkevorselswingt.weebly.com

7 juli 2019
Van 10.00 tot 17.00 uur
Bakkers aan de molen
Eten en drinken 
De bakkersgilde komt langs aan de mo-

len om op ambachtelijke wijze brood te 
bakken in de houtoven.

 Stenen Bergmolen
 Looiweg – 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be

Van 10.00 tot 18.00 uur
Piepeloeren
in Veussel 2019 
Fietstocht
Dit jaar kan men op 7 juli opnieuw ko-
men ‘Piepeloeren’ in Rijkevorsel. Een 
uitgestippelde fietsroute brengt de 
deelnemers langs de mooiste plekjes in 
Rijkevorsel. Ook dit jaar is er een zoek-
tocht en worden er streekproducten ge-
serveerd op de verschillende locaties. 
De dag wordt afgesloten op het molen-
terrein met een optreden van Blaaskap-
pel Hummel Bummel.
€ 5

 Rijkevorsel - 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel

 reserveren: 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be

11 juli 2019
Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt:
70’s Tush + Checkpoint Charlie
Festival
Gratis optredens van 19.00 tot tot 24.00 
uur. Op donderdag 11 juli optredens 
van 70's Tush (19.00 uur) en Checkpoint 
Charlie (22.00 uur).
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 oomenherman@gmail.com
 rijkevorselswingt.weebly.com
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18 juli 2019
Van 19.00 tot 22.00 uur
Workshop ‘meepraten met
de boekhouder’
Workshop

Regelmatig krijgt een ondernemer van 
zijn boekhouder een rapportering en 
raadpleegt hij hem over investerings-
beslissingen. Een boekhouder gebruikt 
echter een bepaald vakjargon en volgt 
bepaalde systemen die voor een on-
dernemer vaak niet helemaal duidelijk 
zijn. In deze workshop zullen de termi-
nologie van de boekhouder en de ver-
schillende soorten rapporteringen be-
sproken worden, zodat de ondernemer 
met begrip en inzicht kan meepraten 
met zijn boekhouder.

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 i.s.m. Fortio en Syntra
 03 340 00 30
 economie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/workshops2019

Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt:
Class X + Raf Van Brussel
Festival
Gratis optredens van 19.00 tot tot 24.00 
uur. Op donderdag 18 juli optredens van 
Class X (19.00 uur) en Raf Van Brussel 
(22.00 uur).

Gratis
 Parking Pastorij

 Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 oomenherman@gmail.com
 rijkevorselswingt.weebly.com

20 juli 2019
Om 18.00 uur
GP Peter Brosens
Wielrennen

 © Bart Huysmans

Kermiskoers voor sportievelingen uit 
Rijkevorsel tijdens de kermis van Sint-
Jozef. Inschrijven vanaf 17.00 uur in de 
tent aan de Meir. Start om 18.00 uur. 
Dames 10 ronden / Heren 15 ronden. 
Prijzen bij Trappisten.
€ 5

 Sint-Jozef
 Sint-Jozef 10 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw

20, 21 en 22 juli 2019
Sint-Jozef kermis
Rick’s barbershop
Kermis
Pure nostalgie. Triangolo d’Oro brengt 
samen met FC Sint-Jozef SK en Spie-
geltenten Klessens nieuw leven in de 
foor ! Rick's barbershop is een kleine 
spiegeltent waarin we iedereen verwel-
komen !

 Rick’s barbershop
 Meir 5 - 2310 Rijkevorsel

 FC Sint-Jozef SK

25 juli 2019
Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt:
DJ Niels + Queen Forever
Festival
Gratis optredens van 19.00 tot tot 24.00 
uur. Op donderdag 25 juli optredens van 
DJ Niels (19.00 uur) en Queen Forever 
(22.00 uur).
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 oomenherman@gmail.com
 rijkevorselswingt.weebly.com

28 juli 2019
Van 8.00 tot 10.30 uur
Noorderkempenrit - 
Memorial Louis Peeters
Wielrennen

Tocht voor wielertoeristen over de lan-
delijke wegen van de Noorderkempen 
en Noord-Brabant. Lengte van de tocht 
is 70 km.
leden VWB: € 1,50 
niet-leden: € 3,50

 Cafe Sport
 Stevennekens 218
 2310 Rijkevorsel

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

Aankondigingen van activiteiten in september dien je uiterlijk
op zondag 4 augustus 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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1 augustus 2019
Van 19.00 tot 24.00 uur
Rijkevorsel Swingt:
Stage Revolver + Bar Clochard
Festival
Gratis optredens van 19.00 tot tot 24.00 
uur. Op donderdag 4 juli optredens van 
Stage Revolver en Bar Clochard (22.00 
uur).
Gratis

 Parking Pastorij
 Doelenpad - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel Swingt
 oomenherman@gmail.com
 rijkevorselswingt.weebly.com

2, 9 en 16 augustus 2019
Om 19.00 uur
Chirock: music, food, drinks and 
friends
Festival

Een fantastische avond vol optredens 
van lokale of bekende bands. Hierbij 
kun je genieten van drankjes, hapjes en 
ook kinderanimatie (springkasteel, ...). 
Verdere info vind je op de Facebookpa-
gina van Chiro Rijkevorsel.

 Chiro Rijkevorsel
 Bavelstraat 85 - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Rijkevorsel

3 augustus 2019
Om 13.30 uur
Bloemenwandeling
Wandeling 

Deze geleide wandeling start om 13.30 
uur aan de ‘Plantentuin De Kleine Boer-
derij’. Deze bevindt zich op de grens 
Rijkevorsel – Merksplas, nabij fiets-
knooppunt 30. Deelname aan de wande-
ling is gratis. Reserveren is niet nodig.
Gratis

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be

Om 15.00 uur
Jeugdtriatlon De Bres
Triatlon 

Eerste Jeugdtriatlon voor jongeren van 
8 t.e.m. 15 jaar.
15.00 uur: U10-U12 (50 m, 3 km, 700 m)
15.30 uur: U14-U16 (100 m, 6 km, 1400 
m).
Twee wedstrijden en acht klassementen 
(jongens - meisjes / U10-U12-U14-U16). 
De wedstrijd voor U10-U12 mag op het 
parcours begeleid/vergezeld worden 
door iemand van de ouders.
voorverkoop: € 5 
daginschrijving: € 10

 Judoclub De Bres
 Pastoor Lambrechtsstraat 7
 2310 Rijkevorsel

 Judoclub De Bres
 info@triatlondebres.be
 www.triatlondebres.be

Om 17.30 uur
Triatlon de Bres
Triatlon
14de recreatieve triatlon De Bres Sint-
Jozef Rijkevorsel.
17.00 uur: Start trio’s 
17.05 uur: Start heren -40 jaar 
17.10 uur: Start dames 
17.15 uur: Start heren +40 jaar 
19.30 uur: Prijsuitreiking

voorverkoop: € 5 
daginschrijving: € 11

 Judoclub De Bres
 Pastoor Lambrechtsstraat 7
 2310 Rijkevorsel

 Judoclub De Bres
 www.triatlondebres.be

10 augustus 2019
Om 21.00 uur
Openluchtcinema ‘Girl’
Film

‘Girl’ schetst het leven van de 15-ja-
rige Lara, wier grootste droom is om 
carrière te maken als ballerina. Maar 
haar lichaam stribbelt tegen, want 
Lara is geboren als jongen. Echter, sa-
men met haar vader en jonge broer-
tje tracht ze de wereld te trotseren.  
De deuren gaan open om 19.30 uur, de 
film start om 21.00 uur. Er is een be-
perkt aantal stoelen beschikbaar, een 
eigen stoel of kussen meebrengen is 
aangeraden. Voor en na de vertoning is 
er gelegenheid om iets te drinken.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 i.s.m. @Veussel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/film

11 augustus 2019
Van 12.00 tot 17.00 uur
Pizzadag aan de molen
Eten en drinken 
Op zondag 11 augustus wordt de hout-
oven op het molenterrein warm ge-
stookt. Van 12.00 tot 17.00 uur komt 
de huisbakker lekkere pizza’s bakken in 
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deze houtoven. Laat je verrassen met 
een pizza met streekproducten of stel 
zelf je pizza samen. Wie er vorig jaar 
bij was, weet dat de pizza’s lekker wa-
ren. Ook de molenaars zullen die dag de 
molenwieken laten draaien.

voorverkoop: € 5 
dagprijs: € 6

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be

17 augustus 2019
Tennisvoetbaltoernooi 3 vs. 3
Tennisvoetbal

VNV De Kruk organiseert het Eerste 
Groot Tennisvoetbaltoernooi 3 tegen 3 
op gras op de terreinen aan Sportcen-
trum De Valk. Ploegen van max. vijf le-
den, € 15 inschrijvingsgeld per ploeg. 
Inschrijvingkan tot 14 augustus via 
kruk@telenet.be. De Inschrijving is pas 
definitief na betaling op rekeningnum-
mer BE03 7512 0266 6584. Het regle-
ment ontvang je na inschrijving. Prij-
zen voor de eerste drie mannenteams 
en de eerste drie vrouwenteams. Ge-
mixte competitie! Bij voldoende vrou-
wenteams aparte competitie. Eten en 
drinken zijn aanwezig.
€ 15

 Sportcentrum De Valk
 Kruispad 6 - 2310 Rijkevorsel

 VNV De Kruk
 inschrijven: kruk@telenet.be

24, 25 en 26 aug. 2019
zaterdag van 16.00 - 20.00 uur 
zondag van 11.30 - 20.00 uur 
maandag van 11.30 - 20.00 uur
Jumbomosselenrestaurant
Rijkevorsel kermis
Eten en drinken

Tijdens Rijkevorsel kermis kun je in 
zaal ’t Centrum terecht voor een sma-
kelijke portie jumbomosselen. Voor de 
niet-mosseleneters serveren wij ook 
heerlijke vers bereide vidé met groen-
ten, koude schotel, croque-monsieur 
met groenten, croque uit ’t vuistje, 
pannenkoeken en vanille-ijs aan demo-
cratische prijzen. Gerechten kunnen 
ook worden afgehaald. Het is dan han-
dig om een tas mee te brengen !

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

25 augustus 2019
Van 6.45 tot 14.00 uur
De Schakel
Fietstocht

Op zondag 25 augustus wordt er weer 
gefietst in de Kempen. KWB Sint-Jozef 
Rijkevorsel opent haar ‘Cementzakken-

hut’ tijdens de jaarlijkse doortocht van 
‘De Schakel’, hét fietsevenement voor 
jong en oud in de Kempen. Ook dit jaar 
valt er weer heerlijk te genieten van 
een lokaal biertje op het gezellig ter-
ras aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevor-
sel. Er is een aanbod van heel wat lek-
kers voor de hongerige fietser. Aan de 
kleinsten wordt ook gedacht. Er is een 
springkasteel om de beentjes even te 
ontspannen.
€ 4

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.kwbsintjozef.be

volgende maand

1 september 2019
Bootcamp-event

 Gemeentelijk sportveld
 Bavelstraat

2 september 2019
Ben je zwanger ? Kom kennis-
maken met Kind en Gezin

 Consultatiebureau
 Kind en Gezin

7 september 2019
Baz Trio

 de Singer

13 september 2019
Piet Van Den Heuvel & Band

 de Singer

14 september 2019
Magnapop + Harker
UITVERKOCHT

 de Singer
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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

 © Luc Jansen
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OPENINGSUREN

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
03 340 00 05  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: omgeving (ruimtelijke ordening
 en milieu), openbare werken,
 land- en tuinbouw en
 huisvesting-wonen

Karl Geens 2de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, erfgoed,
 mobiliteit, communicatie,
 financiën-begroting, feestelijkheden
 en erediensten

Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@n-va.be
beleidsdomeinen: lokale economie, middenstand,
 kinderopvang, kind en gezin,
 ontwikkelingssamenwerking,
 gelijke kansen en jeugd

Nathalie Stoffelen 4de schepen N-VA
0497 50 98 05  -  nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

Bert Vangenechten 5de schepen N-VA
0497 92 19 01  -  vbnva@telenet.be
beleidsdomeinen: voorzitter bijzonder comité
 sociale dienst, sociale zaken,
 tewerkstelling, informatica
 en energie

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
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 - Doelenpad 8
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

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 8.30 - 12.15 uur
maandag t.e.m. donderdag op afspraak 13.00 - 17.00 uur
maandagavond 17.30 - 19.30 uur

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Lokaal bestuur Rijkevorsel - Molenstraat 5
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

Openingsuren diensten
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