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2310
Uit het dagboek van John Mulinder, soldaat,
nacht van 24 op 25 september 1944

“Het was er zo zwart als schoppenaas. Absoluut pikdonker:
geen maan, geen sterren. Het was bovendien aan het gieten.
We moesten ons goed vasthouden aan de man voor ons.
In ’s hemelsnaam, laat nooit je voorganger los. Er waren een 
paar gidsen die ons op weg hielpen. Ik vermoed dat het ging 
om lokale verzetsmensen die vertrouwd waren met het gebied. 
We hadden kleine opklapbare bootjes om over het kanaal te 
geraken. Het was zo’n rotnacht dat de Duitsers zelf allemaal 
onder zeil waren. Ze hebben ons nooit zien komen. We zaten
er middenin vooraleer ze wisten wat er aan de hand was.”
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INHOUD

4
Sinds kort werd in Rijkevorsel de kaap van 12 000 inwoners 
overschreden. Tinne Herrijgers is officieel de 12 000ste inwoner 
van onze gemeente. Op 19 augustus kreeg ze bezoek van het 
voltallige schepencollege.

22
Museumbezoekers willen meer en meer digitaal door collecties 
kunnen wandelen van op de computer of smartphone. Het lokaal 
bestuur doet een oproep naar vrijwilligers om de collectie van 
het Aster Berkhofmuseum te digitaliseren en te registreren.

16
Inwoners die problemen hebben met zwerfkatten kunnen dit 
melden. Het lokaal bestuur heeft een aantal vrijwilligers die 

klaarstaan om de katten te komen vangen, naar de dierenarts te 
brengen voor sterilisatie/castratie en terug te zetten.

10
Het lokaal bestuur kreeg groen licht om in te stappen in het 
project Warme Steden en Gemeenten. Rijkevorsel verenigt 

alle organisaties die werken voor kinderen en jongeren en hun 
mentaal welzijn. Warme William biedt een luisterend oor aan.

14
Op donderdag 3 oktober houden verschillende gemeenten in 
België een BE-Alert test. Ook onze gemeente doet mee. BE-Alert 
is een alarmeringssysteem waarmee we onze inwoners kunnen 
verwittigen bij een noodsituatie.
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

1ste schepen, schepen van omgeving 
(ruimtelijke ordening en milieu), 
openbare werken, land- en tuinbouw 
en huisvesting-wonen

Beste inwoners,

De mooie zomer is voorbij. Hopelijk heeft iedereen op zijn manier hiervan kunnen 
genieten. De afgelopen septembermaand hebben de meeste verenigingen, net zoals de 
schoolgaande jeugd, hun nieuwe werkjaar ingezet. Hierbij wens ik ieder van hen veel 
succes toe. We zitten nu in de herfst, een periode waar de meeste bomen en planten hun 
bladeren verliezen en waar de bladkorven terug in het straatbeeld zullen verschijnen.

Als schepen van landbouw en milieu ben ik trots dat de ruilverkaveling Rijkevorsel –Wortel 
nuttig is verklaard door minister Koen Van den Heuvel. Voor Rijkevorsel is dit een positief 
verhaal voor de landbouw, de natuur, het landschap, de wegen, trage wegen, recreatie, 
afwatering, ... Deze ruilverkaveling is een project met een oppervlakte van 2 495 ha en 

waarvan de totale kostprijs is geraamd op 17 miljoen euro. Vlaanderen zal hiervan 13 miljoen euro financieren. De 
rest van het bedrag wordt verdeeld over de gemeenten, de provincie en de eigenaars van de gronden. De effectieve 
start van de zichtbare werken zal vermoedelijk in 2022 plaatsvinden. De werken zullen vijf tot zes jaar duren. 
Verder in deze 2310 meer uitleg over de stappen die ondernomen moeten worden om alles tot een goed einde te 
brengen.

De volgende weken zullen enkele onderhoudswerken aan asfaltwegen uitgevoerd worden. De wegen- en 
rioleringswerken in de Hoeveweg en het Oude Sint-Lenaartsepad zullen eerstdaags starten. De stoepen in de 
Rozenstraat zullen aangelegd worden in het najaar door ons eigen personeel.

Verder in deze 2310:
· onze 12 000ste inwoner in de bloemetjes gezet ·  17 oktober dag tegen kanker
· onze lokale helden in de kijker gezet in functie van duurzame gemeente ·  inschrijving seniorenfeesten
· het moment om streekeigen plantgoed te bestellen ·  75 jaar bevrijding
· warme William is welkom in onze warme gemeente ·  tal van activiteiten

Wil jij ook kans maken op een gratis ramenwasser een gans jaar lang, neem dan deel aan onze actie Zonder 
Zwerfvuil Straat. Op de laatste zondag van oktober verzetten we de klok van 3 uur naar 2 uur. Graag wil ik afsluiten 
met een spreuk: ‘Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt dan snel en koud’.
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BESTUUR

Tinne Herrijgers is afkomstig van Meer en heeft zich onlangs samen met haar man Stijn Snels 
in Rijkevorsel gevestigd. Door haar job bij het Wit-Gele Kruis vertoefde ze al regelmatig in 
Rijkevorsel. Nu heeft ze er ook een vaste stek gevonden. Met de geboorte van zoontje Lou eind 
maart werd het familiegeluk compleet.

Het bestuur is verheugd dat Rijkevorsel de kaap van de 12 000 inwoners overschreden heeft. 
Rijkevorsel wil een aantrekkelijke plek zijn om te wonen. De huldiging van de 12 000ste inwoner 
is een teken dat de inspanningen die de gemeente hiervoor doet, lonen.

Tinne Herrijgers is officieel de 12 000ste inwoner van Rijkevorsel. Om deze 
heuglijke gebeurtenis in de verf te zetten, kreeg ze een bezoek van het 
voltallige college van burgemeester en schepenen. Uit handen van het college 
mocht ze een prachtige bloemenruiker en de nieuwe geschenkbox ‘Veusselse 
Verwennerij’ ontvangen.

Rijkevorsel verwelkomt
12 000ste inwoner
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Kort verslag raden
28 augustus 2019

Raad voor
maatschappelijk welzijn
De tweede budgetwijziging van 2019 van het 
OCMW wordt vastgesteld.

De OCMW-raad neemt kennis van de vastge-
stelde jaarrekening 2018 van Welzijnszorg 
Kempen.

Vanaf 1 januari 2019 wordt een financiële 
ondersteuning van € 0,6 per inwoner toe-
gevoegd aan de jaarlijkse bijdrage aan 
Welzijnszorg Kempen met het oog op de 
realisatie en exploitatie van een residen- 
tieel centrum voor mensen met een verslaving.

Het gemeentebestuur Rijkevorsel wordt 
gemandateerd om de overheidsopdracht 
‘raamcontract voor aanstelling architect 
2019’ te voeren en in naam van het OCMW 
Rijkevorsel bij de gunning van de opdracht 
op te treden.

Kennis wordt genomen van de aanduiding 
van mevrouw Lut Backx, de heer Bart Van 
De Mierop en de heer Jack Jacobs in deze 

© Dirk Geets

volgorde als plaatsvervangers voor de heer 
Danny Eelen voor het bijzonder comité voor 
de sociale dienst.

Gemeenteraad
De tweede budgetwijziging van 2019 van het 
gemeentebestuur wordt vastgesteld.

De tweede budgetwijziging van 2019 van het 
OCMW wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan het meer-
jarenplan 2020-2025 van de kerkfabriek 
Sint-Willibrordus en Sint-Jozef, alsook wordt 
er akte genomen van het budget 2020.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van GLS De Wegwijzer van 
4 juni 2019. 

Kennis wordt genomen van het verslag van 
het onderhandelingscomité van de scholen-
gemeenschap (OCSG) van 11 juni 2019.

Er wordt gedeeltelijk enkelrichtingsverkeer 
ingesteld in de Kruisboogweg, alsook een 
snelheidsregime van 50 km/uur in de Kruis-
boogweg en in Kleine Gammel tussen Gam-
mel en het kruispunt met de Kruisboogweg, 
De voorrang van rechts is geldig.
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BESTUUR

tract voor aanstelling architect’. De raming 
bedraagt € 143 999 excl. BTW.

Er wordt kennis genomen van het schrijven 
van AXA Belgium NV aangaande enkele op-
merkingen bij het bestek ‘verzekeringen en 
aanverwante diensten’.

Gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn
Het aangepaste algemene kader van het or-
ganisatiebeheersingssysteem wordt goedge-
keurd.

Kennis wordt genomen van het overzicht 
van de ingediende klachten bij het lokaal 
bestuur.

De deelname, de lastvoorwaarden en de 
gunningswijze voor de aankoop van ICT-
producten via de ICT Opdrachtencentrale 
(2018-2024) van stad Brugge wordt goedge-
keurd.

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 30 september vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

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

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

In de Zuiderdijk wordt een voorrangsrege-
ling voorzien om de doorstroming te rege-
len.

In het kader van een veilige schoolomgeving 
worden fietsstraten ingericht: in Sint-Jozef 
Rijkevorsel in de Kerkdreef van Essenweg 
tot aan de Pastoor Lambrechtsstraat, Pas-
toor Lambrechtsstraat van de kerk tot aan 
de Venweg en Meir; in het centrum in de 
Molenstraat vanaf rotonde tot de kruising 
met Sint-Luciestraat, Leopoldstraat, Korte 
Molenweg en Banmolenweg.

Goedkeuring wordt gehecht aan het retribu-
tiereglement voor het afleveren van de Rij-
kevorselse cadeaubox.

De gemeenteraad beslist om als gemeente 
het Burgemeestersconvenant voor Klimaat 
en Energie (Covenant of Mayors for Climate 
& Energy) en het meerpartijen-engagement 
Kempen2030 te ondertekenen.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Onderhouds-
werken 2019 − betonwegen’. De raming be-
draagt € 70 697,64, excl. BTW.

De akte voor de openbare verkoop van de 
woningen Meir 9 en 11, met een totale op-
pervlakte van 5 a 42 ca, wordt goedgekeurd, 
waarbij de verkoopprijs minimaal de ge-
schatte waarde dient te zijn.

De gemeenteraad keurt de offerte van Flu-
vius ten bedrage van € 87 882,98, excl. BTW, 
voor de levering en plaatsing van terreinver-
lichting op de site Rijko, goed.

Er wordt kennis genomen van de onderte-
kende beloften van gratis grondafstand in de 
Berkenrijs aan het lokaal bestuur.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Raamcon-
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Onze senioren feesten

Naar goede gewoonte organiseert het lokaal 
bestuur in het najaar een feestnamiddag 
voor onze senioren. Gedurende twee dagen 
in het centrum en één dag in Sint-Jozef no-
digen we graag alle senioren van onze ge-
meente uit voor een gezellige namiddag.

De deuren van de zaal worden geopend om 
12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt 
gegaan. Ook dit jaar worden er frikadellen 
met krieken geserveerd.

Voor het animatiegedeelte hebben we dit 
jaar Zjosfinks en Kees Strijbos uitgenodigd.
Acteur-verteller Zjosfinks brengt enkele van 
zijn straffe verhalen mee naar Rijkevorsel. 
Kees Strijbos is entertainer van dienst met 
zijn draaiorgel en harmonica.

Bij deze nodigen we alle senioren uit op deze 
feestnamiddag: op maandag 18 en dinsdag 
19 november in ’t Centrum en op donderdag 
21 november in de parochiezaal te Sint-Jo-
zef Rijkevorsel.

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

✁

Centrum Sint-Jozef
n 18 november 2019 * n 21 november 2019 * * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
n 19 november 2019 *

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

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

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

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

Inschrijvingsstrook feestnamiddag senioren

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

Het lokaal bestuur heeft, in samenwerking 
met de vzw Spearhead, de Heemkundige 
Kring van Rijkevorsel en Toerisme Rijkevor-
sel, een herdenkingsprogramma uitgewerkt.

De vzw Spearhead zal weer de tenten op-
slaan in Sint-Jozef Rijkevorsel. Dit jaar zul-
len hun activiteiten doorgaan in en rond 
de voetbalkantine van FC Sint-Jozef SK. De 
kampplaats kun je bezoeken op zaterdag 21 
en zondag 22 sepember 2019.

Op vrijdagavond 20 september wordt ieder-
een uitgenodigd voor de lezing ‘September 
1944: De bevrijding een feest of een ruwe 
confrontatie met de werkelijkheid en de 
onzekere toekomst’. De Heemkundige Kring 
neemt je mee terug in de tijd. De lezing 
start om 20.00 uur in de kantine van FC Sint-
Jozef SK. Gratis toegang.

Op zaterdag staan er verschillende activitei-
ten op het programma:
· In de namiddag maken de deelnemers van 

het kamp een rondrit door Rijkevorsel.
· Om 14.00 uur organiseert Toerisme Rijke-

vorsel i.s.m. de Heemkundige Kring een 
wandeling langs historisch belangrijke 
plaatsen uit onze oorlogsgeschiedenis. 
Het vertrek is voorzien aan het seinhuis 
van de Vlaamse Waterweg aan het sas in 
Sint-Jozef Rijkevorsel.

· Om 18.00 uur vertrekken de militaire 
voertuigen voor een bevrijdingsrondrit en 
houden halt aan de spiegeltent in de Kla-
terstraat voor een static show. 

· ’s Avonds is iedereen uitgenodigd voor het 
bevrijdingsbal in de spiegeltent van Kles-
sens. Om 20.00 uur zal het Decap Orgel 
de avond op gang spelen, gevolgd door 
een optreden van The Army Stars. Na dit 
optreden speelt een DJ muziek uit de tijd 
van toen. Gratis toegang.

Op zondagnamiddag om 14.00 uur staat de 
herdenkingsceremonie aan het Plumbridge 
Monument ingepland. Naar jaarlijkse tradi-
tie zullen er historische vliegtuigen overvlie-
gen. Het peterschap van het monument zal 
worden overgedragen.

Het lokaal bestuur nodigt je uit om samen 
met ons de gebeurtenissen van
75 jaar geleden passend te
herdenken.

www.rijkevorsel.be/bevrijding

 

Meer    
info

BESTUUR

© Bart Huysmans
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Daguitstap naar Arnhem

Op zaterdag 19 oktober organiseert het lo-
kaal 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 Bat-
tlefield tour door Arnhem. Op het programma 
staat o.a. een bezoek aan de landingszone 
bij Wolfheze, het Airborne Museum Harten-
stein, 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 gemeentehuis. Je reser-
vering is definitief na betaling.
De plaatsen zijn beperkt.

03 340 00 12

 

Meer    
info

Brievenbussen in
de Meir verhuizen naar
de Kerkdreef

Sinds jaren hangt er aan de gevel van Meir 11 
in Sint-Jozef een rode brievenbus van bpost 
en een brievenbus van CM. Aangezien het 
gebouw kortelings wordt verkocht, werden 
de brievenbussen verplaatst naar een an-
dere locatie.

De CM-brievenbus en de rode brievenbus van 
bpost tref je voortaan aan voor het Gemeen-
schapscentrum van Sint-Jozef (Kerkdreef 
61).

Overgang van zomer-
naar wintertijd

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

Dit betekent dat het winteruur ingaat in de 
nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 
oktober 2019: 3.00 uur wordt 2.00 uur.

Rijkevorsel viert 2310-dag !

De cijfercombinatie die vooraan dit boekje 
groots staat te schitteren, willen we dit jaar 
ook vieren. En wanneer kan dat beter dan op 
23 oktober (23/10) ?

Wat er allemaal staat te gebeuren, verklap-
pen we nog even niet... Maar noteer de da-
tum alvast in je agenda en hou de pagina 
www.rijkevorsel.be/23oktober in de gaten !

· 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

Eén op vijf jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen. Een 
ontluisterend cijfer, dat zich dan ook vertaalt in het hoge suïcidecijfer in 
Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen ! Dat is ook de motivatie van 
het lokaal bestuur van Rijkevorsel, die samen met 41 andere steden en 
gemeenten instapt in het project Warme Steden en Gemeenten. Rijkevorsel 
draagt zo een steentje bij aan het verhogen van het mentaal welbevinden van 
kinderen en jongeren.

Rijkevorsel wordt een warme gemeente

Rijkevorsel verenigt alle organisaties die werken voor kinderen en 
jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld 
om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede 
geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor 
gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psy-
chisch leed. Het einddoel ? Een veilige plek, waar veerkrachtige kin-
deren en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich 
kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun om-
geving en leeftijdsgenoten. 

Daarbij zal Rijkevorsel zich baseren op acht pijlers om veerkracht te 
versterken:
1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen 
   en jongeren 
2. Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan 
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving 

5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
7. Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij worden we begeleid door Logo Kempen, ondersteund door een consortium van het 
Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het 
onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Warme William
Binnenkort zie je ook Warme William verschijnen in het straatbeeld. Deze campagne met bij-
horende app wil de jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empa-
thisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. 

Meer info: www.warmewilliam.be

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 
of op www.zelfmoord1813.be.
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Lezing Manu Keirse

De pastorale eenheid Sint Franciscus – sa-
men Kerk in Hoogstraten en Rijkevorsel, wil 
dit werkjaar werk maken van een betere 
rouwzorg. Samen met Manu Keirse wordt 
gezocht naar antwoorden op volgende vra-
gen: Durven we de weduwe/weduwnaar aan 
te spreken ? Durven we de verloren partner 
ter sprake te brengen ? Of zwijgen we hem 
of haar liever dood ? Hoe kunnen we de rou-
wende bijstaan ?

Praktisch
· maandag 14 oktober 2019 om 20.00 uur
· zaal PAX, Dr. Versmissenstraat 3 te Hoog-

straten
· elke geïnteresseerde is van harte welkom; 

zowel individueel als vanuit een vereni-
ging

· inkom: gratis
· vooraf inschrijven 

Meer info en inschrijven:
· greetuydens@sintfranciscus.com
· janleemans@sintfranciscus.com 
· 0471 06 31 18 (Greet Uydens)

Schoolcheques voor gezinnen

Het lokaal bestuur hecht veel belang aan de 
onderwijskansen van de Rijkevorselse kinde-
ren. Daarom voorziet het lokaal bestuur ook 
dit schooljaar onderwijscheques voor gezin-
nen die het financieel niet zo breed hebben. 
Op die manier kan de gemeente hen een 
handje helpen bij de betaling van de factu-
ren van de lagere school.

Ouders van kinderen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming in de ge-
zondheidszorg of een attest leefloon van het 
OCMW bezitten, ontvingen de onderwijsche-
ques reeds per post. Je ontvangt deze au-
tomatisch: je hoeft hiervoor dus geen aan-
vraag te doen. Per schooljaar worden zeven 
onderwijscheques van € 10 toegekend aan 
de gerechtigden. Met deze cheques kunnen 
de ouders de facturen van de lagere school 
betalen per kind.
De Rijkevorselse lagere scholen − De Weg-
wijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas − 
werken actief mee aan het project. Ook zijn 
er een aantal  buitendorpse scholen die een 
overeenkomst met het lokaal bestuur geslo-
ten hebben over de onderwijscheques. Wil 
je weten welke ? Dan kun je hiervoor terecht 
bij de financiële dienst (zie contactgegevens 
onderaan). Volgt jouw kind les in een school 
die nog geen overeenkomst heeft afgeslo-
ten, dan kun je de school contacteren om 
dit alsnog in orde te brengen.

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

03 340 00 04
financien@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Maart 2019
· Repede Victor, 20 maart 2019,
 kind van Repede Bogdan en Repede Isabela

Mei 2019
· Rowinski Filip, 11 mei 2019,
 kind van Rowinski Kamil en Rowinski Aleksandra

Juni 2019
· Hillen Obe, 30 juni 2019,
 kind van Korthoudt Lies en Hillen Hanne

Juli 2019
· Beyers Finn, 13 juli 2019,
 kind van Beyers Steven en Cocx Lynn

· Cardenas Angulo, 16 juli 2019,
 kind van Cardenas Angulo en Kissova Maria 
· Meersman Cayden, 30 juli 2019,
 kind van Meersman Honoré en Brabants Sophie
· van Zanten Estelle, 31 juli 2019,
 kind van van Zanten Philippe en Van Rooy Els

Augustus 2019
· Rutten Romy, 6 augustus 2019, kind van
 Rutten Benjamin en Van Den Kinschot Lynn
· Huys Louis, 7 augustus 2019, kind van
 Huys Thomas en van Moltthong Oangsumalee
· Flameling Michael, 8 augustus 2019,
 kind van Flameling Serge en Michielsen Tina

· Geurts Alphonsina °1924 †  2 augustus 2019
· Van Hoey Marie °1941 † 10 augustus 2019
· Jochems Hendrik °1941 † 13 augustus 2019
· Lauryssen Lucia °1924 † 18 augustus 2019

· Seeuws Karel °1931 † 19 augustus 2019
· Van Ceulen Maria °1926 † 22 augustus 2019
· Verboven Frans  °1938 † 30 augustus 2019

· Aerts Jim en Voermans Evelien, 3 augustus 2019
· Jorens Nick en Van Looy Veronic, 8 augustus 2019
· Oprins Mark en Saman Donata, 10 augustus 2019
· Sterkens Willy en Van Dyck Heidi, 16 augustus 2019
· Deleersnyder Marcel en Kemps Liliane, 16 augustus 2019
· Donckers Jonas en Martens Magali, 24 augustus 2019

Overlijdens augustus 2019

Geboorten

Huwelijken augustus 2019

vorsel iedereen op om op donderdag 17 okto-
ber, de Werelddag van verzet tegen armoede, 
een geknoopt laken buiten te hangen.

Een geknoopt laken buiten hangen, ver-
beeldt hoe ontsnappen uit armoede een 
zaak is van iedereen.

Werelddag van verzet
tegen armoede: 17 oktober

Nog steeds zijn er mensen die moeten leven 
in armoede, ook bij ons. Daarom roept het lo-
kaal bestuur en de Welzijnsschakel van Rijke-
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Dag tegen Kanker: 17 oktober

Op donderdag 17 oktober is het de Dag te-
gen Kanker. Dan steken we met z'n allen kan-
kerpatiënten en hun naasten een groot hart 
onder de riem. We laten hen voelen dat ze 
omringd zijn door mensen die hen steunen, 
dat ze er niet alleen voor staan.

Net zoals de vorige jaren zullen alle mede-
werkers van het lokaal bestuur het bekende 
gele lintje opspelden.  Zo tonen we medele-
ven en verbondenheid met alle patiënten die 
tegen kanker vechten en hun naasten.

Meer info:
· www.dagtegenkanker.be

Start nieuw schooljaar
in GLS De Wegwijzer

Het nieuwe schooljaar is gestart. Klassen 
zijn gepoetst. Kinderen, juffen en mees-
ters waren er klaar voor. GLS De Wegwijzer 
startte het schooljaar met 283 kinderen, 166 
jongens en 117 meisjes. In het eerste leer-
jaar mochten we 47 nieuwe kinderen ver-
welkomen.

In het begin van het schooljaar kreeg elk 
kindje uit het eerste een peter/meter uit 
het vijfde of zesde leerjaar als een soort 
‘buddy’, toegewezen. Een systeem waar-

bij de groteren, de eerstejaars begeleiden 
rond allerlei praktische zaken. Dit is zeker 
nodig tijdens de beginweken: welke rij moet 
ik gaan staan ? Ik ben gevallen, waar moet 
ik naartoe ? Ik ben mijn koek binnen verge-
ten...

Ben Correct kwam de eerste dag ook al op 
bezoek om iedereen welkom te heten en om 
te melden dat iedereen voor iedereen moet 
zorgen. Bij het lezen van dit bericht zijn de 
nieuwelingen al volop geïntegreerd in onze 
school.

Gezocht: vrijwilligers 
huiswerkbegeleiding
De Wegwijzer is op zoek naar vrijwilligers 
die kinderen willen helpen met het maken 
van hun huiswerk. Wat houdt dit in? Eén of 
twee keer per week een halfuurtje thuis-
begeleiding doen bij een aantal kinderen: 
begeleiding rond huiswerk, lezen, ... Deze 
momenten duren niet langer dan een half-
uurtje per keer.

Meer info:
· Zorgcoördinator Rud Vervoort
· 03 340 00 60

Verjaardagsfeestje Prinsenhof

Woensdag 2 oktober 2019
· Rijstpap en koffie
· Prijs: € 2,50

Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

· 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

Test BE-Alert op 3 oktober

Nationale test
Op donderdag 3 oktober houden verschillende gemeenten in België een BE-Alert test. Ook onze 
gemeente doet mee. Alle inwoners die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag via sms een 
testbericht ontvangen.

Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we 
hiermee onze inwoners bewust maken van het feit dat het belangrijk is om meteen op de hoogte 
te zijn bij een noodsituatie. Deze test is tevens de ideale gelegenheid voor inwoners die nog 
niet zijn ingeschreven om dit te doen op de website www.be-alert.be

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

Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. Dit kan heel gemakkelijk op de website 
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog 
in en test mee op 3 oktober !

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een 
noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom beschikt onze 
gemeente over BE-Alert, een systeem dat je op de hoogte stelt van een 
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Op 3 oktober 2019 zullen we dit 
systeem testen.
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Fietsstraten in de 
schoolomgevingen

Op de gemeenteraad van 28 augustus 2019 
werd de invoering van de fietsstraten in de 
schoolomgevingen van Rijkevorsel en Sint-
Jozef goedgekeurd. Na een proefperiode 
van drie maanden in het centrum wordt de 
inrichting van de fietsstraten dus definitief 
en uitgebreid met de schoolomgeving van 
Sint-Jozef. Aanvankelijk zullen wegmarke-
ringen worden aangebracht. Later worden 
er nog zoneborden geplaatst en zal er een 
rode kader rond de wegmarkeringen worden 
geschilderd.

Het lokaal bestuur wil met de fietsstraten 
de verkeersleefbaarheid en de veiligheid 
van de trage weggebruikers verbeteren in de 
schoolomgevingen. Het invoeren van fiets-
straten kadert ook in het project ‘Verkeers-
veilige gemeente’.

Even opfrissen...
Wat betekent dit nu concreet ?
In een fietsstraat zijn fietsers de belang-
rijkste bestuurders, maar andere gemotori-
seerde voertuigen mogen er ook rijden. Er 
gelden specifieke regels voor fietsers en be-
stuurders van motorvoertuigen:
· Fietsers mogen over de hele breedte van 

de rijbaan rijden, als het een eenrich-
tingsstraat is.

· Fietsers mogen de volledige rechterrij-
strook/-helft innemen, als het om een 
straat met verkeer in beide richtingen 
gaat.

· Fietsers mogen niet sneller dan 30 km/uur 
rijden.

· Bestuurders van motorvoertuigen 
mogen een fietsstraat inrijden, 
maar mogen geen fietsers inhalen.

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

Voordelen
· De fietser is zichtbaarder in het straat-

beeld.
· Het is veiliger voor de fietser.
· De fietser wordt niet verdrongen door au-

to's die willen inhalen.
· De continuïteit van een fietsroute blijft 

verzekerd op een plek waar geen fietspad 
is.

Wat wijzigt er niet ?
· De verkeersregels blijven vanzelfspre-

kend van toepassing. Zo mag er bijvoor-
beeld niet op het voetpad gefietst worden 
en blijft de voorrang van rechts gelden.

· Voetgangers dienen het voetpad te blijven 
gebruiken.

· Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van 
de automobilist naar de fietser, maar ook 
omgekeerd. Toon als fietser ook

 respect voor de andere
 weggebruikers.

03 340 00 79
mobiliteit@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Verkeershinder

Memorial Rik Van Steenbergen
Op zondag 13 oktober rijdt de ééndaagse wie-
lerwedstrijd Memorial Rik Van Steenbergen 
doorheen Rijkevorsel. Voor de 23ste editie 
zullen seingevers en politie worden ingezet 
op verschillende kruispunten van de route. 
Het traject op grondgebied Rijkevorsel ziet 
er uit als volgt: Leemputten, Gammel, 
Hoogstraatsesteenweg, Dorp, Bochtenstraat, 
Drijhoek, Stevennekens en Vlimmersebaan.

· 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

 

Meer    
info
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Zwerfkatten

BOUWEN EN WONEN

Zwerfkatten zijn katten die buitenshuis leven zonder een aantoonbare 
eigenaar. Je vindt ze overal. Je hebt aan de ene kant de zogenoemde 
verwilderde katten. Deze zijn in het wild geboren, zijn schuw en vermijden 
direct contact met mensen. Aan de andere kant zijn er weggelopen of 
verdwaalde huiskatten. Uiteindelijk zullen ook zij na verloop van tijd 
verwilderen. Het aantal zwerfkatten kan op korte termijn sterk toenemen als 
er niet ingegrepen wordt. Daarom doet de gemeente al enkele jaren beroep 
op vrijwilligers die de zwerfkatten vangen, naar de dierenarts brengen voor 
sterilisatie/castratie, en terugzetten op de plaats van vangst.

Inwoners die problemen hebben met zwerfkatten kunnen dit melden aan de milieudienst 
(03 340 00 23 – milieudienst@rijkevorsel.be) met opgave van naam, adres, telefoonnummer 
en info over de zwerfkatten. De melding wordt doorgegeven aan de vrijwilliger die daarna zo 
vlug mogelijk contact opneemt om afspraken te maken voor het vangen van de katten. Voor de 
inwoners zijn hier geen rechtstreekse kosten aan verbonden.

Sterilisatieplicht huiskatten
Het sterilisatieproject van de gemeente geldt niet voor huiskatten. Hiervoor moet het baasje 
zelf het nodige ondernemen. Alle katten en kittens moeten gecastreerd/gesteriliseerd worden 
voor ze vijf maanden oud zijn en/of voor verkoop of adoptie. Dit geldt ook voor katten en kit-
tens die gratis weggegeven worden. Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende 
fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het buitenland bestemd zijn. Katten die geboren zijn 
tussen 31 augustus 2014 en 31 maart 2018 moeten steriel gemaakt zijn tegen 1 januari 2020.

Meer info:
· www.huisdierinfo.be
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Riolerings- en wegeniswerken
Hoeveweg

Vanaf oktober zullen er riolerings- en wege-
niswerken uitgevoerd worden in het eerste 
gedeelte van de Hoeveweg. Na de riolerings-
werken en de kabelwerken van Elia − hoog-
spanningsleiding van Rijkevorsel naar Beerse 
− wordt op dit gedeelte gestart met de he-
raanleg van de wegenis in beton.

Onderhoudswerken 
asfaltwegen najaar 2019

In opdracht van het lokaal bestuur worden er 
binnenkort onderhoudswerken aan een aan-
tal asfaltwegen uitgevoerd. Het betreft hier 
de Achtelsestraat, De Sluis, Keirschot, een 
zijstraat van Bolk (tegenover De Parre) en de 
Brandakkers.

De werken bestaan uit het plaatselijk of ge-
heel affrezen van het asfalt en het aanbren-
gen van een nieuwe toplaag. In de zijstraat 
van Bolk wordt een overlaging van de be-
staande asfaltverharding uitgevoerd. In de 
Brandakkers wordt de fundering met cement 
gestabiliseerd en wordt een éénlaagse asfalt-
verharding aangelegd. De werken starten in 
principe in de loop van oktober.

Bladkorven in de herfst

Zoals gewoonlijk zal je in de herfst bladkor-
ven in het straatbeeld zien verschijnen. De 
korven worden enkel daar neergezet waar 
er overlast ontstaat door te veel bladval. 
Bovendien moet het hier om bomen gaan 
die zich op openbaar domein bevinden. Bla-
deren van private bomen dient men zelf af 
te voeren of te verwerken. Er mag ook geen 
ander afval dan bladeren in de korven gede-
poneerd worden.

Breng je gebruikte frituurolie
en -vet op 26 oktober naar 
het recyclagepark en win
een leuke prijs !

Op 26 oktober voeren de medewerkers van 
IOK Afvalbeheer van 9.00 tot 12.00 uur op-
nieuw actie op het recyclagepark van Rijke-
vorsel. Laat het oliespook niet rondzwerven 
en breng deze dag je gebruikte frituurolie en 
–vet naar het recyclagepark. Je kunt mee-
doen met een wedstrijd en wie weet win je 
misschien wel een friteuse ! Bovendien is er 
voor elke deelnemer een leuke attentie en 
kun je een trechter meenemen om je olie 
gemakkelijk over te gieten.

Wist je dat het grootste gedeelte van de in-
gezamelde frituurolie en -vet een tweede 
leven krijgt aan de pomp ? Want als je ze 
naar het recyclagepark brengt, worden ze 
verwerkt tot biodiesel. Jou kost het niets en 
je bent in één moeite verlost van je afval-
probleem, terwijl je zorgt voor een schoner 
milieu. Over een ‘tankbare’ oplossing ge-
sproken.
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Lokale helden
voor globale doelen

Week van de
duurzame gemeente
Van 18 tot 25 september vieren we de vierde 
verjaardag van de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen van de Verenigde Naties. Dit 
is een langetermijnagenda met zeventien 
doelstellingen die van de aarde een meer 
duurzame plaats moet maken tegen 2030.

Rijkevorsel doet mee aan de tweede week 
van de duurzame gemeente. Tijdens deze 
campagneweek krijgen deze globale doe-
len lokale gezichten: lokale helden worden 
met hun bestaande duurzame initiatieven in 
de kijker gezet. Hieronder vind je kort de 
lokale helden die door het bestuur dit jaar 
werden gekozen.

Meer informatie over de lokale helden vind 
je op www.duurzamegemeente.be.

Energiemeester Peter Jacobs
Als energiemeester helpt Peter andere in-
woners uit Rijkevorsel met hun vragen over 
energie. Volledig vrijwillig komt hij op vraag 

bij mensen thuis langs en helpt hen om ener-
gie te besparen. Dit kan gaan om een kleine 
besparing door verandering van gedrag tot 
advies voor grotere renovatiemaatregelen.

De vier scholen uit Rijkevorsel
In de kleuter- en lagere scholen van Rijke-
vorsel wordt doorheen het jaar rond aller-
lei aspecten van duurzaamheid gewerkt. 
Dit gaat over het stimuleren van fietsen of 
wandelen naar school, over lessen rond het 
vermijden en sorteren van afval tot een uit-
gebreid zorgbeleid om leerlingen die het wat 
moeilijker hebben te ondersteunen. Alles 
wordt in het werk gesteld om de kinderen 
van Rijkevorsel klaar te stomen voor een 
duurzamere toekomst !

Met z’n allen tegen
zwerfvuil en sluikstort

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft 
op straten, pleinen en andere openbare 
plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het 
straatbeeld wordt er immers niet mooier op. 
Bovendien heeft afval een grote impact op 
het milieu. Denk maar aan de plastic soep, 
dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of 
zwerfvuil dat via het veevoeder in magen 
van koeien terechtkomt. Bovendien kosten 
deze hopen afval ook hopen geld aan lokale 
en andere overheden.

BOUWEN EN WONEN
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Lokale overheden en Mooimakers spannen 
zich al jaren in om sluikstort en zwerfvuil 
in te perken: ze sensibiliseren, organiseren 
opruimacties en zetten allerlei doelgerichte 
projecten op samen met lokale overheden 
en afvalintercommunales.

Week van de Handhaving
Er wordt ook gewerkt aan extra controle op 
zwerfvuil en sluikstort. Hier wordt nog eens 
op ingezet tijdens de Week van de Hand-
having van 30 september tot 6 oktober. Die 
week zullen er meer controles zijn, zowel 
anoniem als in uniform. Lichte overtreders 
worden aangesproken. Hen worden alterna-
tieven voorgesteld. Bij zwaardere overtre-
dingen wordt er zwaarder beboet. We gaan 
hierbij niet alleen voor een harde, maar ook 
een positieve aanpak: wie zijn zwerfvuil cor-
rect in de vuilnisbak gooit, mag rekenen op 
een complimentje.

Heel wat instanties nemen deel: zowel po-
litie, GAS-vaststellers, gemeenschapswach-
ten, veldwachters als lokale en gewestelijke 
toezichthouders van diverse organisaties zo-
als Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn of 
waterwegbeheerders.

Zonder Zwerfvuil Straat:
win een gratis ramenwasser
een jaar lang !

Kempenaren houden van een nette straat 
zonder zwerfvuil. De ‘Zonder Zwerfvuil 
Straat’-affiches doken vorig jaar op achter 
heel wat Kempense ramen. Stoor jij je ook 
zo aan zwerfvuil ? Hang dan ook dit jaar de 
affiche voor je raam. Hoe meer affiches er 
hangen, hoe duidelijker de boodschap dat 
zwerfvuil niet kan.

Doe mee aan de wedstrijd en misschien ben 
jij wel één van de tien gelukkigen die in 2020 
de ramen niet zelf moet poetsen !

Hoe doe je mee
aan de wedstrijd ?
· Hang de affiche ‘Zonder Zwerfvuil Straat’ 

voor je raam. De affiches vind je in het ge-
meentehuis, in de bib en op het recyclage-
park. We sturen de affiche ook op als je ze 
aanvraagt via de facebookpagina van IOK 
Afvalbeheer of via afvalbeheer@iok.be.

· Maak een foto van jezelf, eventueel met 
je gezin, mét de affiche duidelijk op de 
foto.

· Bezorg ons de foto via www.iok.be/zon-
derzwerfvuilstraat of via mooimakers@
iok.be voor 25 oktober 2019. Ingezonden 
foto’s kunnen gebruikt worden op de soci-
ale mediakanalen van IOK Afvalbeheer, in 
de volgende afvalkrant en in de 2310.

· Laat de affiche zeker tot 8 november 2019 
hangen.

· Een onschuldige hand trekt tien winnaars.
· De winnaars worden persoonlijk op de 

hoogte gebracht.
· Het wedstrijdreglement vind je op de 

website www.iok.be.

De familie Elst uit Rijkevorsel zond vorig jaar 
deze leuke foto in. Hiermee wonnen zij een 
jaar lang een gratis ramenwasser.
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Ruilverkaveling nuttig 
verklaard: wat zijn
de volgende stappen ?

In augustus werd de ruilverkaveling Rijke-
vorsel-Wortel nuttig verklaard. Hieronder 
vind je de voorlopige planning van de te ne-
men stappen.

Najaar 2019: de instelling van het ruilverka-
velingscomité en de commissie van advies. 
· Het ruilverkavelingscomité heeft rechts-

persoonlijkheid en voert de ruilverka-
veling uit. Bij belangrijke beslissingen 
raadpleegt het ruilverkavelingscomité de 
commissie van advies. Deze twee instantie 
worden ingesteld bij ministerieel besluit. 

2020-2021: het vaststellen van de inbreng
· De inbreng betreft o.a. de classificatie 

van de gronden die de betrokken eige-
naars en gebruikers in de ruilverkaveling 
inbrengen. De procedure tot het vaststel-
len van de inbreng wordt opgestart nadat 

het ruilverkavelingscomité en de commis-
sie van advies zijn ingesteld. 

2022-2028: de uitvoering van de werken  
· De uitvoering van de werken kan van start 

gaan van zodra de herverkavelingsstudie 
voldoende ver gevorderd is en van zo-
dra de omgevingsvergunning − en andere 
noodzakelijke vergunningen en machti-
gingen − bekomen is. Volgens de voorlo-
pige planning trachten we de werken op 
te starten in 2022. Deze werken duren vijf 
tot zes jaar en eindigen dan in 2027–2028.

2027-2028: het vaststellen van de toedeling 
en het verlijden van de ruilverkavelingsakte
· Zodra de uitvoering van de werken vol-

doende ver gevorderd is, wordt overge-
gaan tot het vaststellen van de toedeling. 
De toedeling bepaalt de nieuwe kavels die 
aan de betrokken eigenaars en gebruikers 
toebedeeld worden. Na het vaststellen 
van de toedeling wordt de ruilverkave-
lingsakte, die de eigendoms- en gebruiks-
situatie vastlegt, verleden. 

BOUWEN EN WONEN

Gezocht: deskundigen voor de GECORO !

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO is het adviesorgaan inzake ruimtelijke 
ordening. De commissie is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het ge-
meentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat be-
leid. Ook het milieubeleid wordt onder de loep genomen om het behoud en herstel van de natuur in onze gemeente 
te vrijwaren.

In de gemeentelijke commissie zijn een aantal deskundigen op het vlak van de ruimtelijke ordening of milieu verte-
genwoordigd. Al wie voeling heeft met ruimtelijke ordening en/of milieu of beschikt over een aantoonbare kennis 
van ruimtelijke problematiek of milieuaangelegenheden kan zich kandidaat stellen als deskundige. Diploma’s zijn 
hierbij geen onmiddellijke vereiste. Je hebt een vinger in de pap als je dat wilt. Het ruimtelijk beleid en milieu-
beleid zal in alle openheid gevoerd worden.

Ben jij die geschikte deskundige ?
Stuur dan je kandidatuur uiterlijk op 20 oktober 2019 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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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

 

Meer    
info

2029: het verlijden van de aanvullende ruil-
verkavelingsakte
· Met de aanvullende ruilverkavelingsakte 

worden de financiële aspecten van de ruil-
verkaveling geregeld.

Bestel je streekeigen 
plantgoed nog tot en met
20 oktober

Behaag onze Kempen loopt ook dit jaar 
weer in Rijkevorsel. Via de actie kun je al-
lerlei streekeigen haagplanten, fruitbomen, 
bloembollen, klimplanten, ... aankopen om 
je tuin te verfraaien en de natuur in je buurt 
een zetje te geven.

Denk er aan dat bestellen nog mogelijk is tot 
en met 20 oktober. Bestellen kan via www.
iok.be/bok of door het bestelformulier bin-
nen te brengen bij de dienst omgeving. Het 
bestelde plantgoed dient afgehaald te wor-
den op zaterdag 23 november tussen 9.30 en 
11.30 uur in het recyclagepark.

Meer info:
· www.iok.be/bok

Stopzetting groepsaankoop
groene energie

Meer dan 800 gezinnen uit Rijkevorsel na-
men vorig jaar deel aan de groepsaankoop 
groene energie van de provincie Antwerpen. 
Vanaf dit jaar wordt deze groepsaankoop 
echter niet meer georganiseerd. Indien je 
vorig jaar deelnam aan de groepsaankoop, 
loopt je huidig energiecontract af op 31 de-
cember 2019. Vanaf dan word je automatisch 
overgezet op het standaardcontract van je 
energieleverancier dat mogelijks een stuk 
duurder is dan je huidig tarief. Het blijft dus 
interessant om jaarlijks je energiecontract 
te vergelijken zodat je niet te veel betaalt 

voor je elektriciteit en/of aardgas. Over-
stappen van energieleverancier is nog steeds 
op elk moment mogelijk en gratis.

Doe de V-test
De Vlaamse Overheid heeft een handige on-
line tool om voor jouw situatie het beste 
energiecontract te vinden. Op https://vtest.
vreg.be kun je terecht voor een onafhan-
kelijke vergelijking door de Vlaamse Ener-
gieregulator VREG. Het enige wat je nodig 
hebt, is je jaarverbruik van elektriciteit en/
of aardgas. Heb je geen internet ? Je kunt de 
test ook telefonisch opvragen via het gratis 
nummer 1700. Kies optie 3 – andere vragen.

Sociaal tarief ?
Heb je recht op sociaal tarief? Dan hoef je 
niets te doen, want dan geniet je al van het 
goedkoopste tarief.

Zonnepanelen op je dak ?
Als eigenaar van zonnepanelen verander je 
best enkel van energieleverancier op het 
moment van de jaarlijkse meteropname. 
Anders wordt mogelijks elektriciteit aange-
rekend die je later op het jaar via je terug-
draaiende teller nog zelf zou opwekken.
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Door al deze voorwerpen, documenten of archieven te digitaliseren en registreren, kunnen 
we potentieel veel meer mensen bereiken dan ooit mogelijk was. Dat is bovendien wat het 
publiek vandaag verwacht: digitaal door collecties kunnen wandelen van op de computer of de 
smartphone thuis of onderweg. Met het project ‘Allemaal Digitaal’ wil Erfgoed Noorderkempen 
erfgoedbeheerders helpen hun collecties zo goed mogelijk te bewaren en te digitaliseren zodat 
iedereen maximaal van erfgoed kan genieten.

De juiste apparatuur en software worden gratis ter beschikking gesteld. Ook de juiste (zuur-
vrije) verpakkingsmaterialen om het kwetsbare erfgoed in te verpakken, worden aangeleverd. 
Vrijwilligers krijgen een opleiding en worden gecoacht om deze belangrijke klus te 
klaren.

Heb je zin om je handen uit de mouwen te ste-
ken en/of wil je graag meer informatie ? Neem 
dan contact op met de cultuurdienst.

Het Aster Berkhofmuseum zoekt 
vrijwilligers om haar collectie
te digitaliseren en registreren

Wist je dat de gemiddelde museumbezoeker maar een fractie te zien krijgt 
van wat een museum aan collecties beheert ? Bij gebrek aan voldoende 
bezoekersruimte blijft soms tot 95 % van een collectie in het depot liggen.

03 340 00 52
cultuur@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Nacht van het
Kempens Erfgoed

Herfst. De dagen worden korter. Na een 
drukke zomer vol festivals en feest wordt 
het weer wat stiller en donkerder in de Kem-
pen. Of toch niet ? Op vrijdag 18 en zaterdag 
19 oktober laten we ons Kempens erfgoed 
schitteren.

Als de nacht valt, zetten lokale verenigingen, 
musea en archieven het lokale erfgoed in de 
spotlights. Op meer dan 30 plaatsen orga-
niseren ze na valavond activiteiten waar je 
gratis aan kunt deelnemen. Ga op schatten-
jacht, luister bij kaarslicht naar Kempense 
volksverhalen, verblijf een nacht in het mu-
seum, geniet van concerten op eeuwenoude 
locaties, ... Kortom, duik de nacht én ons 
Kempens erfgoed in. Een overzicht van alle 
activiteiten vind je op www.nachtkempen-
serfgoed.be en in het programmaboekje dat 
bij de bibliotheek en de onthaalbalie in het 
gemeentehuis ligt.

In Rijkevorsel laten de vrijwillige molenaars 
hun molen draaien. ‘Het molenaarsleven 
heeft God ons gegeven, het malen bij nacht 
heeft de duivel ons gebracht’. Tijdens de 
Nacht van het Kempens Erfgoed wordt de 
Stenen Bergmolen van Rijkevorsel sfeervol 
verlicht. Ontdek de draaiende en malende 
molen in volle glorie en sluit aan bij één van 
de rondleidingen.

Praktisch
· zaterdag 19 oktober
· doorlopend tussen 19.00 en 23.00 uur
· inschrijven is niet nodig 
· deels toegankelijk voor rolstoelgebruikers
· drankjes verkrijgbaar

Meer info:
· jan.backx@pandora.be
· www.stenenbergmolen.be

Winterklanken
met Günther Neefs

 
Günther staat reeds 29 jaar op de planken. 
Als artiest is hij door de jaren compleet 
geworden. Zijn stem klonk nooit beter. Hij 
wordt niet voor niets de warmste stem van 
Vlaanderen genoemd.

Op zaterdag 21 december zal hij live samen 
met zijn drie muzikanten het koor betreden 
in de Sint-Willibrorduskerk. Hij scoorde ver-
schillende hits in Vlaanderen: ‘Hier in dit 
land’, ‘Daarom zeg ik nee’ en ‘Ik blijf bij 
jou’.  In augustus van dit jaar bracht Gün-
ther nog de nieuwe cd ‘Route 66: Roadtrip 
van mijn leven’ uit.

· Inkom: voorverkoop € 18, ter plaatse 
€ 20 (geen gereserveerde plaatsen). De 
inkomkaarten worden verkocht bij de ont-
haalbalie in het gemeentehuis en bij de 
dienst vrije tijd.

· Deuren open: 19.00 uur, begin
 optreden: 20.00 uur

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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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. Ie-
dereen krijgt de kans om zijn hobby, talent, 
vereniging voor te stellen op de kerstmarkt.

Langs deze weg willen we een oproep doen 
aan geïnteresseerde Rijkevorselnaren, ve-
renigingen, ... om deel te nemen. Heb jij 
zelf of je vereniging interesse in een stand-
plaats op de kerstmarkt ? Laat het
ons weten voor 1 oktober.

03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Lichttocht op 31 oktober
doorheen Rijkevorsel

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organi-
seert in samenwerking met Toerisme Rijke-
vorsel weer zijn welgekende lichttocht door-
heen de straten van Rijkevorsel.

Dit jaar wordt er gestart aan de Stenen 
Bergmolen. Aansluitend op de workshop 
‘Halloweenknutselen’ voor de kinderen 
wordt er in groep vertrokken. We passeren 
langs wijken, trage wegen, donkere steeg-
jes, ... De vraag aan alle deelnemers is om 
zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels e.d. 
te voorzien die ons verlichten tijdens onze 
avondwandeling. Halfweg de wandeling kan 
iedereen genieten van een lekker drankje of 
een tasje pompoensoep. Aan het einde zal er 
animatie worden voorzien. 

Iedereen op post dus voor deze herfstwande-
ling. Breng je mama, papa, oma, opa, tante, 
nonkel, nichtjes, neefjes… mee naar deze 

spannende wandeling. Gelieve een ‘lichtje’, 
stevige schoenen, voldoende warme en even-
tueel regenbestendige kledij te voorzien. 
Woon je langs het traject ? Hang in je voor-
tuin of voor je raam wat sfeerverlichting.

Praktisch
· Waar: vertrek aan de Stenen Bergmolen 

van Rijkevorsel (hoek Looiweg-Potbergs-
traat)

· Uren: 18.30 uur, het einde is voorzien 
rond 21.00 uur

· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de 

lichttocht dien je niet op voorhand in te 
schrijven, voor het Halloweenknutselen 
wel

· Meebrengen: een lichtje,
 fakkeltje, lantaarn

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Duivelse Molens

Er zijn nog steeds kaarten verkrijgbaar voor 
de Duivelse Molensavonden in het bezoe-
kerscentrum aan de molen op 8, 9, 15, 16, 
22, 29 en 30 november. De voorstelling be-
gint 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 mail 
naar toerisme@rijkevorsel.be.

Verwendag bibliotheek

Op zaterdag 12 oktober vanaf 10.00 uur or-
ganiseert het lokaal bestuur haar jaarlijkse 
verwendag in de Leo Pleysierbibliotheek.
Tijdens deze dag willen we de bibliotheek-
bezoeker eens extra in de bloemetjes zet-
ten. Naast de boekenverkoop is er heel wat 
animatie voorzien. Zo worden de winnaars 
van de vliegactie en de leesactie bekendge-
maakt en komt het Ernesto’s Vlooiencircus 
op bezoek. Natuurlijk mag ook een hapje, 
drankje en een kleine attentie voor elke be-
zoeker niet ontbreken. Graag tot dan !

Lezing bibliotheek

Jolien Janzing vertelt het verhaal van Audrey 
Hepburn en Anne Frank, twee van de groot-
ste iconen uit de 20ste eeuw. Met unieke 
beelden, een filmfragment en muziek uit de 
jaren dertig en veertig.

W A N N E E R :

W A A R :

W A T :

Donderdag 3 oktober 2019
20.00 uur

Leo Pleysierbibliotheek
zaal Forsela
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel

Jol ien Janzing vertel t  het  verhaal  van de
jeugd van Audrey Hepburn en Anne
Frank, twee van de grootste iconen ui t  de
20ste eeuw. Met unieke beelden, een
f i lmfragment en muziek ui t  de jaren dert ig
en veert ig.
 

Gratis toegang

· Donderdag 3 oktober om 20.00 uur
· Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek
· Gratis toegang

Dag van de Jeugdbeweging:
18 oktober

Op vrijdag 18 oktober 2019 is het weer zo 
ver: dan vindt de Dag van de Jeugdbewe-
ging weer plaats. Op deze dag vieren we 
het engagement van duizenden jongeren die 
zich jaar na jaar weer inzetten om meer dan 
240 000 kinderen en jongeren te vermaken 
met spel en plezier. Na het succes van de 
vorige jaren voorzien de jeugddiensten en 
jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en 
Brecht voor de achtste keer een gratis ont-
bijt voor de kinderen en jongeren die naar 
school gaan in Hoogstraten. Afspraak tussen 
7.00 uur en 8.00 uur in het Rozen-
kranspark achter de Pax in
Hoogstraten.
 

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Omwille van de voorbereidingen voor 
de Verwendag zal de Aster Berkhofbi-
bliotheek op vrijdag 11 oktober uit-
zonderlijk gesloten zijn.

De Leo Pleysierbibliotheek is op vrij-
dag 11 oktober wel open van 10.00 tot 
12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
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Vorming ‘Overleven in
een wereld vol prikkels’

 
Van ‘druk, druk, druk’ naar ‘rust, regelmaat 
en prioriteiten’. In een wereld vol scherm-
pjes, overvolle agenda’s en hoge verwach-
tingen raken steeds meer ouders en kinderen 
overspoeld door alle prikkels. We moeten 
onze kinderen hierin leren overleven.

Hoe beïnvloedt de veranderende maatschap-
pij het welzijn van je kind ? Hoe kun je als 
ouder je kind hierin ondersteunen ?

Wendy de Pree, ontwikkelingspsycholoog en 
gedragstherapeut, leert je tijdens deze ses-
sie 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 gaat door op dinsdag 22 oktober 
2019 vanaf 19.30 uur in zaal Forsela (1ste 

verdieping Leo Pleysierbibliotheek, Hoogs-
traatsesteenweg 19) en is een samenwerking 
tussen CM, het Huis van het Kind en lokaal 
bestuur Rijkevorsel. Deelname is volledig 
gratis, vooraf inschrijven is wel verplicht.
 
Meer info:
· 014 40 35 45
· www.cm.be/agenda

Opvoedingspunt Rijkevorsel

Sinds 1 september is het Opvoedingspunt 
gestart in Rijkevorsel. Hier kan iedereen, 
die met het opvoeden van kinderen tussen 
0 en 24 jaar te maken heeft (ouders, groot-
ouders, leerkrachten, hulverleners, kinder-
verzorgers, ...) terecht met grote en kleine 
vragen.

Het opvoedingspunt biedt een luisterend 
oor, een tweede stem, advies, meer info of 
net dat duwtje in de rug om weer verder te 
kunnen. Want twijfels en vragen horen bij 
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Gezocht: toffe vrijwilligers voor het Peuterspeelpunt

Wat is het Peuterspeelpunt ?
Een speel- en ontmoetingsmoment voor baby’s, peuters en hun 
(groot)ouders, tantes, nonkels, … elke woensdagvoormiddag (uit-
gezonderd schoolvakanties) in de Kinderclub. De ene week spelen 
we in Kinderclub centrum en de andere week in Kinderclub Sint 
Jozef.

Heb jij ?
· Een speelse persoonlijkheid ?
· Een groot hart voor (kleinere) kindjes ?
· Een luisterend oor voor (groot)ouders, tantes, nonkels, ... ?
· Zin om met ons mee te komen spelen ?

Laat dan zeker iets aan ons weten via kinderclub@rijkevorsel.be 
of 03 340 00 56.
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opvoeden. Je wil het graag goed doen en 
daar kunnen ze jou bij helpen.

Je kunt een afspraak maken per telefoon of 
e-mail. De gesprekken gaan door in Huis van 
het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19 in Rijke-
vorsel. Deze dienstverlening is geheel gratis, 
anoniem en vrijblijvend !

Het Opvoedingspunt is een samenwerking 
tussen OLO vzw en gemeente Rijkevorsel. 
Het Opvoedingspunt is partner van
Huis van het Kind Rijkevorsel.  

Tinne Wilmssen
0493 31 01 55
opvoeding@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Dolle herfstpret bij de 
Grabbelpas en de Kinderclub

Voor de Grabbelpas hebben we weer een 
aantal geweldig plezante activiteiten bij 
elkaar gesprokkeld. Hieronder lichten we 
reeds een tipje van de sluier. Meer informa-
tie kun je vinden in onze folder. Deze wor-
den bedeeld via de Rijkevorselse scholen in 
de week van 1 oktober.

Grabbelpas
· Maandag 28 oktober
 Ollie & Pollie: stuiterballen maken
· Maandag 28 oktober
 Ollie & Pollie: robotica

· Maandag 28 + dinsdag 29 oktober
 12 G Noord 
· Dinsdag 29 oktober
 Uitstap Toverland
· Dinsdag 29 oktober
 Theater Pikarnel ‘Kom maar bij mij’ (voor-

middag – 2de en 3de kleuterklas)
· Dinsdag 29 oktober
 Theater Pikarnel ‘Water-Lucht-Aarde-

Vuur’ (namiddag – 1ste tot 6de leerjaar)
· Woensdag 30 oktober
 Juwelenatelier
· Donderdag 31 oktober
 Mega Speelstad 

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

Inschrijven is verplicht !
Voor de activiteiten van de Kinderclub en de 
Grabbelpas kun je inschrijven vanaf maan-
dag 7 oktober 2019 om 19.00 uur. 

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de 
Kinderclub met een inschrijvingsstop worden 
gewerkt. Dat betekent dat er maximum 140 
kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-
gen worden. Na de uiterste inschrijvingsda-
tum van 20 oktober 2019 zullen er hoe dan 
ook geen inschrijvingen meer worden aange-
nomen voor de herfstvakantie. Deze maat-
regel hanteren we om een kwaliteitsvolle 
opvang voor de kinderen te garanderen. 

· 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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Aardbeien met citroen
Hild Janssen www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 750 g aardbeien
· 2 tot 3 citroenen
· 4 el griessuiker
· 2,5 dl volle room
· 12 blaadjes munt

Bereidingswijze
Maak de aardbeien schoon. Zorg dat ze goed droog zijn en snij de grootste
in tweeën. Strooi er de suiker over en overgiet met het sap van twee tot 
drie citroenen (hangt van de hoeveelheid sap per citroen af). Meng er ook 
voorzichtig de munt onder alvorens de koude, lopende room erbij te gieten.
Meng voorzichtig en zet een halfuurtje in de koelkast. Serveer in diepe bor-
den, met saus en ijs.

Spieken naar statistieken: vrijetijdsactiviteiten

Wens je promotie te maken voor jouw activiteit, dan kan dit via de UiTdatabank. Ingevoerde 
activiteiten van Rijkevorselse verenigingen en organisaties verschijnen in de 2310, op de website 

van het lokaal bestuur en op www.uitinrijkevorsel.be. Ook de media maken graag gebruik van de UiTdatabank. 
Zo zie je UiTactiviteiten vaak verschijnen in de krant, in regionale en reclamebladen.

In 2018 voerden 33 097 vrijetijdsorganisatoren 222 634 activiteiten in. Het aantal ingevoerde activiteiten steeg 
daarmee met 6,4 % ten opzichte van 2017. De gemeenten die in 2018 in de UiTdatabank de meeste activiteiten per 
100 inwoners onder hun naam mochten schrijven zijn West-Vlaams: De Panne (10,06), Poperinge (8,63), Koksijde 
(7,82), Blankenberge (7,40) en Kortrijk (7,34). Rijkevorsel stond in 2018 op plaats 105, met 404 vrijetijdsactivitei-
ten in de UiTdatabank, of 3,38 activiteiten per 100 inwoners.

Meer info: www.uitdatabank.be
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Geflitst...

10 september 2019: Doortocht militaire 

colonne n.a.v. herdenking 75 jaar bevrijding

24 juli 2019: Met Speelpleinwerking Kiekeboe naar de Hoge Rielen

7 september 2019: Feest 40-jarig bestaan Landelijke Kinderopvang Rijkevorsel-Hoogstraten

23 augustus 2019:

Attractiedag aan De Valk

26 augustus 2019:

Shakeracer op de kermis

23 augustus 2019:
Proloog voor wielertoeristen

Speelpleinwerking Kiekeboe

in de Kinderclub van Sint-Jozef©
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31 juli 2019: Uitstap Blotevoetenpad en Bokrijk
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Chiro RijkevorselVereniging in de kijker

Wie of wat is
Chiro Rijkevorsel ?
Chiro Rijkevorsel is een gezellige jeugdbe-
weging die de kinderen en jongeren in Rij-
kevorsel elke zondag een leuke namiddag 
bezorgt aan de hand van leuke spelletjes. 

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
Eerst was Chiro Rijkevorsel verdeeld in Chiro 
Berkenland (meisjes) en Chiro Jovo (jon-
gens). Vanaf 2010 zijn we samen gegaan. Nu 
vormen we een leuk geheel en maken samen 
veel plezier. 
 
Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
De leden worden elke zondag verwacht op 
de Chiro in hun uniform. De leiding verga-
dert elke week. Hierbij is de volwassenbe-
geleiding ook steeds aanwezig voor een goed 
verloop.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd ? 
Onze vereniging is gevestigd in de Bavelstraat 
85+ tegenover het gemeentelijk sportveld. 

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden ? Voor welke leeftijden ?
Je kunt lid worden vanaf de leeftijd van 6 
jaar tot 18 jaar. Hierna kun je ervoor kiezen 
om leiding te worden. 
 
Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Elk jaar organiseren we een croque-monsi-
eurdag, een winterbarbecue en nog vele an-
dere evenementen. Onze grootste activiteit 
is Chirock. Op drie vrijdagen in augustus ko-
men er dan bandjes spelen aan de chiroplei-
nen. Tenslotte zijn er ook evenementen die 
georganiseerd worden door een afdeling om 
een beetje geld in te zamelen voor het kamp.

Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
Elk zomer organiseert Chiro Rijkevorsel een 
kamp van tien dagen, steevast het hoog-
tepunt van het werkjaar. De jongste groep 
(leeftijd 6-7 jaar) gaat zeven dagen op 
kamp. Voor deze jongste groep wordt er ook 
een weekendje georganiseerd op de Chiro 
als voorbereiding voor het kamp.
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De twee oudste groepen (15-16 jaar en 17-
18 jaar) houden één keer in het jaar een 
leefweek. Dan leven ze een hele week op 
de Chiro terwijl ze naar school gaan. Op het 
einde van het werkjaar is er ook een daguit-
stap voor iedereen. Waar we naartoe gaan is 
ieder jaar een verrassing.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ?
In de jeugdraad komen we zo’n vier keer 
per jaar met alle jeugdverenigingen van 
Rijkevorsel samen. Daarin overlopen we het 
verloop van de activiteiten. Samen met hen 
denken we ook na over het (jeugd)beleid in 
Rijkevorsel, organiseren we vormingen voor 
eigen leden en leiding en ook activiteiten 
voor buitenstaanders.

Wat willen jullie ooit
nog bereiken ? 
Ons eerstvolgende doel op dit moment zijn 
nieuwe gebouwen. We zijn dan ook volop 
bezig met geld in te zamelen. Naast nieuwe 
gebouwen is het ook een grote wens om nog 
meer leden aan te werven. 

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Wij raden onze inwoners aan om zeker eens 
naar Chirock te komen in augustus. Er komen 
dan leuke bandjes spelen. Het is de plek om 
gezellig van de muziek te genieten en bij te 
praten met vrienden.

Wie nomineren jullie als 
volgende ‘vereniging
in de kijker’ ?
Wij nomineren de Rijkevorselse Rederijkers 
omdat we benieuwd zijn naar hun werking.

Chiro Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: Jongeren en kinderen amuseren
· Aantal jaren actief: Chiro Rijkevorsel bestaat sinds 2010,
  de jongen- en meisjeschiro apart
  al vele jaren langer
· Aantal leden: 180 leden
· E-mail: chirorijkevorsel@hotmail.com
· Website: chiro-rijkevorsel.be
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1 oktober 2019
Van 19.30 tot 20.30 uur
Infomoment voor nieuwe kleuters
Infovergadering

Jouw kleuter wordt binnen dit en enkele 
maanden 2,5 jaar en daarom nodigen 
wij je graag uit op ons infomoment. Op 
deze avond willen wij je de nodige in-
formatie geven omtrent inschrijving en 
schoolwerking. Instapdagen: 4 novem- 
ber 2019 - 6 januari 2020 - 1 februari 
2020. Om organisatorische redenen vra-
gen wij je om in te schrijven voor 27 
september 2019. Graag bij inschrijving 
de isi+-kaart of een kopie van uittreksel 
van geboorte van je kind meebrengen.
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 mijnschool.het-moleke.be

3 oktober 2019
Om 20.00 uur
Audrey & Anne
Lezing

Jolien Janzing vertelt het verhaal van 
Audrey Hepburn en Anne Frank, twee 
van de grootste iconen uit de 20ste 
eeuw. Met unieke beelden, een film-
fragment en muziek uit de jaren dertig 
en veertig.

gratis
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal Bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

4 en 6 oktober 2019
Harmoniefeesten Koninklijke 
Harmonie Broederband 2019
Feestelijkheid

Quiz - Ontbijtbuffet - optreden muziek-
verenigingen - prijsuitreiking fietszoek-
tocht - ...
gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband 
 www.khbroederband.be

4 oktober 2019
Om 20.00 uur
12de Broederbandquiz
Quiz

Quiz ingericht door de harmonie Broe-
derband Rijkevorsel ter gelegenheid 
van de jaarlijkse Harmoniefeesten.
€ 15 per ploeg van max. 8 personen

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband 
 0498 31 59 27
 03 314 81 96 (inschrijven)
 jantax@skynet.be (inschrijven)
 www.khbroederband.be

Om 20.30 uur
Marc De Wit & Rik Ooms - 
UITVERKOCHT
Concert

Na hun succesvol optreden vorig jaar 
in een uitverkochte de Singer zijn Rik 
Ooms en Marc De Wit er terug met 
nieuwe parels van grootmeester Dylan 
en het beste van hun live-cd die ze vo-
rig jaar opnamen in de Singer.
€  8

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

5 oktober 2019
Om 20.30 uur
Digital Primitives
Concert

Een concert van Digital Primitives is een 
ware belevenis! Saxofonist Assif Tsahar 
en drummer Chad Taylor (Eric Revis, 
Marc Ribot, ...) kunnen de boel laten 
overkoken met ongenadig intense jazz. 
Cooper-Moore overgiet dit dan weer 
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met een flinke scheut rauwe country-
blues. Laat je meeslepen door dit uit-
zonderlijke trio !
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

8 oktober 2019
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 4 novem-
ber 2019, maandag 6 januari 2020 en 
maandag 3 februari 2020. De infoavond 
gaat door in de polyvalente zaal van de 
school. Gelieve vooraf jouw aanwezig-
heid door te geven a.u.b.
gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

12 oktober 2019
Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag bibliotheek
Opendeurdag
Tijdens onze jaarlijkse Verwendag wil-
len we de bibliotheekbezoeker eens ex-
tra in de bloemetjes zetten. Naast de 
boekenverkoop is er heel wat lekkers 
en animatie voorzien. Zo worden o.a. 
de winnaars van de vliegactie en de 
leesactie bekendgemaakt en komt Er-
nesto’s Vlooiencircus op bezoek. Graag 
tot dan !

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

Van 10.00 tot 16.00 uur
Wereldwinkeldag	-	Bite	to	fight
Opendeurdag

Op zaterdag 12 oktober wordt de week 
van de Fairtrade afgesloten. Ruil bij 
Oxfam Wereldwinkel een lege choco-
ladeverpakking voor een gratis tablet 
Oxfam-chocolade.
gratis

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 Oostmalsesteenweg 4
 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel
 Rijkevorsel

Om 20.00 uur
Petticoat
Concert
Zes jongedames brengen covers in alle 
stijlen en talen met de nodige muzi-
kaliteit, energie en creativiteit. Jong 
en oud zullen heel wat nummers her-
kennen, echter steeds herwerkt met 
een vleugje humor of omgetoverd tot 
een pakkend moment. Dit alles wordt 
ondersteund door regisseur Luc Ste-

vens. In hun nieuwe show ‘Wa is me 
da ?’ tonen de Petticoaters je soms ge-
vat, soms luchtig, maar steeds met pit 
hun kijk op de wereld. Laat je verras-
sen door Petticoat en denk achteraf: 
Wa was me da ? Ze worden wel eens 
de vrouwelijke versie van ‘De Nieuwe 
Snaar’ genoemd.

voorverkoop: € 15 
inkomprijs: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 www.desinger.be (reservatie)

13 oktober 2019
Van 12.30 tot 15.30 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

Kapstokverkoop: tweedehandsbeurs 
baby- en kinderkleding speelgoed, 
uitzet (geen schoenen en ondergoed). 
Leden krijgen 5 % op gezinsspaarkaart. 
Gezellige cafetaria voor koffie met ge-
bak of iets fris. Mogelijkheid tot dona-
tie van overgebleven spullen.
gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 344 009
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
 rijkevorsel.gezinsbond.be
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- 18 en 19 oktober 2019
Om 20.30 uur
A New Wave Of Jazz Festival
Concert

Tweedaags label-festival in de Singer. 
A New Wave Of Jazz slaat een brug 
tussen de vrije improvisatie, komend 
uit de free jazz strekking, en de mini-
male hedendaagse akoestische muziek. 
Het tweedaags festival is dan ook een 
bloemlezing uit wat reeds bestaat en 
wordt verwacht op het label.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

19 en 20 oktober 2019
Zaterdag van 18.00 tot 22.00 uur 
Zondag van 9.00 tot 20.00 uur
Vogelshow 2019
Tentoonstelling
Jaarlijkse vogelshow georganiseerd 
door ‘De Havik’. Iedereen van harte 
welkom !

gratis
 PZ Sint-Jozef

 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 De Havik
 0473 53 91 88

20 oktober 2019
Van 13.00 tot 18.00 uur
IJs- en Pannenkoekendag
Eten en drinken

IJs- en Pannenkoekendag van KVG Rij-
kevorsel.

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 KVG Rijkevorsel
 03 312 25 16

22 oktober 2019
Van 9.00 tot 10.00 uur 
Van 10.30 tot 11.30 uur
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 4 november 2019 2,5 
jaar dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
het klasje in Het (Kleine) Moleke.
gratis

 GVKS Het Kleine Moleke 
 Looi 3
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

Om 19.30 uur
Overleven in een wereld vol prikkels
Infosessie

Wendy de Pree, ontwikkelingspsycho-
loog 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 
praktisch tips voor meer zelfzorg en 
draagkracht. Vooraf inschrijven is ver-
plicht. Deze sessie is een samenwerking 
tussen CM, het Huis van het Kind en Lo-
kaal Bestuur Rijkevorsel.
gratis

 Zaal Forsela
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

23 oktober 2019
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag
Kleuters die op 4 november 2019 de 
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, 

Aankondigingen van 
activiteiten in november
dien je uiterlijk op
donderdag 3 oktober 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.

 



35

zijn welkom op onze drempeldag. Kom 
samen met mama en/of papa kennis-
maken met de juf en de kindjes van de 
klas.

gratis
 GVBS Het Kompas

 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
IBE try-out
Concert

Singer-songwriter IBE raast als een 
wervelwind door het muziekland. Hij 
wint op zijn vijftiende een Ed Sheeran-
coverwedstrijd op Studio Brussel en op 
zijn zeventiende is hij winnaar van The 
Voice Van Vlaanderen. Zijn eerste single 
Table Of Fools wordt opgenomen in de 
playlists van zowat alle Vlaamse radio-
zenders en overschrijdt op enkele we-
ken de kaap van 1 miljoen streams op 
Spotify. Ook live weet hij zijn mannetje 
te staan. Zo wordt hij met lof overladen 
na zijn optreden op Rock Werchter.  
€ 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

25 oktober 2019
Om 20.30 uur
Gestapo Knallmuzik - try-out
Concert

Einen Deutsche elektrio mit verdacht 
fiel schamhäre in die broeche. Sind 
zie die anonieme bastäärdkinders von 
Kraftwerk oder die hitsige minaärs von 
Angela Merkel? Tophits zoäls ‘Schüren 
mit ein Schürpapier’, 'Heel die Tag 
Pörno' und ‘Kächelwinckel Pëeters’ 
gehen over zerh herkenbäre unterwer-
pen. Mit hün 4des Langspieler under 
das Arm, toeren sie ins 2019 die Welt 
kaputt ! Ganz Geil !
voorverkoop: € 15 
inkomprijs: € 17 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

26 oktober 2019
Om 20.15 uur
Huisvrouwmonologen
Theatervoorstelling

In deze herkenbare en humoristische 
voorstelling volgen we het leven van 
drie uitgesproken vrouwen. De extra-
vagante Elise, haar dochter Martje met 

smetvrees en hun chaotische nichtje 
Saskia. Martje moet nog aan kinderen 
beginnen, Saskia heeft een huis vol en 
Elise een leeg nest. Het leven van deze 
vrouwen neemt algauw een belangrijke 
wending. Hoe verschillend ook, het ge-
volg ervan is voor alle drie dat ze ge-
dwongen worden om na te denken over 
het huishouden en het leven dat ze lei-
den of lijden. Niet te missen !
€ 15

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Dave Douglas & Uri Caine
Concert

Meestertrompettist Dave Douglas en 
pianovirtuoos Uri Caine maken delen 
uit van de kliek rond John Zorn, maar 
ze hebben elk ook eigen carrières die 
eindeloos fascineren. In 2014 nemen ze 
hun eerste duoplaat Pesents Joys op. 
Dit jaar verschijnt de opvolger Devo-
tion, waarop ze versterking krijgen van 
drummer Andrew Cyrille. Het album is 
een eerbetoon aan grote jazzcompo-
nisten als Carla Bley, Dizzy Gillespie en 
Mary Lou Williams.
voorverkoop: € 22 
inkomprijs: € 24 
voorverkoop studenten: € 14 
inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be
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volgende maand

1 november 2019
New Model Army –
UITVERKOCHT

 de Singer

4 november 2019
Kaartprijskamp

 Oude Pastorij

6 november 2019
Lezing ‘Hoe slapen weer een 
zaligheid werd’ door Kris Baert

 de Singer

7 november 2019
A la Rum – Hej Courage

 de Singer

8 november 2019
Joe Lovano ‘Trio Tapestry’

 de Singer

8 en 9 nov. 2019
Duivelse Molens

 Molenterrein

9 november 2019
Veldritten Sint-Jozef Rijkevorsel

 Zuiderdijk

10 november 2019
Muziekquiz

 de Singer

12 november 2019
Lezing ‘(bijna) alles over talen
in Europa

 Aster Berkhofbibliotheek

29 oktober 2019
Om 20.30 uur
Michael Van Peel
& The Young Ones
Stand-up comedy
Dit jaar neemt de Singer met een team 
deel aan de 100 km voor Kom op Tegen 
Kanker. In dit kader organiseert de Sin-
ger op 29 oktober een voorstelling van 
Michael Van Peel. Met deze show keert 
hij terug naar zijn roots: de pure rock & 
roll van stand-up in kleine zaaltjes, met 
in zijn zog een bende jong geweld. Elke 
avond worden twee ervan genadeloos 
op het podium gesmeten, waarna Van 
Peel de boel afsluit.

 © Rafaël Balrak

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

31 oktober 2019
Om 18.30 uur
Lichttocht in Rijkevorsel
Wandeling 

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel orga-
niseert in samenwerking met Toerisme 
Rijkevorsel opnieuw de welgekende 
lichttocht doorheen de straten van Rij-
kevorsel. Dit jaar vertrekken we vanop 
het molenterrein aan de Looiweg.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en
 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 55 
 03 340 00 53
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 toerisme@rijkevorsel.be

Inschrijven vóór
november

Kookeneten
Eten en drinken

Zin in een verrassende culinaire avond 
met alles erop en eraan ? Reserveer dan 
snel jouw plaats aan tafel (vanaf 1 ok-
tober) ! Op 16 november staan − voor 
de elfde keer − een aantal enthousiaste 
Rijkevorselse hobbykoks klaar om jul-
lie bij hen thuis een heerlijke culinaire 
avond te bezorgen. Het dessertenbuf-
fet staat daarna klaar in de Singer. Snel 
reserveren is de boodschap !
Inschrijven voor november

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 Culturele Vereniging De Brug 
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
 (reservatie)
 0486 830878 (reservatie)
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁
MELDINGSFORMULIER
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam
 info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be

 © Luc Jansen
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OPENINGSUREN

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

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

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

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

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

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

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

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

Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur
 

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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur

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

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

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

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

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

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
na afspraak

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur

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

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Telefoonnummers
 Gemeentehuis 03 340 00 00
 Bevolking & lokale economie 03 340 00 30
 Bibliotheek 03 340 00 50
 Financiën 03 340 00 04
 GLS De Wegwijzer 03 340 00 60
 HVZ Taxandria 014 47 09 20
 Kinderclub 03 340 00 56
 Omgeving 03 340 00 20
 Reyclagepark 03 340 00 88
 Sociale dienst OCMW 03 340 39 65
 Technische dienst  03 340 00 76
 Vrije tijd 03 340 00 53
 Wijkpost politie 03 340 88 50
 Wijk-werken 03 340 00 38
 Woonzorgcentrum Prinsenhof 03 340 39 00

Openingsuren diensten
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Grote
boekenverkoop

Ernesto's
Vlooiencircus

Een hapje en
een drankje

Kinderanimatie
en prijsuitreiking

Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19


