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Ik ga naar school en ik neem mee:









een brooddoos gevuld met vakantieverhalen
een leeg blad om alle kennis in te halen
een volle boekentas met nieuwe moed
goede voornemens in overvloed
een turnzak om sportief te knallen
een fluohesje om in het verkeer op te vallen
stiekeme hoop voor een tien op tien
enorm veel goesting om mijn vrienden weer te zien !

SEPTEMBER 2019

INHOUD
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Vanaf maandag 2 september worden de openingsuren van
verschillende gemeentelijke administratieve diensten
gelijkgesteld. Belangrijk is dat je vanaf dan ook op
woensdagnamiddag terecht kunt bij deze diensten.
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Het lokaal bestuur wil meer werken rond gezondheid. Het doel
is een beleid te ontwikkelen dat aan iedereen kansen biedt om
gezond te leven in een gezonde omgeving. De ondertekening van
het gezondheidscharter is een eerste stap in het bereiken van
dit doel.

16

Rijkevorsel profileert zich als Octopusgemeente. Duurzaam
woon-schoolverkeer heeft alleen maar voordelen. Steun de
Strapdag en laat op 20 september de auto aan de kant staan.
Kom die dag met de fiets of te voet naar school.

20

Het begrip ‘Cambio’ klinkt voor de meesten wellicht niet
onbekend in de oren. Het lokaal bestuur is ingestapt in het
Cambio autodeelsysteem. Vanaf 16 september staan twee
deelwagens op parking Pastorij klaar om gebruikt te worden.

32

Eind september is het 75 jaar geleden dat de eerste troepen
over het kanaal trokken in Sint-Jozef en de bevrijding werd
ingezet. Deze gebeurtenis kunnen we niet onopgemerkt
voorbij laten gaan. Met tal van activiteiten nemen we je mee
naar de bange dagen van september 1944, gevolgd door de
bevrijdingsfeesten.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
De vakantiemaanden naderen stilaan het einde en september komt reeds om de hoek een
kijkje nemen. Dat wil zeggen dat de voorbije periode in het teken stond van vakantie,
vrienden, familie, relaxen, ontspannen, ... Een terrasje hier of daar was er misschien ook
wel bij. In Rijkevorsel was er, door de inzet van verschillende verenigingen en vrijwilligers,
voldoende te beleven de voorbije zomermaanden. Tal van activiteiten en evenementen
werden georganiseerd. Hopelijk heb je er enorm van genoten en zijn de batterijen weer
opgeladen voor een goedgevuld najaar.
Voor ons is het duidelijk. We moeten meer inzetten op gezondheid. Voldoende bewegen,
gezond eten, op tijd aan de alarmbel trekken, leren luisteren naar elkaar, je goed voelen
in je vel, ... Kortom ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ blijft een zeer bekend maar vooral belangrijk
motto. Het bestuur wil hierrond allerlei acties gaan uitwerken. Lees meer hierover in deze editie van 2310.
Heb jij al gehoord van de nieuwigheid op de augustuskermis ? Op maandag 26 augustus wordt er een prikkelarm
moment georganiseerd. Voor mensen die extra gevoelig zijn, is dit het moment om een bezoekje te brengen aan de
kermis. Iedereen moet zich kunnen amuseren met de kermis vandaar dat we zo’n prikkelarm moment eens willen
uittesten. Dit zullen we nadien evalueren en indien positief onthaald, volgend jaar ook uitrollen op de kermis in
Sint-Jozef.
Wat staat er allemaal te gebeuren in september en wat gaat er wijzigen ?
· Een aanpassing van de openingsuren van de administratieve diensten zal doorgevoerd worden.
· Vanaf 16 september vind je twee deelauto’s op parking Pastorij.
· Sint-Jozef krijgt vanaf 1 september een nieuwe wijkagent.
· De fietsstraat werd geëvalueerd en goed bevonden.
· ...
Tot slot zou ik graag willen besluiten met de leerkrachten en leerlingen heel veel succes toe te wensen bij de start
van het nieuwe schooljaar. Aan de automobilisten wil ik volgende boodschap nog meegeven: let op, want de kleine
en grote fietsers begeven zich weer massaal door ons dorp. Wees extra alert, zij zullen je dankbaar zijn.

Dorien Cuylaerts,
Burgemeester

© Dirk Geets
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BESTUUR
Openingsuren administratieve diensten
wijzigen vanaf september
Vanaf maandag 2 september worden de openingsuren van de administratieve
diensten in het gemeentehuis, in het gebouw van de sociale dienst van het
OCMW en op de eerste verdieping in de Leo Pleysierbibliotheek volledig
gelijkgesteld. Bovendien kun je bij al deze diensten voortaan ook terecht op
woensdagnamiddag. De wijziging komt er om meer duidelijkheid te scheppen
en een betere dienstverlening te bieden aan de inwoners.

Nieuwe openingsuren administratieve diensten
		

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

· voormiddag	  9.00 –12.00 u.
9.00 –12.00 u.	  9.00 –12.00 u.	  9.00 –12.00 u.	  9.00 –12.00 u.
· namiddag			
13.00 –15.30 u.
· avond
15.30 –19.30 u.

De administratieve diensten in het gemeentehuis, in het administratief gebouw op de OCMWcampus en op de eerste verdieping in de Leo Pleysierbibliotheek waren tot voor kort bereikbaar
op verschillende tijdstippen. Dit verandert vanaf maandag 2 september door de gelijkschakeling
van de openingsuren van deze diensten.
De voornaamste wijziging is dat er voortaan ook een opening is op woensdagnamiddag van 13.00
tot 15.30 uur. Deze vervangt de maandagnamiddagopening, die vanaf september wegvalt. Het
aantal bezoekers op deze maandagnamiddag was beperkt. Er wordt verwacht dat de wissel
naar woensdagnamiddag de administratieve diensten toegankelijker maakt voor de inwoners.
Op maandagavond kun je uiteraard nog steeds terecht bij de diensten en dit vanaf 15.30 uur
tot 19.30 uur.
De sociale dienst van het OCMW blijft buiten de openingsuren werken op afspraak. Sommige
vragen of problemen nemen immers wat meer tijd in beslag. Voor een afspraak met een maatschappelijk assistent kun je bellen naar het nummer 03 340 39 65. Iedereen is welkom met een
vraag of een probleem. In het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef houdt de sociale dienst
spreekuur op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
De openingsuren van het recyclagepark, de buitenschoolse kinderopvang, de Leo Pleysierbibliotheek en de Aster Berkhofbibliotheek blijven ongewijzigd.
De telefonische bereikbaarheid van de administratieve diensten loopt gelijk met de openingsuren.

4

Diensten online bereikbaar
Communiceren met de overheid was nog nooit zo eenvoudig. De diensten van het lokaal bestuur zijn steeds per
e-mail bereikbaar. Via het e-loket krijg je met je eID en een paar muisklikken bovendien toegang tot je persoonlijke dossiers, kun je attesten en een nieuwe PIN-code aanvragen en zelfs een verhuis of huwelijksdatum
doorgeven. Je kunt er altijd online terecht, wanneer het jou het best past. Je bespaart niet alleen tijd. Je hoeft
je ook minder te verplaatsen, want zo'n document aanvragen kan vanuit je luie zetel thuis.
Ontdek alle online diensten via het e-loket van de gemeentelijke website:
www.rijkevorsel.be/eloket.

Rijkevorsel verwelkomt
haar nieuwe inwoners
Op zaterdag 22 juni werden de nieuwe inwoners naar jaarlijkse traditie verwelkomd
tijdens de onthaaldag. 90 inwoners waren
ingegaan op de uitnodiging van het lokaal
bestuur en konden zo genieten van een
heerlijk ontbijt. Daarenboven lanceerde het
lokaal bestuur op deze dag de geschenkbox
‘Veusselse Verwennerij’, een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten. De
primeur was voor de aanwezige nieuwe inwoners. Zij mochten per gezin een box mee
naar huis nemen.

Te koop in het gemeentehuis
De cadeaubox Veusselse Verwennerij is een
ideaal geschenk om een naaste, een collega,
een vriend of vriendin op een originele manier te verwennen. Wil je graag iemand ver-

© Dirk Geets

rassen met onze Veusselse Verwennerij ? Aan
de onthaalbalie in het gemeentehuis kun je
de geschenkbox kopen voor een bedrag van
€ 25. Wens je een grote bestelling te doen,
dan breng je ons hierover best
van tevoren op de hoogte.
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

Meer
info

© Dirk Geets
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BESTUUR
21 september: Internationale
Dag voor de Vrede
21 september is door de VN uitgeroepen tot
Internationale Dag voor de Vrede om ‘de
idealen van vrede te promoten’. Als lid van
het internationale netwerk Mayors for Peace
wenst Rijkevorsel hier de nodige aandacht
aan te besteden. De vredesvlag zal op deze
dag zichtbaar aanwezig zijn in onze gemeente.

Kort verslag raden
17 juni 2019
Gemeenteraad
De gemeenteraad beslist om verder deel te
nemen aan het project Kempens Woonplatform Noord en keurt het dossier met betrekking tot de subsidieaanvraag voor het project goed.

Sluitingsdagen september 2019
Op vrijdag 20 september houdt de buitenschoolse kinderopvang
een pedagogische studiedag. Die vrijdag wordt er enkel ochtendopvang in de Kinderclub georganiseerd. Gelieve hiermee
rekening te houden.
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Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
met nr. 2019104 en de raming voor de opdracht ‘Plaatsen van zes LED-borden met
snelheidsfunctie’. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek
en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De
raming bedraagt € 49 500,00 excl. BTW of
€ 59 895,00 incl. 21 % BTW.
Goedkeuring wordt verleend aan het addendum bij de overeenkomst van 31 januari
2018 betreffende de aanduiding van Pidpa/
Hidrorio als opdrachtgevend bestuur van het
project ‘K-18-004: Wegenis- en rioleringswerken in Hoeveweg (en Parre)’ tussen Studieburo Schillebeeckx, Pidpa/Hidrorio, Elia
en de gemeente Rijkevorsel.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
met nr. 2019103 en de raming voor de opdracht ‘Raamcontract voor aanstelling ontwerper wegen 2019’. De lastvoorwaarden
worden vastgesteld zoals voorzien in het
bestek en zoals opgenomen in de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 143  999,00 excl.
BTW of € 174  238,79 incl. 21 % BTW.
De voorliggende akte tussen de gemeente
Rijkevorsel, Aldi en Lema inzake het distributiecentrum, gelegen Ambachtsweg 8,
dewelke de wederinkoop ten algemenen
nutte inhoudt van een deel van het vermelde goed, met name een grondstuk met
de daarop aanwezige bouwwerken en infrastructuur met een oppervlakte van 8 558 m2,
voor een bedrag van € 207 434,79 te indexeren bij het verlijden van de akte, wordt
goedgekeurd.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
‘verzekeringen en aanverwante diensten’.
De lastvoorwaarden worden vastgesteld
zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels

van de overheidsopdrachten. De raming
voor vier jaar bedraagt € 748 285,64 incl.
21 % BTW.

Zitting gemeenteraad en raad
voor maatschappelijk welzijn

Het openbaar domein zoals voorgesteld bij
de omgevingsaanvraag met kenmerk OMV2019-033, op de percelen gelegen te Hoogstraatsesteenweg 82-88 en Koekhoven 7,
wordt aanvaard. De gemeenteraad gaat ermee akkoord dat het binnengebied wordt
uitgewerkt.

De volgende zittingen van de gemeenteraad
en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden plaats op woensdag 28 augustus en op
maandag 30 september vanaf 20.00 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

Raad voor
maatschappelijk welzijn
De raad gaat akkoord met de hernieuwde
samenwerkingsovereenkomst tussen het
woonzorgcentrum Prinsenhof en het AZ SintJozef te Malle.
De OCMW-raad gaat akkoord met de stopzetting van de bestaande geconventioneerde
LOI-plaatsen vanaf 1 oktober 2019.
De architectenovereenkomst met Rooilijn,
inzake de reorganisatie en uitbreiding van
de OCMW-campus, wordt definitief stopgezet.
De bijzondere aanwervingsvoorwaarden voor
de functies van ‘directeur woonzorgcentrum
en assistentiewoningen’ en ‘hoofdverpleegkundige’ worden vastgesteld.

Gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn
De beheersovereenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en gemeente Rijkevorsel inzake
kruiselingse delegatie van bevoegdheden
wordt goedgekeurd.
De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
Het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’
wordt vastgesteld.

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

de
op
de
de

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! Momenteel loopt er een
testfase om de kerk een bredere, gemeenschapsvormende functie te geven. Daarom
dagen we iedereen die wil uit om een leuke
activiteit te organiseren in de kerk die meteen een bijdrage levert voor de dorpsgemeenschap.
Een reservatie aanvragen of meer info ?
Contacteer kerksintjozef@gmail.com.

· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 04

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Rijkevorsel ‘Gezonde gemeente’
Gezondheid wordt alsmaar belangrijker in ons dagelijkse leven. Stoppen met
roken, evenwichtiger eten, meer bewegen, ... Mensen maken bewuste keuzes
om gezonder te gaan leven en zijn bekommerd om hun leefomgeving.

Het lokaal bestuur wil meer werk maken van gezondheid en wil dat de burger zich goed voelt in
z’n vel. Om deze woorden kracht bij te zetten ondertekende de burgemeester op 20 augustus
het gezondheidscharter. Met dit charter engageert het lokaal bestuur van Rijkevorsel zich om,
in samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Kempen, gezondheidspromotie en
ziektepreventie op te nemen in de meerjarenplanning.
Het doel is een beleid te ontwikkelen dat iedereen kansen biedt om gezond te leven in een
gezonde omgeving. Dit kan o.a. door meer bekendheid te geven aan bestaande gezondheidsinitiatieven rond borstkankerscreening, drugs- en alcoholpreventie, valpreventie en door nieuwe
initiatieven te lanceren rond geestelijke gezondheid, gezonde voeding, gezond bewegen.
Om dit doel te bereiken zal het lokaal bestuur de hulp inroepen van de zorgverstrekkers, scholen, verenigingen, ... Maar we starten bij de burger zelf.

Gezondheidsenquête
In samenwerking met LOGO Kempen en Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, wordt
de volgende maanden een gezondheidsenquête georganiseerd. Het doel van deze enquête is om
de gezondheid van onze inwoners te evalueren en om de voornaamste gezondheidsproblemen
en leefgewoonten te leren kennen.

Fruit op het werk
De actie ‘fruit op het werk’ is de eerste
actie die kadert binnen het gezondheidscharter. Onder het motto ‘een gezonde
geest kan alleen in een gezond lichaam’
trakteert het lokaal bestuur de werknemers tweewekelijks op vers seizoensgebonden fruit.
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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 hoogsensitiviteit, die extra gevoelig zijn voor prikkels,
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 kunnen 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 doorgaan 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.

Awel luistert naar
kinderen en jongeren
“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd !”
Een meisje van 18 jaar
“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen, maar als je wilt chatten raad ik
Awel niet aan want het is meestal volzet.”
Een meisje van 15 jaar
Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in België. Vaak staan ze erg lang in de
wacht. Zonde, want bijna allemaal voelen ze
zich stukken beter na het gesprek.
Awel zoekt extra vrijwilligers. Iets voor jou ?
Surf naar www.awel.be.

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 gezond
sapje.
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LEVEN EN WELZIJN
Geboorten
Oktober 2018
· Martins Da Silva Dimitrie, 13 oktober 2018, kind van Martins Da Silva Manuel en Martins Da Silva Anisoara

Mei 2019
· Snels Noah, 11 mei 2019, kind van Snels Johan en Hoppenbrouwers Sidney
· Nooyens Fien, 21 mei 2019, kind van Nooyens Kristof en Zegers Marlies

Juni 2019
· Herz Talya, 17 juni 2019, kind van Herz Ayman en Elsawah Shaimaa
· Dunca Casian, 19 juni 2019, kind van Dunca Dumitri en Dunca Maria
· Nadziałek Joachim, 30 juni 2019, kind van Nadziałek Dawid Patryk en Tatar Adrianna Anna

Juli 2019
· Verboven Morris, 3 juli 2019, kind van Verboven Dave en Nuyens Kaat
· Vermylen Emiel, 10 juli 2019, kind van Vermylen Pieter-Jan en De Schutter Karen
· Pagu Lucas, 13 juli 2019, kind van Pagu Marius en Itcus Elena Saveta

Huwelijken
Juni 2019
·
·
·
·

Juli 2019

Vanstalle Jimmy en Adriaensen Lore, 1 juni 2019
Bleys Lars en Brouwers Marion, 8 juni 2019
Dieu Jonas en Leemans Elien, 15 juni 2019
De Vos Gert en Bevers Ellen, 15 juni 2019

· Eysackers Ivan en Van den Broeck Sofie, 6 juli 2019
· Eyskens Björn en Van den Eynden Kelly, 12 juli 2019
· Sas Tom en Granton Jemer, 27 juli 2019

Overlijdens
Juli 2019

Juni 2019
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Borremans Ludovica
Snoeys Maria
Geentjens Lydia
Lenaerts Marleen
Van Bladel Frans
Gabriels Anna
Orban Marcel
Stabel Franciscus
Verhoeven Philomena
Verkooijen Anna
Hapers Maria

°1926
°1921
°1944
°1967
°1941
°1930
°1930
°1932
°1922
°1940
°1937

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

   4 juni 2019
   6 juni 2019
   6 juni 2019
   7 juni 2019
   7 juni 2019
15 juni 2019
16 juni 2019
16 juni 2019
23 juni 2019
23 juni 2019
24 juni 2019

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Boogaerts Hugo
Geerts Marie-Josée
Gorrens Rudi
Goris Paulus
Hens Maria
Marissen Frans
Faes Nicole
Van Gool Jozeph
Antonissen Maria
Verhaert Renaat
Maes Edwin

°1950
°1956
°1965
°1946
°1943
°1938
°1950
°1941
°1927
°1943
°1985

†
†
†
†
†
†
†
†
†
†
†

   3 juli 2019
   4 juli 2019
   6 juli 2019
   8 juli 2019
10 juli 2019
10 juli 2019
13 juli 2019
14 juli 2019
18 juli 2019
21 juli 2019
29 juli 2019

Computer- en tabletcursussen:
gratis en voor iedereen
Digidak staat garant voor cursussen in een
prettige en ontspannen sfeer, waarbij ze per
cursus niet meer dan vijf cursisten ontvangen. Heb je nog nooit met een computer of
tablet gewerkt en wil je het toch graag leren? Wil je meer weten over internet, Facebook, Cloud of werken met Windows 10?
Dit en nog veel meer ontdek je tijdens de
verschillende cursussen die door digidak in
Rijkevorsel worden georganiseerd.

Initiaties

· donderdag 12 en 19 september 2019 van
10.00 tot 12.00 uur in Rijkevorsel centrum
(Klooster), Molenstraat 5

Vrije inloop
Tijdens de vrije inloop kun je, als je thuis
geen computer hebt of extra wilt oefenen,
onbeperkt en gratis begeleid oefenen. Onze
begeleiders helpen je graag verder.
· Digidak Sint-Jozef (Aster Berkhofbibliotheek) - Kerkdreef 61, vrije inloop op
maandag van 10.00 tot 12.00 uur
· Digidak Centrum (Klooster) - Molenstraat 5, vrije inloop op donderdag van
9.00 tot 12.00 uur

Na de zomervakantie worden weer verschillende cursussen gegeven zoals computerwegwijs, internet en e-mail, werken met smartphone, tablet voor beginners, Facebook,
bewerken van foto’s en nog zoveel meer.
Kom het allemaal ontdekken bij digidak.

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

Om deel te nemen aan de initiaties moet je
vooraf inschrijven:
· maandag 9 en 16 september 2019 van
10.00 tot 11.30 uur in Sint-Jozef Rijkevorsel (Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef
61)

Woensdag 4 september 2019

Verjaardagsfeestje Prinsenhof

· Dame blanche en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woonzorgcentrum.
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LEVEN EN WELZIJN
Een gratis eID kaartlezer
voor elk gezin
Aangezien er nog eID kaartlezers beschikbaar zijn, herhalen we de actie van vorig
jaar. Bij afgifte van de volledig ingevulde
bon kun je gratis een eID kaartlezer afhalen
bij het onthaal van het gemeentehuis.

Opgelet !
· Er is slechts één eID kaartlezer beschikbaar per gezin. Heb je reeds een kaartlezer afgehaald, dan is het dus niet nodig
om nogmaals naar het gemeentehuis te
komen.
· De eID kaartlezers worden verdeeld zolang de voorraad strekt.

Gezocht: chauffeurs voor de
Minder Mobielen Centrale
Reeds vele jaren organiseert het OCMW
de werking van een
Minder Mobiele Centrale. Dit is een dienst
waarbij mensen met verplaatsingsmoeilijkheden door vrijwilligers naar hun plaats van
bestemming vervoerd worden. Dit kan gaan
over o.a. bejaarden, personen in een sociale
noodsituatie, personen die minder mobiel
zijn en moeilijk gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer.
De laatste maanden stijgt het aantal gebruikers en dienen de chauffeurs meer en
meer ritten te rijden. Tegelijk zijn enkele
chauffeurs omwille van leeftijd of ziekte
niet meer zo actief, zodat we nu opnieuw
op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers-chauffeurs om onze dienst mee te bemannen.
De vrijwilliger-chauffeur vervoert de leden
met haar of zijn eigen auto. De vrijwilliger
ontvangt hiervoor een onkostenvergoeding
van € 0,35 per kilometer.

Bon gratis eID kaartlezer
Naam en voornaam:

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

Adres:

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

Telefoonnummer:

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

E-mail:

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

n

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

✁
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Jij bepaalt als chauffeur uiteraard zelf op
welke dagen je kunt rijden. Je bent door
Taxistop te Gent gedekt door een omniumverzekering voor je auto en door een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
Beschik je over een wagen en een rijbewijs,
wat vrije tijd en een telefoon ? Ben je graag
tussen de mensen en wil je die ook graag
helpen waar mogelijk ? Dan ben jij de vrijwilliger-chauffeur die we zoeken.

Verkeersouders die jaarlijks verschillende
activiteiten organiseren die in het teken
staan van verkeersopvoeding, leesouders
die wekelijks zorgen voor de begeleiding
van kinderen in kleine leesgroepjes, het oudercomité dat verschillende evenementen
op poten zet om geld in te zamelen, geld
dat dan weer terugstroomt naar de kinderen
voor o.a. de schoolreizen en aankoop didactisch materiaal.
Denken we ook aan de kriebelouders die de
kinderen maandelijks controleren op eventuele vervelende beestjes in het haar, huiswerkouders die kinderen thuis begeleiden
met hun lessen en taken. En dan mogen we
zeker de ouders, grootouders, tantes, nonkels,… niet vergeten die al eens met de auto
rijden om de kinderen naar een activiteit te
brengen, ouders die kinderen begeleiden bij
fietsuitstappen…. De lijst lijkt eindeloos.

Wens je meer informatie over deze vrijwilligers of wens je je op te geven als vrijwilliger, dan maak je best een afspraak met
de verantwoordelijke bij de sociale dienst
om je inschrijving in orde te maken. Vooraf
even telefoneren tijdens de voormiddag op
het nummer 03 340 39 51 of mailen naar
fjacobs@ocmwrijkevorsel.be om een afspraak te maken is aangewezen.

Voor al deze hulp en inzet kunnen we alleen
maar nederig buigen en zeer dankbaar zijn.
Bedankt, van de kinderen en leerkrachten
van De Wegwijzer en van het lokaal bestuur.

De Wegwijzer bedankt
zijn vrijwilligers
Rijkevorsel telt heel wat verenigingen. Veel
vrijwilligers zijn dagelijks in de weer om allerlei activiteiten, evenementen, organisaties… op poten te zetten. En geen klein detail: alles gebeurt kosteloos. Ook de werking
van onze school, De Wegwijzer, draait voor
een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers.
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LEVEN EN WELZIJN

De oplegkosten voor dokter, apotheker, ...
wegen vaak heel erg zwaar door op een
maandbudget.

hoogde tegemoetkoming (de zogenaamde
VT) worden de oplegkosten van doktersraadplegingen en sommige geneesmiddelen
lager, is er een lager persoonlijk aandeel in
de verblijfskosten van een ziekenhuis, is er
een lager plafond om in aanmerking te komen voor de maximumfactuur, ...

Nog te veel mensen vergeten dat men mogelijk recht heeft op een verhoogde tussenkomst van de mutualiteit. Dankzij deze ver-

Ook heb je dan recht op een lagere bijdrage
voor de Vlaamse sociale bescherming (de
vroegere zorgkas), en kom je in aanmerking

De verhoogde tegemoetkoming
van de mutualiteit

zoekt een (m/v)

DIRECTEUR WOONZORGCENTRUM EN
ASSISTENTIEWONINGEN (A1A-A3A)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING
Als directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen
geef je rechtstreeks leiding aan het middenkader van het
woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Je coördineert
de werkzaamheden en handelt hierbij steeds met het oog op
de kwaliteitsvolle zorg voor de residentiële bewoners van de
zorgcampus. Voorts bouw je mee aan een integrale lokale
visie op ouderenzorg en implementeer je deze in de praktijk.
In dit kader werk je samen met het politieke niveau, diverse
diensten van de organisatie en andere partners. Vanuit je
positie als verantwoordelijke voor de cluster ouderenzorg
maak je deel uit van het managementteam van het lokaal
bestuur. Je werkt onder leiding van de algemeen directeur.
PROFIEL
Je bent een integer persoon met de nodige
verantwoordelijkheidszin en leidinggevende capaciteiten.
Daarnaast toon je een grote betrokkenheid bij het werk
en voldoende maturiteit in je contacten met collega’s,
mandatarissen en (familieleden van) bewoners. Je stelt je
dynamisch en professioneel op. Verder formuleer je adviezen
op een heldere wijze, zowel schriftelijk als mondeling. Je
beschikt over algemene kennis met betrekking tot de gangbare
principes en de geldende regelgeving binnen de zorgsector.
VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een masterdiploma, of een daarmee
gelijkgesteld diploma, en je beschikt over minstens vier
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jaar relevante leidinggevende ervaring in een gelijkaardige
functie, bij voorkeur in de zorgsector. Voorts heb je met
gunstig gevolg een opleiding in het management gevolgd
waarvan de opleidingsduur minstens 20 studiepunten
omvat of ben je bereid dergelijke opleiding te volgen
binnen een termijn van drie jaar na indiensttreding. 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 en een kopie van je diploma aan de
personeelsdienst uiterlijk op 23 september 2019. Je verstuurt
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze
af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. lokaal
bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je
kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

Meer
info

voor een tegemoetkoming uit het sociaal
stookoliefonds, aan te vragen bij het OCMW.
Vaak geven de verschillende ziekenfondsen
aan hun leden die in aanmerking komen voor
de verhoogde tegemoetkoming, nog andere
extra voordelen. Deze kunnen variëren van
ziekenfonds tot ziekenfonds.

Wie komt er in aanmerking voor
de verhoogde tegemoetkoming ?
· Een eerste beperkte groep van personen
krijgt automatisch recht op deze verhoogde tegemoetkoming en moet daarvoor zelf geen stappen ondernemen. Dit
zijn diegenen die een leefloon ontvangen
(vanaf de vierde maand), die een inkomensgarantie voor ouderen ontvangen of
die een uitkering ontvangen omwille van
hun handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming, een zorgbudget
voor ouderen met een zorgnood, ...).
· De tweede en grootste groep van personen
krijgt deze verhoogde tegemoetkoming
niet automatisch maar moet daarvoor bij
de eigen mutualiteit een aanvraag indienen.

Er zijn twee mogelijkheden
· Ofwel ben je weduwe/weduwnaar, invalide of gepensioneerde, ofwel ben je
erkend als persoon met een handicap,
ofwel ben je meer dan 1 jaar werkloos
of arbeidsongeschikt, ofwel woon je in
een éénoudergezin: de mutualiteit zal
een inkomensonderzoek doen bij jou en
alle gezinsleden. Ligt dat inkomen onder
een bepaald grensbedrag (momenteel
€ 19 566,25 per jaar, te verhogen met
€ 3 622,24 per persoon ten laste), dan
kom je in aanmerking voor de verhoogde
tegemoetkoming.
· Ofwel bevind je je niet in één van deze
hierboven genoemde situaties, dan zal er

verder onderzoek gebeuren naar je inkomen van het vorige jaar. Ook dat moet onder een bepaald grensbedrag liggen (momenteel voor 2018: € 18 855,63 per jaar,
te verhogen met € 3 490,68 per persoon
ten laste).
· Op basis van dit uitgebreid financieel
onderzoek van alle gezinsleden zal het
ziekenfonds een beslissing nemen of je
al dan niet in aanmerking komt voor de
verhoogde tegemoetkoming.

De volgende jaren zal de verdere toekenning
van deze verhoogde tegemoetkoming regelmatig gecontroleerd worden, dit om na te
gaan of je nog voldoet aan de toekenningsvoorwaarden. Indien je de verhoogde tegemoetkoming krijgt, zul je ook aangepaste
klevers van de mutualiteit ontvangen.
De aanvraag tot het bekomen van de verhoogde tegemoetkoming is dus afhankelijk
van een uitgebreid inkomstenonderzoek.
Het is zeker en vast de moeite om hierover
met je ziekenfonds eens contact op te nemen.

·
·
·
·
·

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
wzc@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 00

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Stappen en trappen naar school
op 20 september
Dit jaar gaat de 13de editie van de Strapdag door. Maar liefst 400 000
kinderen uit 1 500 scholen doen jaarlijks mee aan de actie, zo ook de scholen
in Rijkevorsel. Op de Strapdag komt iedereen te voet of met de fiets naar
school. Zo benadrukt de campagne dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond,
goed voor het milieu en vooral laagdrempelig is.

Strappen voor een gezonde schoolomgeving
Duurzaam woon-schoolverkeer heeft alleen maar voordelen:
· minder chaos aan de schoolpoort
· goed voor het milieu
· minder wagens in de schoolomgeving verbetert de luchtkwaliteit
· goed voor de gezondheid
· bevordert sociaal contact en zelfontplooiing
Scholen kunnen ook meedoen aan de strapwedstrijd en maken kans op een Octopusverkeersshow, een praktijksessie dode hoek met een echte vrachtwagen of andere leuke prijzen uit de
prijzenpot.
Als Octopusgemeente ondersteunt het lokaal bestuur onze scholen waardoor ze een mooi materialenpakket ontvangen. Doen jullie ook mee zodat de scholen misschien ook nog leuke prijzen
winnen uit de prijzenpot ? Laat op 20 september de auto aan de kant en kies ook voor stappen
of trappen !
Meer info:
· www.strapdag.be
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Nieuwe wijkagent voor
Sint-Jozef Rijkevorsel
Vanaf 1 september 2019 wordt Rony Van
Hasselt de nieuwe wijkinspecteur van SintJozef. Hij vervangt er Luc Vannuffelen die
sinds deze zomer geniet van zijn pensioen.
Rony zal, net als de andere wijkinspecteurs
in Rijkevorsel, werken vanuit het wijkbureel
in Doelenpad. Hij wil graag zoveel mogelijk
zichtbaar en aanspreekbaar zijn in zijn wijk.
In het straatbeeld zal je Rony dan ook regelmatig zien passeren.

Rony begon zijn carrière destijds bij de rijkswacht en heeft ervaring opgedaan in grote
steden als Brussel en Antwerpen. Sinds 2001
werkt hij bij de dienst interventie in de politiezone Noorderkempen. Nu, ruim 18 jaar
later, wil hij zijn carrière graag een nieuwe
wending geven.

Vandalisme in Rijkevorsel
Tijdens de maanden juli en augustus zijn er
verschillende feiten van vandalisme vastgesteld in Rijkevorsel. Het gaat daarbij zeker
niet meer enkel over kwajongensstreken, regelmatig zijn er bewoners die schade hebben

aan hun eigendom. Zo werden o.a. fietsen
en voertuigen beschadigd, ramen van een
leegstaand pand stukgeslagen, bloembakken
meerdere keren omgegooid en voorgevels
beschadigd.

Ben je getuige van één of meerdere van bovenstaande feiten en kun je enige info verschaffen over de daders, neem dan contact
op met de lokale politie Noorderkempen via
het telefoonnummer 03 340 88 00.
Hou ogen en oren open en gelieve bij verdachte handelingen steeds de politiediensten te verwittigen via het noodnummer 101
of 112. Dank bij voorbaat !
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Verkeershinder
Centrum kermis
· Vrijdag 23 augustus t.e.m.
dinsdag 27 augustus
Op vrijdag 23 augustus 2018 vanaf 17.00
uur (bij het starten van de proloog) zal het
dorpscentrum gedeeltelijk afgesloten worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk. Het dorpscentrum is volledig afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 23
augustus tot en met dinsdag 27 augustus,
24.00 uur. Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum. Alle doorgaand
verkeer moet de omleidingen volgen.

Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) gewoon negeren met als gevolg dat zij
verderop verplicht zijn om terug te keren.
Volg tijdig de aanwijzingen zodat je niet
klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel.

Proloog
· Vrijdag 23 augustus
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2019 ingezet
met een proloog voor wielertoeristen op vrijdag 23 augustus. De proloog start om 18.30
uur en de omloop loopt via Hoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg,
Verbindingsstraat, Looiweg, Boshoevenweg,
Oostmalsesteenweg en terug naar Hoek.
Deze omloop zal volledig verkeersvrij gemaakt worden van 17.00 uur tot 21.00 uur.
Gepaste omleidingen zullen gesignaleerd
worden. Wegens verkeersproblemen in het
verleden raden we aan om zoveel als mogelijk de Looiweg en Oostmalsesteenweg te
vermijden.
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Kermiskoersen
· Zaterdag 24 augustus
Op zaterdag 24 augustus worden er twee
wielerwedstrijden gepland in het centrum.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00
uur en om 15.00 uur de wedstrijd voor nieuwelingen tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken Sint-Lenaartsesteenweg, Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, 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 signaalgevers en de bevelen van de politie nauwgezet
op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en
veilig kunnen verlopen.

Te land, te vaart en in de lucht
· Zondag 8 september
Op 8 september 2019 organiseert Jeugdhuis
De Wauwel het evenement Te land, te vaart
en in de lucht. Hiervoor zal het laatste gedeelte van de straat Sint-Jozef afgesloten
worden voor alle verkeer tussen de ingang
van de parking van het evenement en de Nijverheidsweg (Beerse).
Aan de overkant zal de Zuiderdijk afgesloten
worden tussen de Kievitsheide en tot na de
bocht in de Klundert. Het best volg je de
gesignaleerde omleidingen.

Boerenmarkt
· Zondag 8 september
Eveneens op 8 september 2019 wordt er
een boerenmarkt georganiseerd door de
Landelijke Gilde. Op parking Doelenpad zal

een parkeerverbod ingesteld worden van
7.00 uur tot 15.00 uur. Het Doelenpad zelf
zal tijdens dezelfde uren afgesloten worden voor alle gemotoriseerd verkeer tussen de kruispunten Dorp en Kasteelweg. De
volgende omleiding wordt voorzien: Hoogstraatsesteenweg, Koekhoven, Schommeweg, Bolksedijk. Vanuit de andere richting
volg je de omleiding: Eekhofstraat, Markweg,
Appelstraat, Drijhoek en Bochtenstraat.

hoogte van het voetbalterrein van FC SintJozef SK. Op zaterdagnamiddag en -avond is
er een rondrit door Rijkevorsel.

Bevrijdingscolonne
trekt door Rijkevorsel

· Zondag 22 september
Op zondag 22 september zal omwille van
het opendeurweekend van brandweer Rijkevorsel een gedeelte van de Looiweg worden afgesloten van 10.00 uur tot 20.00 uur
voor alle gemotoriseerd verkeer. Doorgaand
verkeer zal worden omgeleid via de nabijgelegen zijstraten. Hiervoor kun je de gesignaleerde omleiding volgen.

· Dinsdag 10 september
Op 10 september 2019, tussen 10.00 uur en
11.00 uur, rijdt een colonne van militaire
voertuigen vanuit Brecht naar Turnhout door
Rijkevorsel via de Sint-Lenaartsesteenweg,
Dorp, Bochtenstraat, Drijhoek en de Merksplassesteenweg. De colonne bestaat uit een
100-tal legervoertuigen alle types, verdeeld
in drie groepen. De colonne rijdt aan een
snelheid van 30 km/uur en wordt begeleid
door de militaire politie.

Vaartrock / Kanaalfuif
· Vrijdag 13 september en
zaterdag 14 september
Chiro Sint-Jozef organiseert op vrijdag 13
september en zaterdag 14 september twee
evenementen. Op vrijdagavond vindt Vaartrock plaats, op zaterdag de jaarlijkse Kanaalfuif. Hiervoor wordt de Zuiderdijk ingericht als éénrichtingsstraat van vrijdag 20.00
uur tot en met zondag 4.00 uur waarbij het
verkeer verloopt vanaf de Vlimmersebaan
naar de Kievitsheide. Het verkeer voor de
omliggende straten kunnen toegang nemen
via de Kievitsheide of Klundert.

Opendeur Brandweer

Cars & Coffee
· Zondag 29 september
Op zondag 29 september zal het oldtimerevent Cars & Coffee plaatsvinden. Op parking Doelenpad, parking Pastorij en parking
Zuid zal een parkeerverbod ingesteld worden. Dit parkeerverbod zal ook gelden voor
Doelenpad en Kasteelweg tussen de kruispunten Middelstede en Bavelstraat.
Doorgaand verkeer zal niet mogelijk zijn in
deze straten en je kunt tussen 06.00 uur en
20.00 uur volgende omleiding volgen: Hoogstraatsesteenweg, Koekhoven, Schommeweg, Bolksedijk en in de andere richting:
Eekhofstraat, Markweg, Appelstraat, Merksplassesteenweg, Drijhoek, Bochtenstraat.

Herdenking bevrijding
· Zaterdag 21 september en
zondag 22 september
Het treffen voor militaire voertuigen
vindt dit jaar plaats tijdens het weekend van 21 en 22 september 2019 ter

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

·
·
·
·

Meer
info

mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
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
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BOUWEN EN WONEN
Cambio autodelen nu ook in Rijkevorsel
Vanaf maandag 16 september kun je ook in Rijkevorsel een cambio-deelauto
uitlenen. Cambio is een eenvoudig autodeelsysteem waarbij op vaste
standplaatsen auto’s ter beschikking staan die je na reservatie en tegen een
vergoeding vrij kan gebruiken. Ideaal voor mensen die niet zo vaak een wagen
nodig hebben. We starten in Rijkevorsel met twee deelwagens op parking
Pastorij (naast de oude Pastorij).

Geen vaste kosten, geen kopzorgen
Met Cambio heb je een auto wanneer je er een wil, maar ook enkel dan. En dus betaal je ook
enkel als je de wagen gebruikt. Er zijn, op het bescheiden maandelijks abonnement na, geen
vaste kosten. Dit maakt het financieel interessant voor wie weinig met de wagen rijdt. Bovendien verlost Cambio je van alle kopzorgen die een eigen auto met zich meebrengt: onderhoud,
verzekeringen, herstellingen, brandstofkosten, autokeuring, ... Cambio neemt alles voor haar
rekening.
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Ideaal voor wie weinig rijdt met zijn (tweede) wagen
Wie jaarlijks minder dan 10 000 km aflegt en de auto niet dagelijks gebruikt voor bv. woonwerkverkeer, komt met Cambio goedkoper uit. Ook gezinnen met een tweede (of derde) auto
die niet vaak gebruikt wordt, kunnen hier voordeel uit halen. Hoe minder kilometers op de
teller, hoe groter de winst. Zo kan wie slechts 7 000 km per jaar aflegt met de auto ca € 1 100
op jaarbasis uitsparen. Voor wie heel weinig rijdt en bijvoorbeeld maar 3 500 km per jaar rijdt,
stijgt dit voordeel tot maar liefst € 2 100 per jaar.
Verspreid over België maken al meer dan 35 000 mensen gebruik van Cambio. Benieuwd hoeveel
geld jij kunt uitsparen door over te schakelen ? Maak op www.cambio.be de vergelijking tussen
wat jouw eigen wagen kost en welke de kost zou zijn bij Cambio.

Simpel als 1-2-3
In drie eenvoudige stappen krijg je toegang tot het Cambio-autodeelsysteem:
1. Inschrijven: doe je eenmalig via www.cambio.be of per post. Zodra je ingeschreven bent,
ontvang je een Cambio-kaart met pincode.
2. Reserveren: doe je telefonisch, via de CambioApp of via www.cambio.be. Je kunt een auto
reserveren voor één uur, enkele uren of voor meerdere dagen. Dat kan lang op voorhand,
maar ook enkele minuten voor je vertrekt.
3. Rijden: je haalt de auto af aan zijn standplaats en opent hem met je persoonlijke kaart.
Dankzij de tankkaart tank je op kosten van Cambio en op het einde van de rit breng je de
auto gewoon terug naar zijn standplaats: klaar voor de volgende gebruiker.

Milieuvriendelijker
In Rijkevorsel staan een elektrische Nissan Leaf en een Citroën C3 op benzine ter beschikking.
Bij de keuze van haar auto’s houdt Cambio rekening met de ecoscore van de wagens. En elke
Cambio-wagen vervangt acht tot twaalf privé-wagens. De milieuvriendelijke auto’s van Cambio
verkleinen dus meteen ook jouw ecologische ‘bandafdruk’.

Infoavond dinsdag 17 september
Heb je interesse om in het autodeelsysteem te stappen ? Kom dan zeker naar de gratis en vrijblijvende infoavond op dinsdag 17 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
(Molenstraat 5), waar men Cambio van naaldje tot draadje uitlegt en waar je met je vragen
terecht kunt.

Geen instapkosten voor eerste 25 aanvragers
Snelle beslissers kunnen profiteren van het startaanbod: de eerste 25 aanvragers van een Cambio-kaart in Rijkevorsel, betalen geen instapkosten (€ 35) en ontvangen hun Cambio-kaart
volledig gratis.
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BOUWEN EN WONEN
Een groene gemeente
Rijkevorsel is een landelijke gemeente,
waar het gemeentebestuur ernaar streeft
om op een doordachte manier het openbaar
domein een groener karakter te geven.
Groenvoorzieningen zijn niet enkel een verfraaiing van de omgeving, ze kunnen wezenlijk bijdragen tot het oplossen van heel wat
hedendaagse problemen zoals wateroverlast, hittestress, pollutie door fijnstof, vervuiling door het verkeer, ...
Meer groen betekent meer schaduw en
dempt temperatuurstijgingen. Met de hittegolf van juli nog vers in het geheugen en
het vooruitzicht op steeds warmere zomers,
is groenaanleg geen overbodige luxe, maar
een noodzakelijke investering die ons veel
oplevert, zowel ecologisch als economisch.
Bomen en planten zorgen ervoor dat de kwalijke effecten van de klimaatverandering
(buitensporige hitte, droogte en extreme
neerslag) getemperd worden. Groenaanplantingen zorgen voor schaduw en onderscheppen als het ware het zonlicht voordat
het als warmte opgeslagen wordt in de versteende omgeving. Omdat ze het zonlicht
onderscheppen, zetten bomen en planten
deze energie om in waterdamp. Door deze

hogere luchtvochtigheid ontstaan er wolken
die de straling van de zon terug reflecteren
in de atmosfeer. Dit effect is cruciaal bij het
afkoelen van onze planeet. Daarnaast helpen bomen en planten het schadelijke fijn
stof uit de lucht te filteren. Dit fijn stof is
afkomstig van o.a. het drukke verkeer, de
uitstoot van bedrijven en van huishoudelijke
verwarming. Bomen leggen fijn stof vast op
hun bladeren en schors. Bij een volgende
regenbui spoelt dit fijn stof af naar de bodem. Hierdoor komt dit niet in onze longen
terecht. Straten, pleinen, speelplaatsen, ...
worden schoner en dus gezonder door luchtfiltratie, wat een positief effect heeft op het
verminderen van luchtwegaandoeningen, allergieën en slaapstoornissen.
Uit onderzoek blijkt overigens dat patiënten
sneller herstellen in een groene omgeving
en dat inwoners van groene buurten minder
vaak een beroep doen op zorgfaciliteiten.
Kinderen die dichter bij de natuur leven,
groeien harmonieuzer op en presteren aantoonbaar beter op school. Een bedrijf, gelegen in een groene omgeving, kent minder
absenteïsme.
Bomen en planten zijn ook van levensbelang
voor de aanwezige fauna. Ze bieden bescherming voor vele dieren en leveren voedsel in
de vorm van bessen voor vogels, bloemen
met nectar voor insecten en bladeren voor
de rupsen van prachtige vlinders.
Daarnaast werken bomen ook geluiddempend en leveren ze een positieve bijdrage
aan de verkeersveiligheid.
Natuurlijk zijn er ook nadelen. Bomen verliezen hun bladeren, in de zomer zijn er
mogelijks meer insecten en bomen hebben
ook ruimte nodig, zowel de wortels als de
kruinen. Maar de voordelen van groenaanplantingen zijn vele malen groter dan deze
al bij al beperkte ongemakken.
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Aanleg stoepen Rozenstraat
In de Rozenstraat te Sint-Jozef zal de technische dienst van de gemeente overgaan
tot de heraanleg van de stoepen. Fluvius en
Pidpa zijn er eerder werkzaam geweest met
de aanleg van nieuwe leidingen.
Tegen midden september zal Fluvius klaar
zijn met de overkoppelingen. In de loop van
oktober zal de technische dienst dan starten
met de heraanleg van de stoepen. De juiste
datum zal nog tijdig aan de bewoners worden meegedeeld.

Heraanleg wegdek Zuiderdijk
Nu de werken van Elia in de Zuiderdijk stilaan op hun einde lopen, zal het wegdek terug worden hersteld. Het betreft hier enkel
werken aan de bovenbouw van de rijweg.
Door de verbreding van het kanaal is er
schade aan het wegdek opgetreden over
vrijwel de ganse lengte van de kademuur.
Naast de herstelling van deze beschadigingen, zal ook het lengteprofiel van de rijweg
aangepast worden. De problemen van de wateroverlast op de rijweg zouden hiermee van
de baan moeten zijn.

Verwarmingscoaches gezocht
Wil je dit najaar graag gezinnen helpen en
hen coachen bij het zuinig verwarmen ? Dat
kan. Dit najaar zet jouw gemeente en de
provincie Antwerpen opnieuw in op optimaal
verwarmen. Want door bewuster te verwarmen, kun je heel wat energie besparen.
Als vrijwilliger ga je op huisbezoek bij geïnteresseerde huishoudens in jouw (buur)gemeente. Je geeft hen tips op maat en helpt
hen bij het zuinig instellen van hun verwarming.
Je moet geen verwarmingsspecialist zijn
om als coach aan de slag te gaan. We zijn
op zoek naar mensen met een interesse in
energiebesparing en veel zin om bij te leren.
Vanuit de provincie is er heel wat ondersteuning: een opleiding, verzekering, materiaal
en checklists om mee te nemen naar de huisbezoeken.
Wil je meer weten ? Bekijk dan zeker de
getuigenissen van Roger, Björn en Patrick
op www.provincieantwerpen.be > verwarmingscoach. Daar vind je ook de volledige
vacature.
Zin gekregen ? Inschrijven kan nog tot 30 september via mail naar verwarmingscoaches@
provincieantwerpen.be of via het online in-

Ter hoogte van de voetgangersbrug zullen
de veranderingen nog ingrijpender zijn met
als voornaamste doel het verhogen van de
verkeersveiligheid. Er zal een wegversmalling gemaakt worden, waarbij de voertuigen
slechts beurtelings kunnen passeren. Een
fietspad zal aangelegd worden aan de kant
van de voetgangersbrug, afgescheiden van
de rijweg door een vangrail.
De werken zullen naar alle waarschijnlijkheid starten in de tweede helft van september.
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BOUWEN EN WONEN
vulformulier of bel 03 240 66 82.

Behaag onze Kempen 2019

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de
actie ‘Behaag onze Kempen!’. Deze grootschalige actie is intussen aan haar 25e editie toe. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt,
Velt, JNM en 26 Kempense lokale besturen.
De organisatoren willen inheemse en streekeigen soorten promoten. Je kunt in de periode september-oktober ook plantgoed aankopen via de actie.

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

Tuinadvies en ‘live’ ontmoeting
met Joeri Cortens over
het aanbod
Maak kennis met diverse fruitrassen in het
Begijnhof, ontdek op welke manier en welke
soorten groot- en kleinfruit je in je tuin kunt
kweken en ontdek hoe rijk, boeiend en bloeiend het assortiment bomen en struiken van
Behaag Onze Kempen is. Tijdens deze inspiratiewandeling ontmoet je quasi elke aangeboden soort ‘live’, omkadert met smakelijke
info van Joeri over het gebruik, historiek en
meerwaarde van het aangeboden plantgoed
in elke tuin. Wie na afloop nog specifieke
vragen heeft over het ontwerp/de inrichting
van zijn of haar tuin kan na de rondleiding
terecht bij Joeri en de andere vrijwilligers
van Natuurpunt, JNM en Velt.
Afspraak op 19 oktober om 14.00 uur (tot
16.00 uur), Begijnhof Herentals, afspraak
aan de Wereldwinkel (adres: Begijnhof 29,
2200 Herentals)
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Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag
onze Kempen’ bieden inheems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen,
kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen en compost aan. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van nature goed
op onze arme Kempense zandgronden. Ze
trekken meer diersoorten aan en vergroten
de natuurwaarde van je tuin. Heel wat van
het aangeboden plantgoed is ook zeer nuttig
om meer bijen aan te trekken naar je tuin.
(op bestelformulier aangeduid met een )
Speciaal voor de bijen wordt ook bloemenzaad voor bloemenweiden en bloembollen
aangeboden. Een bijenbosje biedt dan weer
een ideale combinatie van planten om bijen
naar je tuin te lokken en de biodiversiteit in
je buurt te versterken. De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon plantmateriaal. Dit zijn nakomelingen van planten
die zich hier na de laatste ijstijd spontaan
hebben gevestigd. Autochtone planten zijn
beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere
organismen... Onze fauna en flora is beter
aangepast aan de groei- en bloeicyclus van
autochtone bomen en struiken.

Hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via www.iok.be/
bok. Je kunt ook bestellen door bijgevoegd
bestelformulier af te leveren bij de milieudienst. Bestellen kan tot en met 20 oktober.

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zaterdag 23 november tussen 9.30 uur
en 11.30 uur op de afhaalplaats van je keuze.

Meer info ?
Bezoek de website www.iok.be/bok, haal
een gratis infobrochure af in het gemeentehuis of neem contact op via e-mail naar
behaag.onze.kempen@iok.be.

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2019
Afhaalplaats:

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

Naam en adres:

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

Telefoon en e-mail:

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

Aantal

Zwarte els (80 tot 100 cm)
		 		
Ruwe berk (60 tot 100 cm)
			 		
Spork (60 tot 100 cm)
		 		
		
Hazelaar (60 tot 100 cm)
Lijsterbes (60 tot 100 cm)					
Niet
		
Vlier (60 tot 100 cm)
		
		
Gelderse roos (60 tot 100 cm)
		
Boswilg (80 tot 120 cm)
		 		
		
Zoete kers (80 tot 100 cm)
		
		
Winterlinde (80 tot 100 cm)
		
Zomereik (80 tot 100 cm)
Meidoorn (60 tot 100 cm)
Niet
			
		
Haagbeuk (70 tot 100 cm)
		
		
Sleedoorn (60 tot 100 cm)
		
Beuk (groen) (70 tot 100 cm)
		
		
Liguster (70 tot 100 cm)
		
Hondsroos (60-80 cm)
		
		
Hulst (40 tot 60 cm)
Gemengd haagpakket normale grond **
Niet
			
Gemengd haagpakket natte grond **
Niet
			
Bijenbosje ***
Niet
			
		
Notarisappel (appel, hoogstam) *
		
		
Reinette de Blenheim (appel, hoogstam) *
		
		
Radoux (appel, hoogstam) *
		
		
La Paix (appel, laagstam) *
		
		
Dubbele Belle Fleur (appel, laagstam) *
		
		
Légipont (peer, hoogstam) *
		
		
Doyonné (peer, hoogstam) *
		
		
Buerré Hardy (peer, laagstam) *
		
		
Bon. Ch. Williams (peer, laagstam) *
		
		
Prune de Prince (pruim, halfstam) *
		
		
Mirabelle de Nancy (pruim, halfstam) *
		
		
Bigarreau Napoleon (kers, hoogstam) *
		
		
Kordia (kers, hoogstam) *
		
Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)						
		
Mispel var. Westerveld (halfstam)
		
		
Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)
		
		
Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)
		
		
Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)
		
		
Kweepeer var. Champion (halfstam)
		
				
Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)
				
Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)
Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)
		 		
		
Hop (klimplant, in pot)
		
		
Kamperfoelie (klimplant, in pot)
		
Vlaco-compost (zak 40 liter)						
		
Bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)
		
		
Bostulp (zakje van 5 bloembollen)
		
		
Wilde narcis (zakje van 5 bloembollen)
		
		
Boerenkrokus (zakje van 5 bloembollen)
		

aangeboden

aangeboden

aangeboden
aangeboden
aangeboden

Prijs

Totaal

x 0,70
x 0,70
x 0,70
x 0,70
in Rijkevorsel
x 0,70
x 0,70
x 0,70
x 0,70
x 1,00
x 1,00
in Rijkevorsel
x 1,00
x 0,70
x 1,00
x 0,70
x 0,70
x 1,50
in Rijkevorsel
in Rijkevorsel
in Rijkevorsel
x 17,50
x 17,50
x 17,50
x 7,50
x 7,50
x 17,50
x 17,50
x 7,50
x 7,50
x 14,00
x 14,00
x 17,50
x 17,50
x 3,00
x 25,00
x 2,00
x 2,50
x 2,00
x 25,00
x 1,50
x 2,50
x 7,50
x 7,00
x 5,00
x 2,00
x 5,00
x 2,00
x 2,00
x 1,00
SUBTOTAAL
$ KORTING
TOTAAL

✁

Soort					
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

= goed voor vogels    = goed voor bijen en insecten   
= past in geschoren haag   
= mooie bloesem en/of heerlijke geur
* De voorraad van elk ras is beperkt, wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij u informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 10 x meidoorn - Vochtige grond:
15 x haagbeuk, 15 x meidoorn.
*** Bijenbosje (voor 10 - 12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
*** Bijenbosje (voor 10-12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen gelieve telefonisch te informeren: korting voorzien van 10 % vanaf e 100 (behalve op compost).
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BOUWEN EN WONEN
Hoe wonen we
in de toekomst ?
Hoe zullen onze kinderen en kleinkinderen
wonen ? Hebben ze bossen en weiden om in
te spelen ? Kopen zij nog groenten, fruit en
vlees uit de buurt ? Staan zij met hun auto
in de file ?
De bevolking groeit terwijl de beschikbare
ruimte niet toeneemt. Willen we in de toekomst voor iedereen ruimte om te wonen,
te werken en te leven, dan moeten we nu
afspraken maken over ons ruimtegebruik.
De druk op het klimaat maakt het bovendien
noodzakelijk om duurzaam met de beschikbare ruimte om te springen. De provincie
Antwerpen heeft hiervoor een eerste versie van het nieuwe Provinciaal Beleidsplan

Ruimte Antwerpen opgemaakt. Het is een
conceptnota die bestaat uit een strategische
visie voor de lange termijn en een set van
beleidskaders die op middellange termijn
zorgen voor de uitvoering van de visie.
Je kunt de conceptnota inkijken in het gemeentehuis en erop reageren. Ze is ook te
vinden op www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben een
belangrijke meerwaarde en zijn meer dan
welkom. Reageren doe je op de wettelijk
bepaalde manier: schriftelijk, tot en met 18
oktober 2019, en gericht aan de deputatie
van de provincie Antwerpen op één van de
volgende manieren:
· per e-mail aan beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
· per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Antwerpen, Koningin
Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
· door afgifte tegen ontvangstbewijs op het
Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen
· door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens
één van de infomarkten, tussen 19.00 en
21.00 uur (je komt langs wanneer het jou
past):
− donderdag 19 september 2019 in het
(nieuwe) provinciehuis van Antwerpen,
Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen
− maandag 23 september 2019 in het cultuurhuis De Warande, Warandestraat 42
- 2300 Turnhout

Blijf op de hoogte
Ben je benieuwd naar de volgende stappen
om tot het definitieve Beleidsplan Ruimte te
komen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief
op de website www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte. Op die webpagina vind je
ook altijd de meest actuele informatie over
het proces en de aankondiging van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.
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Digitale energiemeter
Vanaf 1 juli 2019 startte Fluvius met de uitrol
van de digitale energiemeter. Deze elektronische meter zal je huidige elektriciteits- en
gasmeter vervangen. En dat brengt enkele
voordelen met zich mee:
· je meterstanden worden voortaan automatisch doorgegeven
· je kunt heel eenvoudig slimme toestellen
aan je energiemeter koppelen
· je krijgt een beter zicht op je verbruik,
waardoor je makkelijker energie kunt besparen

Ga voor een geïsoleerd
én groen dak
De groepsaankoop dakisolatie wordt gecombineerd met een groepsaankoop groendaken. Groendaken hebben tal van voordelen:
ze bufferen het regenwater op het dak, zorgen voor verkoeling tijdens warme zomerdagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen
fijnstof en NOX uit de lucht.

Vrijblijvend inschrijven ?
· Groepsaankoop dakisolatie:
www.iok.be/dakisolatie
· Groepsaankoop groendaken:
www.iok.be/groendak
· Geen internet ?
Schrijf je in via 014 57 42 57

Infoavond in Rijkevorsel
op 19 september

Kortom: met een digitale meter moet je minder en kun je meer.
Meer info:
· www.digitalemeter.be

Doe mee met de
groepsaankoop dakisolatie
en groendaken

Wil je meer informatie? Kom langs op de
infoavond waar dieper wordt ingegaan op de
groepsaankoop en krijg technische informatie over dakisolatie en groendaken. De infoavond gaat door op donderdag 19 september
om 20.00 uur in de Leo Pleysierbibliotheek,
Hoogstraatsesteenweg 19.
Meer info:
· 014 57 42 57
· duurzaamheidsteam@iok.be

Tegen 2020 moeten alle daken geïsoleerd
zijn. Bovendien voorziet Fluvius dit jaar nog
een premie voor dakisolatie. Daarom wil
het lokaal bestuur samen met IOK via een
groepsaankoop de laatste twijfelaars overtuigen om hun dak te isoleren.
Tom Ruelens, woningkwaliteitsonderzoeker:
“Vanaf 1 januari 2020 moet ik een woning
ongeschikt verklaren als er geen dakisolatie
aanwezig is. Nu investeren in dakisolatie is
dus nodig !”
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BOUWEN EN WONEN
Verwijderen van
asbestcementleien
of -golfplaten
De Kempense gemeenten, IOK Afvalbeheer
en OVAM maken werk van een versnelde
afbouw van asbest. Het is nu mogelijk om
hechtgebonden asbest thuis te laten ophalen. Concreet worden plaatzakken of een
container (15 m3) en persoonlijke beschermingsmiddelen thuis afgeleverd. Je vult
deze zelf met jouw asbestgolfplaten en/
of asbestcementleien. Nadien komt IOK Afvalbeheer de zakken of container ophalen.
Deze actie geldt voor particulieren, verenigingen, land- en tuinbouwbedrijven.

Kostprijs
Deze dienstverlening wordt uitgevoerd aan
sterk gereduceerde tarieven door de tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 80 %
goedkoper !
· Plaatzak: € 30 per stuk (vanaf tweede
€ 20 per stuk)
(normale prijs: € 80 per stuk)
· Container: € 170 per container (normale
prijs: € 930 per container)
Samen met de container en de plaatzakken
worden twee sets beschermingsmiddelen en
een handleiding afgeleverd. Een set beschermingsmiddelen bestaat uit een stofmasker
type P3, een wegwerpoveral en –handschoenen. Een extra set kost € 7.

Gezocht: leden voor de GECORO !
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO is het adviesorgaan inzake ruimtelijke
ordening. Hierin zijn een aantal deskundigen en diverse maatschappelijke geledingen op het vlak van de ruimtelijke
ordening 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
verenigingen van werknemers
milieu- en natuurverenigingen

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 brief aan het college van burgemeester en
schepenen, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel of per e-mail via secretariaat@rijkevorsel.be.
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Inhoud
In één plaatzak passen maximaal dertien
platen van circa 400 kg = 30 m2. Vanaf 180
m2 (= circa 80 platen / 2 400 kg) krijg je één
container.

Bestellen
Om een plaatzak of container te bestellen,
bel je naar 014 56 27 75 of mail naar afvalbeheer@iok.be of bestel via het e-loket op
www.iok.be/asbest.

Operatie Proper:
actie tegen zwerfvuil
Operatie Proper is een beloningssysteem
voor scholen, groepen en verenigingen met
als doel hen een duwtje in de rug te geven
en zwerfvuil duurzaam aan te pakken.

Hoe ?
Door samen een actieplan op te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal, educatieve pakketten) en iedereen
te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning.

GSL De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool
hadden zich voor het schooljaar 2018-2019
ingeschreven met het actieplan ‘Operatie
Proper’. Er waren enkele vastgelegde uitdagingen die de scholen moesten aangaan
zoals het regelmatig opruimen van hun eigen terreinen en de directe omgeving. Naast
deze vaste acties mochten ze ook eigen
acties toevoegen aan hun engagement zoals verplicht gebruik van brooddozen, elke
maand zwerfvuil in de schoolomgeving opruimen, ...

En onze deelnemende scholen waren met
glans geslaagd. In juni kregen ze hun cheque overhandigd. Voor De Wegwijzer was
dit een mooi bedrag van € 840 en voor de
Sint-Luciaschool een bedrag van € 720. Een
mooie beloning voor hun inzet tot een propere buurt!

Ook deelnemen ?
Scholen, verenigingen en groepen die gemotiveerd zijn om de handen uit de mouwen
te steken voor propere eigen terreinen en
een mooiere buurt, kunnen zich inschrijven.
Bij een engagement van een heel schooljaar
kunnen ze rekenen op een financiële beloning voor elke deelnemer aan de opruimacties. Bij scholen kan het totaalbedrag oplopen tot € 1 500, bij verenigingen tot € 1 125.
Wil je ook deelnemen met je school, vereniging of buren ? Kijk dan op de website www.
mooimakers.be.
Meer info:
· 014 57 10 39
· mooimakers@iok.be
· www.mooimakers.be

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

Meer
info
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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.

Dit jaar zal er mede dankzij de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen opnieuw
een gastspreker aanwezig zijn. FORTIO bedrijfsopleidingen ontwikkelde hiervoor een opleidingsprogramma op maat van onze ondernemers:
· bepalen en scherpstellen van de waarom-vraag, het doel, de doelgroepen en de boodschap
van jouw bedrijf
· orde en structuur brengen in 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
bereiken.
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WZC Prinsenhof zoekt een (m/v)

VERPLEEGKUNDIGE
GRAAD BV1-BV3 OF EEN GEGRADUEERD VERPLEEGKUNDIGE VAN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS
VERPLEEGKUNDE (HBO5) (VOORHEEN GEBREVETTEERD VERPLEEGKUNDIGE) (C3-C4)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

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.

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.

PROFIEL

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB?

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.

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het
strafregister én een kopie van je diploma en visum aan de
personeelsdienst uiterlijk op 10 september 2019. Je verstuurt
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze
af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het vast
bureau, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je
kandidatuur ook per e-mail indienen.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING

VERDERE INFORMATIE
Je bent houder van de beroepstitel van gegradueerd
verpleegkundige (voorheen gebrevetteerd) of houder van
een bachelordiploma in de verpleegkunde of daarmee
gelijkgesteld. Je beschikt bovendien over een visum
van verpleegkundige en bent (in geval van gegradueerd
verpleegkundige) 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

Golf van oplichting
met valse GDPR-facturen
Ben je een ondernemer en heb je een brief
of e-mail ontvangen met een uitnodiging
tot betaling van een onbekende organisatie
die zou instaan voor het respecteren van de
nieuwe wetgeving op de bescherming van de
gegevens (GDPR) ? Wees dan extra op jouw
hoede! Tientallen meldingen werden reeds
ontvangen door de FOD Economie die hiervoor de ondernemingen waarschuwen wil.
De FOD Economie moedigt bedrijven dan
ook aan om zo waakzaam mogelijk te zijn,

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

enerzijds door na te gaan wie dat voorstel
doet en anderzijds door geen vertrouwelijke
bedrijfsgegevens mee te delen. Een officiële
instantie zoals de Europese Unie vraagt je
nooit via e-mail, sms of telefoon om wachtwoorden of bank- of persoonsgegevens. De
FOD Economie raadt ondernemingen aan,
indien zij geld hebben overgeschreven, hun
bank daarvan zo snel mogelijk in te lichten
en klacht in te dienen bij de lokale politie.
· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

Meer
info

Meer
info
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VRIJE TIJD
Herdenking 75 jaar einde WO II
Het is in september 75 jaar geleden dat de bevrijding werd ingezet in
Rijkevorsel. Dit kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Het lokaal
bestuur heeft extra financiële middelen vrijgemaakt voor de organisatie van
activiteiten. Een werkgroep heeft de voorbije maanden gewerkt aan een
herdenkingsprogramma.

Eind september 1944, na meer dan 4,5 jaar nazi-bezetting, werden onze Kempense kanalen
opnieuw gebruikt als verdedigingslinie. Deze keer door de Duitse ‘Wehrmacht’. Tijdens de nacht
van 24 op 25 september 1944 stak de Britse 146ste Infanterie Brigade van de 49ste Infanterie
Divisie echter het kanaal over bij Sas 1 en brak door de vijandelijke posities. Alle andere pogingen faalden, maar bij Sint-Jozef draaide het uit op een succes. Het gros van de 49ste divisie
en de tanks van de Canadese Sherbrooke Fusiliers volgden snel in hun voetsporen om het kleine
bruggenhoofd te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Drie dagen lang werd er rond Rijkevorsel keihard gevochten omdat de Duitsers kost wat kost de ‘Polar Bears’ terug over het kanaal
wilden hebben, maar ze hielden stand. Vanaf 28 september werd het bruggenhoofd veelvuldig
gebruikt voor de bevrijding van de omliggende gemeenten. Het werd echter een tijdrovende
en moordende onderneming. Pas op 23 oktober 1944, na bijna een volle maand in de frontlijn,
konden ook de noordelijke gehuchten van Rijkevorsel hun bevrijders verwelkomen.

Herdenkingsweekend
20-21-22 september
De leden van de vzw Spearhead zullen ook dit jaar neerstrijken in Sint-Jozef Rijkevorsel. Dit
jaar zullen ze hun tenten en voertuigen plaatsen op het perceel grond naast het voetbalterrein
van FC Sint-Jozef SK. De eerste deelnemers zullen daar arriveren op vrijdag.
Vrijdag 20 september
Op vrijdagavond is iedereen uitgenodigd voor de lezing ‘September 1944: De bevrijding een
feest of een ruwe confrontatie met de werkelijkheid en de onzekere toekomst’. Tijdens de

32

septemberdagen van 1944 tot in oktober 1944 was de oorlog zeer intens. Doordat de opmars
van de geallieerden in Rijkevorsel stokte beleefde ons dorp een aantal zeer angstige weken. Al
snel was het alle dagen feest in Sint-Jozef terwijl men in Gammel tussen twee vuren zat en in
Achtel iedereen nog bibberde en beefde. De Heemkundige Kring laat het je opnieuw beleven
in een boeiende lezing. De lezing start om 20.00 uur en zal doorgaan in de voetbalkantine van
FC Sint-Jozef SK. Gratis toegang.
Zaterdag 21 september
Vanaf 10.00 uur kun je een bezoekje brengen aan de kampplaats van de vzw Spearhead. Om
13.30 uur starten de deelnemers van het kamp voor een rondrit door Rijkevorsel met hun militaire voertuigen. Toerisme Rijkevorsel en de Heemkundige Kring van Rijkevorsel organiseren
een belevenisvolle wandeling. Ga mee op stap langs die plaatsen die een belangrijke rol hebben
gespeeld in onze oorlogsgeschiedenis. Het vertrek is voorzien om 14.00 uur aan het seinhuis
van de Vlaamse Waterweg aan het sas in Sint-Jozef Rijkevorsel. De wandeling eindigt op de
kampplaats. Om 18.00 uur vertrekken de militaire voertuigen voor een bevrijdingsrondrit door
Rijkevorsel en houden halt aan de spiegeltent in de Klaterstraat voor een static show.

© Bart Huysmans

’s Avonds is iedereen uitgenodigd voor een heus ‘Bevrijdingsbal’ in de spiegeltent van Klessens in
de Klaterstraat. Om 19.00 uur opent hier de beauty corner. Een team van make-up en haarstylisten brengen de aanwezigen helemaal in de sfeer van destijds. Om 20.00 uur zal het Decap
Orgel spelen, gevolgd door een optreden van The Army Stars die liedjes brengen van o.a. Vera
Lynn. Na dit optreden zal een DJ de ambiance er proberen in te houden.

Gezocht: make-up- en haarstylisten
Om het bevrijdingsbal helemaal af te maken, zijn we op zoek naar make-up- en haarstylisten, die de bezoekers van
het bal helemaal in de sfeer van toen willen brengen. Ben jij helemaal thuis in de wereld van haar of make-up, geef
ons een seintje via cultuurdienst@rijkevorsel.be, 03 340 00 52 of kom even langs op de cultuurdienst.
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VRIJE TIJD
Zondag 22 september
Vanaf 10.00 uur is de kampplaats en de kantine opnieuw geopend. Om 14.00 uur staat de jaarlijkse herdenkingsceremonie aan het Plumbridge monument ingepland. Ook dit jaar zullen er
enkele historische vliegtuigen overvliegen. Tijdens het ganse weekend kun je terecht voor een
hapje en drankje in de voetbalkantine van FC Sint-Jozef SK, Zuiderdijk 10.

© Bart Huysmans

Passage bevrijdingscolonne dinsdag 10 september
Van 30 augustus 2019 tot 13 september 2019 wordt een bevrijdingscolonne georganiseerd door
het War Heritage Institute en het Ministerie van Defensie. Deze rijdt door gans het land ter
gelegenheid van de 75ste verjaardag van het einde van WO II. Op 10 september 2019, tussen
10.00 uur en 11.00 uur rijdt deze colonne vanuit Brecht naar Turnhout door Rijkevorsel via de
Sint-Lenaartsesteenweg, Dorp, Bochtenstraat, Drijhoek, Merksplassesteenweg. De colonne bestaat uit een 100-tal legervoertuigen alle types, verdeeld in drie groepen. De colonne rijdt aan
een snelheid van 30 km/uur en wordt begeleid door de militaire politie.

Daguitstap Arnhem zaterdag 19 oktober
Op zaterdag 19 oktober organiseert het lokaal bestuur een daguitstap naar Arnhem. We herinneren ons Arnhem van
Operatie Market Garden en de slag om Arnhem. Onze bevrijders hebben ook daar deelgenomen aan de gevechten.
Een ervaren gids neemt je mee voor de Battlefield tour door Arnhem. Op het programma staat o.a. een bezoek aan
de landingszone bij Wolfheze, het Airborne Museum Hartenstein, en de Airborne begraafplaats.
· Kostprijs: € 30, enkel voor inwoners van Rijkevorsel.
· Inbegrepen: bus, inkom museum, gids en lunch. Het lokaal bestuur neemt een deel van de onkosten voor zijn rekening.
Inschrijven voor deze daguitstap kan aan de onthaalbalie in het
03 340 00 12
gemeentehuis. Je reservering is definitief na betaling. De plaatsecretariaat@rijkevorsel.be
sen zijn beperkt.

Meer
info
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Kandidaten beheersorgaan
bibliotheek gezocht
Heb je interesse in de werking en de dienstverlening van de openbare bibliotheek ?
Woon je in Rijkevorsel of ben je lid van een
vereniging of instelling in Rijkevorsel en wil
je mee nadenken over de toekomst van onze
bibliotheek ? Stel je dan kandidaat om lid te
worden van het beheersorgaan van de bibliotheek.

Buitenspeeldag 2.0
Omwille van het succes van de Buitenspeeldag die in april werd georganiseerd, herhalen we deze spelnamiddag graag op woensdag 18 september 2019.

Op regelmatige basis komt het beheersorgaan samen om de werking van de bib te
bespreken. Verder adviseert het beheersorgaan het lokaal bestuur in verband met de
werking en het beleid van de bibliotheken
van Rijkevorsel. Alles kan tijdens deze vergaderingen aan bod komen: inrichting van de
bibliotheek, ideeën op vlak van collectie en
activiteiten, nieuwe visies op de werking van
de bibliotheek, ...
Je kandidaat stellen kan door contact op te
nemen met de bibliothecaris, via mail naar
bibliotheek@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
uiterlijk op vrijdag 30 augustus 2019.

Lees jij ook mee
in het Nederlands ?
Spreek jij Pools, Portugees, Roemeens of
Arabisch en wil je graag Nederlands leren en
lezen ? Dan kun je hiervoor in de bibliotheek
terecht. Vraag gerust meer informatie aan
één van de bibliotheekmedewerkers. Zij maken je wegwijs onze bibliotheek.

Alle kinderen zijn vanaf 14.00 uur tot 16.00
uur van harte welkom in de tuin van woonzorgcentrum Prinsenhof (Helhoekweg 18) om
er zich uit te leven met o.a. volksspelen en
grote gezelschapsspelen of op onze springkastelen. Voor de kinderen vanaf 6 jaar voorzien wij begeleiding. We vragen dan wel om
tijdig in te schrijven zodat wij voldoende
helpers kunnen voorzien. Jongere kinderen
zijn ook welkom, maar we vragen dan wel
aan de ouders, grootouders, .. om eveneens
aanwezig te zijn. Jullie komen
toch ook mee buiten spelen ?
Meer info en inschrijvingen
03 340 00 55
jeugd@rijkevorsel.be

Meer
info
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VRIJE TIJD
Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes
Al meer dan 300 exemplaren van de fotozoektocht zijn de deur uitgegaan en hopelijk hebben al evenveel kindjes genoten van
onze speelpleintjes.
Nog tot en met 15 september kun je gratis
een boekje afhalen bij de jeugddienst, in de
bib of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. In dit boekje staat een (optionele)
fietsroute die via rustige wegen langs de verschillende speelpleintjes loopt.
Breng het boekje voor 1 oktober 2019 ingevuld binnen en maak kans op één van onze
fantastische prijzen. Veel speelplezier gewenst.

Vorming ‘overleven in een
wereld vol prikkels’
Van ‘druk, druk, druk’ naar ‘rust, regelmaat
en prioriteiten’. In een wereld vol schermpjes, overvolle agenda’s en hoge verwachtingen raken steeds meer ouders en kinderen
overspoeld door alle prikkels. We moeten
onze kinderen hierin leren overleven. Hoe
beïnvloedt de veranderende maatschappij
het welzijn van je kind ? Hoe kun je als ouder
je kind hierin ondersteunen ?
Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en
gedragstherapeut, leert je tijdens deze sessie aan de hand van concrete voorbeelden
wat je als ouder kunt doen om het hoofd van
je kind tot rust te brengen. Je gaat naar huis
met praktische tips voor meer zelfzorg en
draagkracht.
Deze sessie vindt plaats op dinsdag 22 oktober 2019 vanaf 19.30 uur in zaal Forsela (1ste
verdieping Leo Pleysierbibliotheek, Hoog-
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straatsesteenweg 19) en is een samenwerking tussen CM, het Huis van het Kind en
het lokaal bestuur Rijkevorsel. Deelname
is volledig gratis, vooraf inschrijven is wel
verplicht.
Meer info:
· www.cm.be/agenda
· 014 40 35 45

Kiekeboe 2019:
plezier voor groot en klein
De zomer loopt weer op z’n einde en zo ook
de 24e editie van speelpleinwerking Kiekeboe. Rijkevorselse kinderen en jongeren van
alle leeftijden hebben weer een zomer lang
kunnen genieten van sport en spel, in eigen
dorp of op locatie.
De kleuters gingen vanaf deze zomer niet
meer op uitstap maar konden zich wel uitleven in de Kinderclub centrum met o.a.
springkastelen, goochelshows, ...
De lagere schoolkinderen genoten deze zomer ten volle van hun speellocatie in de
Kinderclub Sint-Jozef. Op woensdag was het
helemaal feest want dan trokken ze o.a.
naar DippieDoe, Dierenrijk en het Blotevoetenpad in Zutendaal.
Ook onze tieners werden niet vergeten. Voor
hen stonden er weer tal van avontuurlijke
activiteiten zoals o.a. de Tienerdriedaagse,
wakeboardkampen in de Mosten en een bezoek aan de Efteling op het programma.
Kortom, het was een fijne, speelse zomer.
Bedankt aan alle Rijkevorselse speelhelden
die hier aan hebben meegewerkt.
Alle foto’s van onze Kiekeboe-zomer kun
je terugvinden op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/
jeugddienstrijkevorsel

Kiekeboe

2019
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VRIJE TIJD
Start van het nieuwe
schooljaar in de Kinderclub
Bij het begin van het nieuwe schooljaar is
het misschien goed om de buitenschoolse
kinderopvang nog eens even kort voor te
stellen. De gemeente Rijkevorsel organiseert een initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) beter gekend als de Kinderclub.
Deze dienst staat onder toezicht van en
wordt erkend door Kind en Gezin. Kinderen
van 2,5 tot en met 12 jaar die woonachtig
of schoolgaand zijn in Rijkevorsel kunnen
worden opgevangen voor en na school, op
woensdagnamiddag, op snipperdagen en tijdens de schoolvakanties in een kindvriendelijke en veilige ontspanningsruimte.
De Kinderclub kent twee locaties die nog
maar pas volledig gerenoveerd werden en op
maat van kinderen werden ingericht:
· Kinderclub centrum: Molenstraat 22
· Kinderclub Sint-Jozef: Pioenstraat 26
De tijd die kinderen doorbrengen in de buitenschoolse kinderopvang is geen verlenging
van de schooltijd maar vrije tijd. Daarom
staat de vrije spelkeuze van het kind centraal. Zij kunnen na de schooluren kiezen of
ze zich willen uitleven in een motorisch spel
of eerder rustig willen spelen of rusten: alleen of in groep spelen, binnen of buiten, …
Op vakantiedagen en woensdagnamiddagen
is vrij spel echter niet voldoende en worden
er door de begeleid(st)ers activiteiten georganiseerd.

Opgelet !
Op vrijdag 20 september 2019 hebben de begeleiders van de
kinderclub een pedagogische studiedag. Die dag zal er enkel
’s morgens opvang zijn ! Dus hou er rekening mee dat er op deze
dag geen naschoolse opvang is.
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De kinderen worden opgevangen door een
team begeleiders die hiervoor zijn opgeleid.
Zij volgen regelmatig bijscholingen en wekelijkse interne werkbesprekingen.

Tarieven
· Voor- en naschoolse opvang:
€ 0,90 per half uur
· Schoolvrije dagen en vakanties:
− € 4,50 voor minder dan 3 uren opvang
− € 7 voor 3 tot 6 uren opvang
− € 12 voor meer dan 6 uren opvang
· Woensdagmiddag: voordeligste tarief
wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per
half uur en bij aanwezigheid van méér dan
3 uren wordt € 7 aangerekend.
Voor eventuele inlichtingen en inschrijvingen kun je steeds terecht bij de Kinderclub:
03 340 00 56 of kinderclub@rijkevorsel.be.

Energie opwekken
op 8 september ?
In 2019 is het regionale thema van de Open
Monumentendag ‘Energie’. Daarbij wordt
het bouwkundig, industrieel en landschappelijk erfgoed dat historische vormen van
energiewinning illustreert, in de regio in de
kijker gezet.
Rijkevorsel telde ooit vele molens, maar
de Stenen Bergmolen is de enige die nog
overblijft. Reden te meer om hem in 1993
te beschermen als monument. De vrijwillige
molenaars koesteren met veel zorg dit monument en zorgen er voor dat hij maalvaardig blijft.
De molensite vertelt het verhaal van man– en
paardenkracht, wind- en dieselenergie. Vele
gebouwen in onze gemeente die te maken
hadden met het opwekken van energie zijn
verdwenen, ook veel van het bijhorende industrieel erfgoed ging verloren. Dankzij het

werk van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel kunnen we toch nog heel wat ontdekken over hoe energie gemaakt werd in het
verleden. Het Heemkundig Museum steekt
vol met boeiende spullen en verhalen over
dit verdwenen onroerend erfgoed.

Op beide plaatsen worden er tijdens Open
Monumentendag rondleidingen, demonstraties en kinderactiviteiten voorzien. Wil je de
molen in actie zien of een molenspel spelen?
Zie je graag oude machines in werking? Of
doe je graag mee aan een zoekspel om enkele lekkere ‘Veusselse’ prijzen te winnen?
Bezoek dan op zondag 8 september zeker de
Stenen Bergmolen en het Heemkundig Museum.

Stel je kandidaat
voor de adviesraad van
Erfgoed Noorderkempen
Onze gemeente is door Vlaanderen erkend
als onroerenderfgoedgemeente. De zorg
voor het lokale erfgoed is een belangrijke
pijler en een blijvend aandachtspunt in het
beleid van onze gemeente. In het kader van
deze erkenning werd begin 2017 een intergemeentelijke adviesraad opgericht voor de
opvolging van het beleidsdomein onroerend
erfgoed. De raad fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke
onroerend erfgoedbeleid. De samenstelling
wordt eind 2019 vernieuwd.
Wil je graag het gemeentelijk beleid rond
onroerend erfgoed mee vorm geven ? Ben je
actief bij een erfgoedvereniging in de regio
en weet je veel af van het erfgoed in en
om je gemeente ? Of heb je als deskundige
voeling met archeologisch, bouwkundig of
landschappelijk erfgoed ? Grijp dan je kans
en stel je kandidaat. Dien je kandidatuur
met korte cv en motivatiebrief in, uiterlijk
op dinsdag 1 oktober 2019 via e-mail naar
ioea@erfgoednoorderkempen.be.
Meer info:
· www.erfgoednoorderkempen.be/
intergemeentelijke-onroerend-erfgoedadviesraad

Elke bezoeker krijgt per locatie een door
Wegé gesigneerde boekenlegger met daarop
één van zijn tekeningen. Verzamel ze allebei. Snel zijn is de boodschap want er worden er maar 250 uitgedeeld.
Meer info:
· www.erfgoednoorderkempen.be/OMD
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Peuterspeelpunt
opent weer de deuren
Tijdens de zomervakantie werden de Kinderclubs ingepalmd door de kinderen van
de speelpleinwerking waardoor het Peuterspeelpunt twee maanden de deuren heeft
gesloten. Op woensdag 4 september zijn
jullie weer allemaal welkom voor het eerste Peuterspeelpunt van het najaar. Je kunt
er terecht van 9.30 uur tot 11.30 uur in de

Kinderclub in het centrum. Daarna vindt
deze opnieuw week om week plaats in de
Kinderclub van Sint-Jozef en de
Kinderclub in het centrum.
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

Meer
info

Kerstmarkt 15 december
Wie herinnert er zich nog de gezellige sfeer
op het molenterrein tijdens de kerstmarkt
vorig jaar ? Dit jaar wordt de kerstmarkt
georganiseerd op zondag 15 december. Iedereen krijgt de kans om zijn hobby, talent,
vereniging voor te stellen op de kerstmarkt.
Langs deze weg willen we een oproep doen
aan geïnteresseerde Rijkevorselaren, verenigingen, middenstanders om deel te nemen. Heb jij zelf of je vereniging interesse
in een standplaats op de kerstmarkt ? Laat het ons weten
voor 1 oktober.
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

Winterklanken
Voor het optreden in de kerk heeft Toerisme
Rijkevorsel dit jaar Günther Neefs kunnen
strikken. Noteer 21 december alvast in je
agenda.

Toerisme Rijkevorsel verhuist
Tot voor kort was de dienst toerisme gehuisvest in het gemeentehuis. Na een interne herschikking van de diensten verhuist
de dienst naar de Leo Pleysierbibliotheek.
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Op de eerste verdieping zijn daar de vrije
tijdsdiensten gehuisvest. Naast de sport-,
jeugd- en cultuurdienst zal dus nu ook de
dienst toerisme daar een plaats krijgen. De
medewerkers van de dienst toerisme werken
samen met de vrijwilligers van Toerisme Rijkevorsel vzw aan de uitbouw van een toeristisch beleid in onze gemeente. Ze zijn bereikbaar via toerisme@rijkevorsel.be of op
het telefoonnummer 03 340 00 53.
Vanaf nu kun je terecht voor cadeaubonnen, Veusseltjes, fiets- en wandelkaarten,
toeristische brochures over Rijkevorsel en
omstreken:
· aan de onthaalbalie in het gemeentehuis
· aan de onthaalbalie van de dienst vrije
tijd, 1ste verdieping Leo Pleysierbibliotheek
· aan de balie in de Leo Pleysierbibliotheek

De voorstellingen hebben plaats in het bezoekerscentrum en in de molen en dit op
8, 9, 15, 16, 22, 29 en 30 november. De
voorstelling begint telkens om 20.00 uur
stipt. Het aantal plaatsen is beperkt. Kaarten kosten € 7 en zijn te verkrijgen aan
de balie van het gemeentehuis, Molenstraat 5 of te reserveren via 03 340 00 00
of toerisme@rijkevorsel.be vanaf maandag
2 september om 9.00 uur.

Heb jij ons Veusseltje
al eens geproefd ?
Onze pittige Veusselse kruidenlikeur op basis
van graanjenever, het Veusseltje, wordt een
beetje duurder in aankoop. Nieuw is ook het
flesje van 200 ml dat € 7 kost. De fles van
0,5 l kost € 11, de literse fles € 17. De apothekersfles van 1 liter betaal je € 20.

Duivelse Molens
Een dag uit het leven van een molenaarsgezin anno 1922. Laat je meevoeren terug in
de tijd en wees getuige van de bezigheden
en het wel en wee van een molenaarsgezin
met zijn knechten en toevallige bezoekers.
De spelers-vertellers laten je meegenieten
van verhalen waarin angst, bedreiging, onzekerheid, kommer en kwel de boventoon
voeren. Heksen, duivels, geesten en mysterieuze verschijnselen zijn niet ver uit de
buurt.

Je kunt het Veusseltje aankopen aan de balie in het gemeentehuis en in de
Leo Pleysierbibliotheek.
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info
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VRIJE TIJD
Scholenveldloop Rijkevorsel
Ook dit schooljaar zal het lokaal bestuur,
i.s.m. Sportraad Rijkevorsel, de drie scholen
in Rijkevorsel, AC Rijkevorsel, KFC Zwarte
Leeuw, MOEV en met de medewerking van
Bruneel-Cox en BibChip, een veldloop inrichten naar aanleiding van de Vlaamse
Veldloopweek in september. Dit schooljaar
zal de veldloop plaatsvinden op dinsdag 24
september 2019 tijdens de voormiddag.
Er wordt geopteerd om de veldloop tijdens
de schooluren te laten plaatsvinden, zodat
alle leerlingen van de lagere scholen in Rijkevorsel die voormiddag serieuze fysieke
inspanningen hebben geleverd. De kinderen
lopen in verschillende reeksen, per leerjaar
en per geslacht. Ze zullen ook kunnen kiezen
uit een wedstrijdloop of jogging.
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Graag nodigen we langs deze weg iedereen uit om te komen supporteren voor onze
jonge atleten aan de voetbalvelden van KFC
Zwarte Leeuw (Kruispad). De veldloop vindt
plaats tussen 9.00 en 12.00 uur.

Uitslag zoektocht Piepeloeren
Piepeloeren 2019 was een groot succes. 480
mensen hebben deelgenomen aan de fietstocht, waarvan 327 een antwoordformulier
hebben afgegeven. Dit zijn de juiste antwoorden op de vragen bij de verschillende
stopplaatsen.
· Bij de geitenboerderij: Elfpo ofwel Europa (beiden goed) investeert in zijn platteland.
· Bij De Kleine boerderij: Het gebouw was
vroeger een straftuinbouwschool.

· Bij Jan Van Den Kieboom: Villa Heidebloem heeft huisnummer 16.
· Bij rustplaats Karrenweg: De inclusieboom symboliseert dat het samenleven
van mensen, met en zonder handicap,
moet groeien.
· Bij tomatenkwekerij Van Rompaey: varom
bvba zorgt voor trostomaten.
© Theo De Vos

Magneetvissen verboden
in Rijkevorsel
Bij magneetvissen worden met een magneet
met een gemiddelde trekkracht van 300
kg metalen voorwerpen uit het water gevist vanop de oever of vanop het water. De
Vlaamse Waterweg geeft aan dat magneetvissen niet veilig is. Ook de federale Dienst
voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) raadt het magneetvissen
ten zeerste af omwille van de daaraan verbonden veiligheidsrisico’s.
De Vlaamse Waterweg nv laat magneetvissen op de Vlaamse waterwegen niet toe,
met uitzondering van metaaldetectie door
erkende metaaldetectoristen in functie van
archeologisch onderzoek in opdracht van De
Vlaamse Waterweg nv.

Het juiste gewicht van Niels van de Wildert
genoteerd onder gesloten omslag is 757 kg.

De prijswinnaars zijn
· Wint een pakket Veuselse Verwennerij:
Liesbeth Janssens
· Winnen een kookboek van KVLV: Vercammen, Willy Gorrens
· Winnen een inkomkaart voor Winterklanken met Gunther Neefs: Els Willemse, Cin
Mertens, Jan Mertens, Nat Arnouts
· Wint een geschenkfles Veusseltje van 1 liter: Jef Vermeiren
· Wint een gewone fles Veussltje van 1 liter: Hild Van Riel
· Wint een fles Veusseltje van 0,5 liter:
Diede Vriens
Bij de schiftingsvraag over Niels Van de Wildert waren er zeer uiteenlopende antwoorden. Het gewicht is door de deelnemers geschat tussen 61,3 kg en 9 036 kg.

© Dirk Geets

Het magneetvissen werd met ingang van 6
augustus 2019 verboden op het grondgebied
van Rijkevorsel.
Meld magneetvissers en achtergelaten afval
via www.vlaamsewaterweg.be/contact.

·
·
·
·
·

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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#2310
100 jaar geleden in Rijkevorsel...
viert onze gemeente het einde van WO I
11 november 2018 betekende het einde van de Eerste Wereldoorlog. Een
gruwelijke oorlog die meer dan vier jaar duurde en vele levens eiste. De
wapenstilstand was voor iedereen een heuglijk feit. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat de bevrijding in iedere gemeente van het land triomfantelijk
werd gevierd. Ook in Rijkevorsel werd er op luisterrijke wijze gefeest.

Op zaterdagavond 9 augustus 1919 werden de feestelijkheden aangekondigd met zwaar geschut. Een dag later was het de grote dag. De Vredesfeesten begonnen met een dankmis, gevolgd door een Te Deum, een lofzang aan God. Daarna kregen de uit de oorlog teruggekeerde
soldaten een banket aangeboden, voorafgegaan door een toespraak door het gemeentebestuur.
“Dappere soldaten, In naam van het gemeentebestuur van Rijkevorsel, roep ik u hartelijk welkom toe. U ter eer is gans onze gemeente in feest. De vaderlandse driekleur wappert aan ieder
woning, de huizen staan in feestsmuk uitgedost, daareven zijn wij voor de Heer der legerscharen onze dankbede gaan uitstorten; straks zal een prachtige stoet onze straten doorkruisen.
’t Is het verblijden na het lijden; ’t is de triomf na het smartelijk zwoegen! Herinnert gij u nog
dien akeligen nacht van den 1 augustus 1914, toen de stormklok u opriep ten strijden.”
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“(...) Soldaten ! Nu de oorlog gewonnen is, mogen wij op onze lauweren niet rusten. Ons vaderland ligt grotendeels geplunderd, uitgeperst, verwoest; zwaar zal de taak zijn om ons duurbaar
Belgenland herop te richten. Aan het werk dan, ieder in zijn kring ! Met Kempische taaiheid
en Kempische werklust vatten wij den arbeid aan. Een schoner, een nog mooier België zal de
belooning van ons streven zijn !”

Het hoogtepunt van de Vredesfeesten was de magnifieke stoet die door de straten van Rijkevorsel trok. Het hele dorp was van de partij: nooit voordien was er zo veel volk in onze gemeente
aanwezig. De verschillende gebuurten hadden prachtige praalwagens gemaakt, die samen het
hele oorlogsgebeuren uitbeeldden. Zo stelde de praalwagen van Achtel het ‘Vertrek en aankomst van den Belgische soldaat’ voor en gaf de Sint-Jozefparochie de ‘Duitsche gruwelen in
ons land: plunderende duitschers’ weer. Gammel bracht ‘Hulde aan Amerika’ en Bolk maakte
een wagen over de ‘Heikensvrienden’, de moedige inwoners die vele soldaten en vluchtelingen
over de grens hadden gesmokkeld.
Eén dag was niet voldoende om de vreugde van de bevrijding te vieren. ’s Anderendaags trok
de grote stoet nogmaals door de straten van het dorp.
Bron: Jaarboek Heemkundige Kring van Rijkevorsel 1991.

45

#2310
Mascarponecrème met aardbeien
Dirk Holemans

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden

Bereidingswijze

·
·
·
·
·

250 g mascarpone platte kaas
250 g slagroom
250 g aardbeien in kleine stukjes
50 g bloemsuiker
takje munt

Spieken

Maak de aardbeien schoon en snij ze in stukjes. Roer de suiker door de mascarpone. De slagroom half stijf kloppen en ook door de mascarpone roeren.
Schenk dit mengsel over de aardbeien en verdeel het over de glazen. Laat
het 30 minuten opstijven in de koelkast. Dresseer met enkele bladjes munt
op het glas.

naar statistieken: zonnepanelen

In Rijkevorsel hebben 16 op 100 woningen een
installatie van zonnepanelen. Daarmee scoren
we hoog, want het Vlaams gemiddelde is 11,5 is en het gemiddelde in de provincie Antwerpen zelfs maar 9,5 op 100 woningen.
In 2018 waren er al 832 woningen in Rijkevorsel met een installatie zonnepanelen.
Toch is er nog veel meer potentieel, de provincie schat dat momenteel maar 3,6 % van het potentieel gebruikt wordt. Wil je
weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen, surf dan naar
de zonnekaart van de Vlaamse overheid: www.energiesparen.be/
zonnekaart.
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#2310
Vereniging in de kijker

Dans Maar

Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?

Waar is jullie vereniging
gevestigd ?

Wij organiseren met onze dansschool danslessen voor jongens en meisjes vanaf de eerste kleuterklas. In de zomervakantie organiseren we ook danskampen.

De lessen gaan door in sportcentrum De Valk
en in de turnzaal van de Sint-Luciaschool.
De danskampen gaan door in sportcentrum
De Valk.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis van
jullie vereniging ?

Sinds de stopzetting van AG Moves (juni
2018), hebben we Dans Maar opgericht. Zo
hadden alle dansers de kans om alsnog hun
favoriete hobby te blijven uitoefenen. We
hebben het aanbod lichtjes aangepast, maar
dansen en plezier maken, blijft centraal
staan.
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We zijn natuurlijk nog een erg jonge vereniging, maar het hoogtepunt van het afgelopen jaar was absoluut onze dansshow. We
hebben er een heel jaar naar toe gewerkt,
en waren dus uiteraard heel fier op het spetterend resultaat.

Vanaf welke leeftijd kun je
lid worden van de vereniging ?
Voor welke leeftijden ?

Je vindt ons volledige aanbod en de mogelijkheid om je in te schrijven op de website
www.dansmaar.be.

Iedereen is welkom vanaf de leeftijd van 2,5
jaar. Jongens, meisjes, jong of oud... Graag
dansen en plezier beleven is het belangrijkst.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?

Organiseren jullie kampen,
uitstappen of weekends ?

Wij nomineren graag Chiro Rijkevorsel om
zich voor te stellen.

In de zomer organiseren we twee weken
danskamp, zowel voor leden als niet-leden.

Wat willen jullie als vereniging
ooit nog bereiken ?

Dans Maar

Hoe meer enthousiaste dansers, hoe liever !

Welke activiteit van jullie
vereniging raden jullie
onze inwoners aan ?
We nodigen iedereen uit om een gratis proefles te volgen tijdens de lessen in september.

·
·
·
·
·

Hoofdactiviteit:
Aantal jaren actief:
Aantal leden:
E-mail:
Website:

Danslessen en -kampen
1 jaar
160 leden
hallo@dansmaar.be
www.dansmaar.be
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Tot en met 15 sept. 2019
Fietszoektocht
Harmonie Broederband Rijkevorsel
Spel
Fietszoektocht gedurende drie maanden ingericht door KH Broederband.
Afstand ongeveer 17 km - mooie prijzen 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

Tot en met 30 dec. 2019
Tijdens de openingsuren
van het 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

1 september 2019
Van 14.00 tot 16.00 uur
Bootcamp-event
Sport en beweging
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Kom kennis maken met onze bootcamp.
Hoe kan onze bootcamp bijdragen tot
jouw gezondere levensstijl. Er worden
demo's voorzien. Maak er gerust een familie uitstapje van. Wij zorgen voor een
drankje en voor de allerkleinsten is er
een springkasteel voorzien.
Gratis
Gemeentelijk sportveld Bavelstraat
Bavelstraat - 2310 Rijkevorsel
Bootcamp Rijkevorsel
0498 54 74 81
bootcamprijkevorsel@gmail.com

2 september 2019
Van 17.30 tot 18.30 uur
Van 19.00 tot 20.00 uur
Ben je zwanger ?
Kom kennismaken met Kind en Gezin
Infovergadering

De verpleegkundige van Kind & Gezin
geeft je graag meer informatie over
wat Kind & Gezin voor jou kan betekenen. wat wij doen, hoe het consultatiebureau er uit ziet, ...
Gratis
Consultatiebureau Kind & Gezin
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Kind en Gezin Rijkevorsel
078 100 150
kris.gommers@kindengezin.be

7 september 2019
Om 20.30 uur
Baz Trio
Concert
In 2018 wint Baz Trio de JazzContest
Mechelen en is het finalist in de Zilina
international Jazz Contest in Slowakije.
De muziek van het trio kun je het best
omschrijven als moderne pianojazz met
een Noord-Afrikaans tintje. Maak kennis met dit aanstormend jazztalent !

voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
de Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

8 september 2019
Van 9.00 tot 14.00 uur
Boerenmarkt
Markt

Verkoop van land- en tuinbouwproducten. Jeugdrommelmarkt, animatie,
boerderijdieren, ...
Gratis
Grasveld Doelenpad
Doelenpad 7
2310 Rijkevorsel
Landelijke Gilde Rijkevorsel
0471 01 41 27
jos.vanhoeck@skynet.be

Van 10.00 tot 17.00 uur
Open Monumentendag
in de Stenen Bergmolen
Begeleide rondleiding
Tijdens Open Monumentendag leiden
de molenaars je rond in de Stenen Bergmolen om 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 en
16.00 uur. Doe mee aan het zoekspel en
maak kans op Veusselse verwennerij of
één van de andere ‘Veusselse’ prijzen.
Aan de molen krijg je enkele vragen
voorgeschoteld die je in het museum
kunt oplossen.

Gratis
Stenen Bergmolen
Looiweg
2310 Rijkevorsel
Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse
Molenaars
jan.backx@pandora.be

Van 10.00 tot 17.00 uur
Open Monumentendag in
het Heemkundig Museum
Begeleide rondleiding

© Luc Jansen

Tijdens Open Monumentendag leiden
de medewerkers van het Gemeentelijk
Heemkundig Museum je rond in het museum om 10.00, 11.00, 14.00, 15.00 en
16.00 uur. Doe mee aan het zoekspel en
maak kans op Veusselse verwennerij of
één van de andere 'Veusselse' prijzen.
In het museum krijg je enkele vragen
voorgeschoteld die je aan de molen
kunt oplossen.
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
hkrijkevorsel@outlook.be
heemkundigekringrijkevorsel.
wordpress.com

13 september 2019
Om 20.30 uur
Piet Van den Heuvel & Band
Concert

Piet Van den Heuvel was medeoprichter van de groep Scooter die met het
nummer ‘You’ een regelrechte Belpopklassieker neerpende. We hebben Piet
al meerdere keren in de Singer mogen
ontvangen als begeleider van vele artiesten. Deze keer zetten we hem op
het voorplan en wordt Piet op zijn beurt
omringd door stuk voor stuk geweldige
muzikanten. Wedden dat dit een prachtige avond wordt ?!
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 10
inkomprijs studenten: € 12
de Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

14 september 2019
Om 20.30 uur
Magnapop + Harker
UITVERKOCHT
Concert
de Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

18 september 2019
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2.0
Spel

Alle kinderen zijn vanaf 14.00 tot 16.00
uur van harte welkom in de tuin van
woonzorgcentrum Prinsenhof (Helhoekweg 18) om er zich uit te leven met onder andere volksspelen en grote gezelschapsspelen of op onze springkastelen !
Gratis
Tuin woonzorgcentrum Prinsenhof
Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

19 september 2019
Om 20.00 uur
Infoavond groepsaankoop
dakisolatie en groendaken
Infovergadering

Zie rubriek ‘Bouwen en Wonen’.
Gratis
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel en IOK
03 340 00 06
duurzaamheid@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/dak

20 september 2019
Om 20.00 uur
Lezing 75 jaar bevrijding
van Rijkevorsel
Lezing
Lezing door Heemkundige Kring van Rijkevorsel over de bevrijding van Rijkevorsel na Wereldoorlog II.
Gratis
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10
2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel
03 340 00 52
cultuur@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/bevrijding
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20 -22 september 2019
Camp Plumbridge
Herdenkingsweekend en treffen voor
militaire voertuigen Gratis toegang
voor deelnemers en bezoekers !

Gratis
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10
2310 Rijkevorsel
vzw Spearhead
03 340 00 12
info@vzwspearhead.be

21 september 2019
Van 14.00 tot 17.00 uur
Wandeling: in het spoor
van onze bevrijders
Wandeling
Naar aanleiding van de herdenking van
75 jaar bevrijding van Rijkevorsel organiseert Toerisme Rijkevorsel i.s.m. de
Heemkundige Kring van Rijkevorsel een
belevenisvolle wandeling.
Ga met ons op stap langs

Aankondigingen van
activiteiten in oktober
dien je uiterlijk op
zondag 1 september 2019
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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die plaatsen die een belangrijke rol
hebben gespeeld in onze oorlogsgeschiedenis. Het vertrek is voorzien
om 14.00 uur aan het seinhuis van de
Vlaamse Waterweg aan het sas in SintJozef Rijkevorsel. De namiddag wordt
afgesloten op de kampplaats van de
vzw Spearhead.
Gratis
Sluis 1 Sas
Stevennekens - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/bevrijding

Om 19.00 uur
Bevrijdingsbal Rijkevorsel
Fuif
Tijdens het weekend van 20-21-22 september, herdenken we de bevrijding
van Rijkevorsel. Op 21 september doen
we dat met een heus 'Bevrijdingsbal'
in de spiegeltent in de Klaterstraat.
Het wordt een groot feest in de stijl
van toen, met muziek uit de jaren 40,
50, 60, ... Daarnaast komt er ook een
beauty-corner waar iedereen zich kan
laten opmaken/kappen in ‘retro-stijl’,
er zal een fotohoek zijn waar fotografen jouw avond vastleggen, ...
Gratis
Spiegeltent Klessens
Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel
03 340 00 52
cultuur@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/bevrijding

Om 20.00 uur
We’re Still Open III drie jaar Jeugdhuis De Wauwel
Festival

goedkoop eten en drinken.Ten tweede:
tegenover ons Jeugdhuis zal zoals
vanouds een grote feesttent staan.
Ten derde: bands, dj’s, muziek, gitaren, rap, zang, beats en drumsolo's...
Line-up bands: Melting Mallows ICTO
Crackups Psychonaut. Line-up DJ’s: DJ
Havani Karakals. Gratis inkom voor iedereen !
Gratis
Jeugdhuis De Wauwel
Kruispad 2a
2310 Rijkevorsel
Jeugdhuis De Wauwel
www.facebook.com/jh.dewauwel

23 september 2019
Om 19.30 uur
Zindelijkheid, positief ondersteunen
Cursus of workshop

Op het potje gaan is een belangrijke
stap voor een kind ! En misschien kijk
je er zelf ook wel naar uit om niet
meer met luiers te moeten sleuren...
Elk kind wordt op zijn eigen tempo zindelijk. Starten op het gepaste moment
en op een ontspannen manier is hierbij
de boodschap. Tijdens deze informatieavond krijg je meer info over zindelijkheidstraining bij peuters en krijg je tips
mee om zelf aan de slag te gaan !
Gratis
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Kind en Gezin Rijkevorsel
kris.gommers@kindengezin.be
(inschrijven)

26 september 2019
Jeugdhuis De Wauwel bestaat drie jaar !
Hoe zullen we dit vieren ? Ten eerste:

Van 8.00 tot 15.00 uur
18de Spilzakkentocht
Wandeling

Wandelen in de natuur, in de omgeving
van het kanaal Dessel-Schoten.
Inschrijfgeld: € 1,50
Inschrijfgeld leden: € 1,10
Café Sport
Stevennekens 212
2310 Rijkevorsel
Wandelclub De Noorderkempen vzw
0468 18 30 98
mertensludo@telenet.be

Gratis
Sint-Willibrorduskerk
Dorp 1
2310 Rijkevorsel
Zangkoor Sint-Willibrordus
03 314 57 13 (Wieza Ribbens)
03 311 53 39 (Paul Van Dooren)
pvdooren@telenet.be
03 314 69 79 (Karel Pluym)
pluymkarel@skynet.be

Om 19.00 uur
Derde ondernemersevent
met netwerkmoment
Opendeurdag

Om 20.30 uur
David Galle - try-out ‘Komt’
UITVERKOCHT
Stand-up comedy
de Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
de Singer vzw
www.desinger.be

29 september 2019
Zie rubriek ‘Werken en Ondernemen’.
Gratis
Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel
03 340 00 30
economie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/
netwerkavond2019

Van 19.00 tot 22.00 uur
Luisterdag zangkoor Sint-Willibrordus
Opendeurdag

Op donderdag 26 september om 19.00
uur vindt de eerste repetitie van het
nieuwe zangseizoen plaats in het bijgebouw van de kerk. Als je van zingen
houdt, kom dan gerust eens luisteren.
Wij repeteren op elke tweede en vierde
donderdag van de maand om 19.00 uur.

Van 7.30 tot 10.30 uur
Veldtoertocht
Wielrennen

Ondernemend Rijkevorsel &
Sint-Jozef
info@ondernemendrijkevorsel.be

volgende maand
4 oktober 2019
12de Broederbandquiz
Zaal ’t Centrum

Marc De Wit & Rik Ooms –
Bob Dylan tribute
de Singer

4-6 oktober 2019

Veldtoertocht door het landelijke Rijkevorsel en omgeving. 90 % onverharde
weg, vlak parkoers. Keuze uit drie afstanden: 27 km, 40 km of 52 km.
niet-leden: € 5
leden VWB: € 3
leden VWB -16: gratis
niet-leden -16: € 2
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Wielertoeristen
info@rwtrijkevorsel.be
www.rwtrijkevorsel.be

28 en 29 september 2019
28 september: 14.00 tot 24.00 uur
29 september: 11.00 tot 22.00 uur
Veussel Smult
Festival
Sas Vaart Sint-Jozef Rijkevorsel
2310 Rijkevorsel

Harmoniefeesten
K.H. Broederband
Zaal ’t Centrum

5 oktober 2019
Digital Primitives
de Singer

8 oktober 2019
Infoavond Het Kompas
GVBS Het Kompas

12 oktober 2019
Petticoat
de Singer

13 oktober 2019
Tweedehandsbeurs Gezinsbond
GC Sint-Jozef
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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

© Luc Jansen

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw - 03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

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

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis
Bijencentrum De Raam
Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
Bijencentrum De Raam
info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be
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OPENINGSUREN
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.
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

2de schepen

3de schepen

N-VA

Nathalie Stoffelen

4de schepen

N-VA

Bert Vangenechten

5de 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

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

Nathalie Cuylaerts

0497 50 98 05 - nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs,
toerisme, Europese aangelegenheden
en dierenwelzijn

N-VA

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, erfgoed,
mobiliteit, communicatie,
financiën-begroting, feestelijkheden
en erediensten

0497 92 19 01 - vbnva@telenet.be
beleidsdomeinen:
voorzitter bijzonder comité
sociale dienst, sociale zaken,
tewerkstelling, informatica
en energie

Openingsuren diensten
Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag
maandag
woensdag

9.00 - 12.00 uur
15.30 - 19.30 uur
13.00 - 15.30 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag t.e.m. vrijdag
maandag
woensdag

9.00 - 12.00 uur
15.30 - 19.30 uur
13.00 - 15.30 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

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

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

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

Politie, wijkpost Rijkevorsel - 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
maandag
woensdag

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
dinsdag
donderdag

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag

Telefoonnummers

Gemeentehuis
Bevolking & lokale economie
Bibliotheek
Financiën
GLS De Wegwijzer
HVZ Taxandria
Kinderclub
Omgeving
Reyclagepark
Sociale dienst OCMW
Technische dienst	
Vrije tijd
Wijkpost politie
Wijk-werken
Woonzorgcentrum Prinsenhof

9.00 - 12.00 uur
15.30 - 19.30 uur
13.00 - 15.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
014 47
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340

00
00
00
00
00
09
00
00
00
39
00
00
88
00
39

00
30
50
04
60
20
56
20
88
65
76
53
50
38
00
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Lokaal bestuur Rijkevorsel
presenteert:
DECAP ORGEL

Bevrijdingsbal
in de Spiegeltent

V.u.: College van Burgemeester en Schepenen, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

20.30 UUR
OPTREDEN

THE ARMY STARS

19.00 - 20.30 uur

BEAUTY CORNER

FOTOHOEK

Gratis toegang
21.09.2019 | 19.00 uur
Spiegeltent Klessens
Klaterstraat 8

DJ's

TIMMY GOES TO HOLLYWOOD
TOM TRAVOLTA

2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks
bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

