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2310
2310
Onze postcode en bovendien
is ook dit blad met de cijfers voorzien
En heb je het ook al gezien ?
Op de rotonde misschien ?
2310 in cortenstaal... ongezien !
Sindsdien zeggen we zonder omzien
2310 om te zien !
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INHOUD

4
Met de 2310-dag is in Rijkevorsel een nieuwe feestdag geboren. 
Zo werden op 23 oktober de 2310-constructies in cortenstaal 
op de rotonde ingehuldigd, de nieuwe gemeentelijke sociale 
mediakanalen gelanceerd en werd een lezing over de 
geschiedenis van Rijkevorsel georganiseerd.

26
Traditiegetrouw wordt op 31 oktober een lichttocht doorheen 
Rijkevorsel ingericht. In tegenstelling tot de voorbije jaren 
wordt dit jaar niet vertrokken in Sint-Jozef, maar opnieuw 
aan de Stenen Bergmolen. Alle praktische info en het parcours 
ontdek je in de rubriek ‘Vrije Tijd’.

18
Op 11 oktober heeft de gemeente Rijkevorsel samen met 

28 andere Kempense gemeenten het nieuwe streekproject 
Kempen2030 ondertekend. Het doel is om 40 % CO2 te

besparen tegen 2030.

10
Het lokaal bestuur is voor de komende winterperiode op zoek 

naar vrijwilligers die inwoners willen helpen om hun stoep ijs- of 
sneeuwvrij te maken. Ben jij de persoon die we zoeken ?

Aarzel dan niet en contacteer ons !

16
Met het buurtinformatienetwerk of kortweg BIN willen we het 
algemene veiligheidsgevoel verhogen, de sociale controle en 
de preventiegedachte bevorderen. Bij verdachte gedragingen 
of situaties worden de BIN-leden telefonisch door de politie 
verwittigd.

Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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VOORWOORD

Karl Geens,

Schepen van cultuur, bibliotheek, 
erfgoed, mobiliteit, communicatie, 
financiën-begroting, feestelijkheden 
en erediensten

Beste inwoners,

Het is november, een maand waar het ‘herdenken’ een belangrijke plaats inneemt.
Op 1 november staan we stil bij onze overleden familieleden en vrienden, een moment
van bezinning. Misschien breng je dan ook een bezoek aan een begraafplaats.
Onze gemeentelijke diensten zorgen er alvast voor dat deze altijd goed verzorgd worden.
Op 11 november herdenken we traditioneel het einde van de Eerste Wereldoorlog en alle 
oorlogen die Rijkevorsel ooit teisterden. Dit doen we met een eredienst en plechtigheid 
aan het monument van de gesneuvelden, waarop ik graag alle inwoners uitnodig.

Van zomertijd schakelen we over naar wintertijd. Zo is het weer een uur vroeger donker. 
Een moment dat we extra moeten stilstaan bij de zwakke weggebruiker. Zij zijn immers 

extra kwetsbaar in deze donkere periode van het jaar. Wees dus voorzichtig als je de baan op gaat. Wandelaar en 
fietser draag fluo ! Rijd je door het dorp met je (vracht)auto, denk dan hier even aan de fietser die voor je rijdt 
op de suggestiestrook. Wees hoffelijk en haal de fietser niet in. Het kost je misschien een extra minuutje maar je 
maakt de fietser wel blij.

In deze tijd van het jaar draaien ook onze verenigingen weer op volle toeren. Tijdens de zomer deden ze frisse 
energie op om ons de komende maanden leuke activiteiten te presenteren. De gemeente zorgt waar nodig voor de 
gepaste ondersteuning. Zo bouwen we samen aan een gezellige en levende gemeenschap. Ook de senioren worden 
niet vergeten. Voor hen zijn er weer drie feestnamiddagen. Onder het genot van een typisch Kempische maaltijd 
met frikadellen en krieken kunnen ze genieten van een optreden met muziek en sketches. 

Sinds vorige week is Rijkevorsel een monument rijker. Op de rotonde prijkt nu trots ‘2310’, ons Rijkevorselse ‘merk’. 
Dit huldigden we in op 23 oktober. Daarnaast was er die avond ook een boeiende lezing omtrent de geschiedenis van 
Rijkevorsel. We gaan trachten voortaan elk jaar op 23/10 iets te doen. 

Een nieuwe Rijkevorselse feestdag is geboren !
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BESTUUR

2310 op de rotonde
2310 = Rijkevorsel, en dat gegeven willen we met het lokaal bestuur in de verf zetten ! Op drie 
plaatsen op de rotonde in het centrum van Rijkevorsel prijkt voortaan de cijfercombinatie 2310 
in cortenstaal. Kom je vanuit de Hoogstraatsesteenweg, de Sint-Lenaartstesteenweg of vanuit 
het Dorp, dan kun je er niet naast kijken: op elke hoek schittert de 2310. 

De 2310-structuren zijn 2,5 meter breed, 1 meter hoog en wegen elk maar liefst 350 kg. Ze val-
len meteen op, maar zijn ook niet te groot, zodat het zicht op de rotonde gewaarborgd blijft. 
De constructies werden uitgewerkt door D&P Inox uit Rijkevorsel. 

Op 23 oktober werden de stijlvolle werken ingehuldigd door het college van burgemeester en 
schepenen in aanwezigheid van de raadsleden en andere genodigden.

Heb jij het ook gemerkt ? Op 23 oktober − 2310-dag − hebben we in Rijkevorsel 
de cijfercombinatie 2310 gevierd. De cijfers vormen onze postcode en 
blinken vooraan op het infoblad. Maar sinds 23 oktober is 2310 werkelijk 
alomtegenwoordig in Rijkevorsel. Als je door het centrum langs de rotonde 
rijdt, kun je niet om de gloednieuwe 2310-constructies in cortenstaal heen.
En ook op sociale media is de aanwezigheid van het lokaal bestuur vergroot 
met o.a. de nieuwe Facebook- en Instagrampagina’s ‘2310 Rijkevorsel’.

2310 om te zien !
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2310 op sociale media
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel is al een tijdje actief op sociale media, in het bijzonder 
vanuit de vrijetijdsdiensten. Sinds 23 oktober beschikt de gemeente ook over een algemene 
pagina met als titel ‘2310 Rijkevorsel’, zowel op Facebook als op Instagram. Met 
de pagina’s willen we je nog beter informeren over de diensten en activiteiten die
het lokaal bestuur aanbiedt. Wil je op 
de hoogte blijven via deze kanalen, 
zoek dan naar ‘2310 Rijkevorsel’ en 
volg ons !

De bestaande sociale mediakanalen werden ook in een nieuw jasje gestoken. Waar er vroeger 
vijf verschillende Facebookpagina’s van de vrijetijdsdiensten waren, hebben we deze samen-
gebundeld tot drie pagina’s.

‘Beleef Rijkevorsel’ licht je in over alles wat met vrije tijd te maken heeft. Of het nu over 
cultuur, sport, erfgoed, toerisme, jeugd of evenementen gaat, op deze pagina vind je gegaran-
deerd je gading.

Met ‘Kind in Rijkevorsel’ ben je op de hoogte over wat we allemaal organiseren voor kinderen, 
denk maar aan activiteiten of acties van de Kinderclub, het Huis van het Kind, het Peuterspeel-
punt, de Grabbelpas, Speelpleinwerking Kiekeboe, ...

‘Bibliotheek Rijkevorsel’ is de pagina 
bij uitstek om te weten welke lezingen 
op de planning staan, welke boeken 
echte aanraders zijn en wat de laatste 
nieuwtjes zijn in bibliotheekland.

#2310rijkevorsel
Tenslotte lanceren we ook de hashtag #2310rijkevorsel. Heb je een mooie foto genomen van 
Rijkevorsel en wil je deze posten op sociale media? Tag deze dan met #2310rijkevorsel. Op die 
manier willen we alle fraaie beelden van onze gemeente verzamelen. Door je foto te taggen met 
#2310rijkevorsel ga je ermee akkoord dat we je foto('s) mogen gebruiken in onze communicatie. 
Wie weet delen we jouw foto met onze Instagrampagina of prijkt deze binnenkort in de 2310 !

www.facebook.com/2310rijkevorsel
www.instagram.com/2310rijkevorsel

 

Meer    
info

www.facebook.com/kindinrijkevorsel
www.facebook.com/beleefrijkevorsel
www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel

 

Meer    
info
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Kort verslag raden
30 september 2019

Gemeenteraad
Akte wordt genomen van het schriftelijk 
ontslag van 18 september 2019 van mevrouw 
Beate Hofkens als gemeenteraadslid.

De geloofsbrieven van de heer Jürgen Van 
Leuven voor de hoedanigheid van gemeen-
teraadslid worden goedgekeurd. 

Het nieuwe raadslid legt de eed af in open-
bare zitting in handen van de voorzitter van 
de raad en voegt zich vervolgens bij de ver-
gadering.

De rangorde van de gemeenteraadsleden 
wordt opnieuw vastgesteld.

De gemeenteraad gaat akkoord met de aan-
passing van het retributiereglement van de 
bibliotheek, waarbij o.a. de prijzen voor het 
afvoeren van werken en materialen worden 
gewijzigd.
Tevens wordt besloten dat de Aster Berk-
hofbibliotheek enkel nog opengesteld wordt 
voor de school het Kompas, en dit op af-
spraak.

De personeelsformatie, dewelke een opsom-
ming bevat van het aantal en de soorten be-
trekkingen, wordt aangepast.

De gemeenteraad beslist om de projectve-
reniging Erfgoed Noorderkempen te verlengen 
voor een periode van zes jaar en de oprichting 
van een nieuwe deelwerking goed te keuren. 
Er wordt toegetreden tot deze deelwerking.

Akkoord wordt gegaan met de verlenging 
van de opdrachthoudende vereniging Pidpa 
voor een periode vanaf 10 november 2019 
tot 1 januari 2024. Eveneens wordt beslist 
om deelnemer te blijven van Pidpa als lokaal 
bestuur voor de activiteit watervoorziening 
en de rioleringsactiviteit HidroRio.

De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring 
aan de beheersoverdracht inzake de ver-
lichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen 
en desgevallend de semi-openbare verlich-
tingsinstallaties aan distributienetbeheer-
der Iveka (Fluvius).

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Bouwen van 
een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 
3 Buitenschrijnwerk.’. De raming bedraagt 
€ 63 534,55 excl. BTW.

© Dirk Geets
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Sluitingsdagen november 2019

De diensten van het lokaal bestuur en de politiewijkpost van 
Rijkevorsel zijn gesloten op:
· vrijdag 1 november 2019 Allerheiligen
· zaterdag 2 november 2019 Allerzielen
· maandag 11 november 2019 Wapenstilstand
· vrijdag 15 november 2019 Koningsdag

De buitenschoolse kinderopvang is gesloten op 1, 2 en 11 novem-
ber, maar opent wel de deuren op vrijdag 15 november.

plaats op maandag 28 oktober vanaf 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

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.

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

Een reservatie aanvragen of meer info ? Con-
tacteer kerksintjozef@gmail.com.

Het reglement inzake de beperkte duur van 
de conformiteitsattesten van een woning 
wordt goedgekeurd. In bepaalde situaties 
wordt de geldigheidsduur van de attesten 
beperkt tot minder dan tien jaar.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop 
voor openbaar nut van acht grondstroken 
langsheen de Vonderstraat en Molenstraat, 
overeenkomstig de rooi- en onteigenings-
plannen.

Op verzoek van raadslid Renilde Willemse, 
namens de Gemeentebelangen-fractie, 
wordt volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van deze gemeenteraadszitting: 
· Adviesraden
Er wordt geen beslissing genomen over dit 
agendapunt.

Raad voor
maatschappelijk welzijn
Akte wordt genomen van het schriftelijk ont-
slag d.d. 18 september 2019 van mevrouw 
Beate Hofkens als lid van de raad voor maat-
schappelijk welzijn.

Akte wordt genomen van de installatie van 
rechtswege van de heer Jürgen Van Leuven 
als lid van de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

De rangorde van de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt vastgesteld.

De personeelsformatie, dewelke een opsom-
ming bevat van het aantal en de soorten be-
trekkingen, wordt aangepast.

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
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© Wilfried Dierick

Jubilarissen in de bloemetjes gezet

Alle Rijkevorselnaren die dit jaar 50, 60 en 65 jaar getrouwd zijn, werden uitgenodigd voor een 
feestelijke receptie op zaterdag 5 oktober in het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef. Vijf 
briljanten, acht diamanten en twintig gouden echtparen, samen met hun kinderen, gingen in 
op deze uitnodiging.

Na het welkomstwoord ontvingen de koppels een cadeaubox ‘Veusselse Verwennerij’ samen met 
de felicitaties en de oorkonde van ons koningshuis. Het werd een gezellig samenzijn en voor de 
meesten was deze namiddag een blij weerzien met leeftijdsgenoten waarbij herinneringen en 
anekdotes werden opgehaald.

© Wilfried Dierick© Wilfried Dierick
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Seniorenfeesten: inschrijven 
tot en met 31 oktober

Al onze senioren zijn uitgenodigd op de jaar-
lijkse feestnamiddag op maandag 18 en dins-
dag 19 november in Zaal ’t Centrum en op 
donderdag 21 november in de parochiezaal 
te Sint-Jozef Rijkevorsel.

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 animatie-
gedeelte hebben we dit jaar draaiorgel- en 
harmonica-speler Kees Strijbos en acteur-
verteller Zjosfinks uitgenodigd.

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

11 novemberviering

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

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

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

· 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

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner verplicht om het voetpad voor de 
eigen woning sneeuw- of ijsvrij te houden. Het is echter niet voor iedereen 
mogelijk om zelf sneeuw te ruimen. Vooral oudere en minder mobiele 
personen ondervinden moeilijkheden om deze klus te klaren. Daarom lanceert 
het lokaal bestuur dit jaar opnieuw  de affichecampagne ‘Word jij mijn 
sneeuwheld ?’.

Help mensen in nood
en word een sneeuwheld

Gezocht: vrijwillige sneeuwruimers
Om deze mensen te helpen zijn wij actief op zoek naar vrijwilligers. Ben jij de per-
soon die wij zoeken ? Kun jij je buren helpen met het ijs- of sneeuwvrij maken van 
hun voetpad of oprit ? Aarzel niet en contacteer 
ons.

De hulp die jij kunt bieden is voor deze perso-
nen goud waard. Een warm gebaar tijdens de 
koude winterdagen !

Sociale dienst OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 49
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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Vrijwilligers gezocht voor
cafetaria WZC Prinsenhof

Woonzorgcentrum Prinsenhof is op zoek naar 
vrijwilligers die de huidige ploeg kunnen on-
dersteunen in de cafetaria.

Wat wordt er van jou verwacht ?
Je draait mee in een cafetariaroulement op 
zon– en feestdagen. Dit wil zeggen dat je on-
geveer om de vijf à zes weken mee de cafe-
taria openhoudt van 13.45 uur tot 17.15 uur. 
Je bedient dus de bewoners en hun bezoek 
van drank en rekent dit mee af.

Wat kun je verwachten ?
Woonzorgcentrum Prinsenhof heeft een fijne 
vrijwilligersgroep van ongeveer 25 à 30 per-
sonen die elk een eigen taak hebben binnen 
het activiteitenaanbod. Het cafetariaroule-
ment wordt halfjaarlijks opgesteld tijdens 
onze vrijwilligersvergadering, in onderling 
overleg met alle betrokken vrijwilligers. Tij-
dens je vrijwilligerswerk word je begeleid 
door de medewerkers van het
keukenteam.

WZC Prinsenhof
03 340 39 06
gvermeiren@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Welkom bij het
snelloket burgerzaken

Na de introductie van het klantengeleidings-
systeem wenst het lokaal bestuur van Rij-
kevorsel de volgende stap te zetten in de 
optimalisatie van de dienstverlening aan de 
burger.

Voor een aantal producten die weinig tijd 
vragen, kunnen burgers voortaan terecht 
bij het snelloket aan de onthaalbalie in het 

gemeentehuis. Dat maakt het langskomen 
bij onze diensten weer een stukje aangena-
mer en − vooral − minder tijdrovend. Bij het 
snelloket burgerzaken in Rijkevorsel kun je 
voortaan terecht voor het:
· afhalen van je reispaspoort 
· afhalen van je (voorlopig) rijbewijs
· afhalen van je elektronische identiteits-

kaart (eID) 
· afhalen van elektronische kinderpasjes 

(kids-ID)

Efficiëntere	dienstverlening
Het lokaal bestuur heeft zich tot doel ge-
steld om de mensen zo efficiënt mogelijk te 
willen helpen en de wachttijd voor burgers 
zo beperkt mogelijk te houden. Zo werd 
reeds het e-loket geïntroduceerd. Hierdoor 
zijn heel wat diensten beschikbaar via onze 
website, waarvoor je dus zelf geen ver-
plaatsing meer moet doen naar het gemeen-
tehuis. Een adreswijziging, een bewijs van 
woonst, een getuigschrift van inschrijving, 
een aanvraag voor een evenement, een uit-
treksel uit het strafregister, dit zijn allemaal 
zaken die je voortaan van thuis uit in orde 
kan brengen. En je hebt vast al kennis ge-
maakt met ons klantgeleidingssysteem. Dit 
systeem verwijst je naar het juiste loket en 
geeft iedereen een volgnummer. Zo moet je 
ook niet meer zelf op zoek gaan naar de pre-
cieze plek waar je moet zijn en is het duide-
lijk wanneer je aan de beurt bent. 
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Geboorten

Juli 2019
· Hendrickx Lina, 30 juli 2019,
 kind van Hendrickx Joeri en Aerts Jessica

Augustus 2019
· Vercammen Lise, 10 augustus 2019,
 kind van Vercammen Sven en Van Laer Stephanie
· Odoviciuc Rares, 24 augustus 2019,
 kind van Odoviciuc Iulian-Florin en van Odoviciuc Simona
· Hufkens Sem, 26 augustus 2019,
 kind van Hufkens Thomas en Janssens Karlien
· Bruurs Lenn, 30 augustus 2019,
 kind van Bruurs Joren en Bluekens Sanna

September 2019
· Bevers Rachel, 5 september 2019,
 kind van Bevers Hans en Kerckhofs Sanne
· Geens Malaika, 9 september 2019,
 kind van Geens Margo
· Van de Velde Feline, 16 september 2019,
 kind van Van de Velde Kenny en Van den Branden Marieke

Huwelijken

September 2019
· Legrand Yorik en Van Huffel Evelien, 14 september 2019
· Van Der Smissen Tom en Cuylaerts Dorien, 27 september 2019

Overlijdens

Augustus 2019
· Nossol Eduard °1935 † 27 augustus 2019

September 2019
· Van Vliet Lambert °1952 †  1 september 2019
· Baetens Paula °1930 †  5 september 2019
· Van Betsbrugge Henriette °1936 † 11 september 2019 
· Bastiaansen Petronella °1925 † 11 september 2019 
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Alcoholverslaving hoeft niet
het einde te zijn

AA heet voluit 'Anonieme 
Alcoholisten' en staat open 
voor elke vrouw of man die 
niet ten onder wil gaan aan 
de lichamelijke en men-
tale afhankelijkheid van 

alcohol. Alcoholisme is een verslaving, maar 
tegelijk ook een ziekte die gestabiliseerd kan 
worden.
 
Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme. De enige vereiste voor lidmaat-
schap is een verlangen op te houden met 
drinken. Het hoofddoel is nuchter blijven en 
andere alcoholisten helpen nuchterheid te 
bereiken.
 
Bedenk dat er in AA Vlaanderen alleen al zo'n 
9 000 AA-leden zijn die kunnen kiezen uit on-
geveer 400 vergaderingen; wekelijks en ook 
in jouw omgeving. Laat je dus niet weerhou-
den een beroep te doen op AA met de ge-
dachte dat je de enige zou zijn die met een 
alcoholprobleem te kampen heeft.
 
Voor familie en vrienden van alcoholisten be-
staan er Al-Anongroepen.

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

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

Zorg dat je niets mist
door griep

Wist je dat elke winter één op de tien men-
sen griep krijgt ? Bescherm je tegen de 
ziekte en haal je griepprik. Vraag ernaar bij 
je huisarts.

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

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

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

Meer info:
· www.griepvaccinatie.be
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Vieringen Allerheiligen

Op de dag van het hoogfeest van Allerheili-
gen gaan onze gedachten naar de vele me-
deparochianen die sinds 1 oktober van ver-
leden jaar overleden zijn.

In beide parochies is er op 1 november in 
de namiddag een gedachtenisviering waarop 
alle families, vrienden en kennissen van 
overledenen, waarvan de uitvaart plaats-
vond in de kerk, van harte welkom zijn. In 
de kerk van Sint-Willibrordus is de viering 
om 14.00 uur, in de kerk van Sint-Jozef om 
15.00 uur.

Verjaardagsfeestje Prinsenhof
woensdag 6 november 2019

· Chocoladegebak en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

LEVEN EN WELZIJN

zoekt een (m/v)

MEDEWERKER BURGERZAKEN (C1-C3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker burgerzaken sta je in voor de dienstverlening 
naar burgers toe inzake burgerlijke stand, bevolking, 
vreemdelingenzaken en lokale economie. Je werkt hierbij 
onder het gezag van en rapporteert aan het diensthoofd 
burgerzaken.

PROFIEL

Je bent bereid en beschikt over het nodige enthousiasme om 
bij te leren. Je werkt gedreven en correct. Je kunt zowel 
zelfstandig als in team werken. Je bent klantvriendelijk en 
discreet.

VERDERE INFORMATIE 

Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs. Naast de 
diplomavereiste dien je te slagen voor de selectieprocedure. 
Vanaf twintig inschrijvingen zal een preselectie plaatsvinden.
Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun je 
terugvinden op de website.

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 12 november 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)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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Schoolsprokkels van
GLS De Wegwijzer

De Wegwijzer is een klimaatschool:
· afval sorteren
· klimaatmeesters (juffen) in de klas (kin-

deren die zorgen dat het licht uit is, deu-
ren dicht, computers uit)

· we doen mee aan ‘Eet lokaal’
· inzameling van gsm, batterijen, kroonkur-

ken, ...
· Dikketruiendag: die dag (in de winter) 

gaat de verwarming uit
· Iedereen waterdrager: alleen water van 

de kraan die dag (opbrengst gaat naar 
goed doel)

· zwerfvuil opruimen in de omgeving van de 
school

· strapdagen: zo veel mogelijk met de fiets 
of te voet

De Wegwijzer is een verkeersactieve school 
(in samenwerking met werkgroep verkeers-
ouders): 
· maandelijks fluocontrole door verkeers-

ouders
· fietscontrole
· fietsexamen voor de zesdejaars
· promoten fietshelmen door ‘peter’ Toon 

Aerts
· verkeersactieve dag: met de hele school 

een volledige dag werken rond verkeers-
veiligheid

· dodehoektraining
· busevacuatie

· 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

Sluit je aan bij het 
buurtinformatienetwerk (BIN)

Hoe werkt een BIN ?
Als je verdachte gedragingen en toestanden 
ziet, kun je deze melden aan de lokale politie. 
Deze informatie wordt geëvalueerd en zo nodig 
brengt de politie de BIN-leden op de hoogte. Dit 
gebeurt telefonisch via een phone-mailbericht.

Bij een activatie van het BIN wordt aan de le-
den gevraagd om gedurende een half uur een 
verhoogde waakzaamheid aan de dag te leg-
gen. Nakijken of alle ramen en deuren van de 
woning nog steeds slotvast zijn, de lichten aan-
steken en van binnenuit de omgeving zo goed 
mogelijk observeren. De activatie kan zowel 
gedurende de dag of nacht plaatsvinden. Mocht 
je dan nog eventuele verdachte situaties op-
merken, dan kun je deze via het nummer 101 
doormelden aan de politiediensten.

De politie tracht ook in de mate van het mo-
gelijke feedback te geven aan de burgers over de resultaten van de aangebrachte meldingen. 
Hiervoor is een meldingsketen georganiseerd zodat meldingen in ‘real time’ worden verspreid 
door de radiokamer van de politie of door de politiezone zelf.

BIN in Rijkevorsel
Iedereen kan gratis lid worden van het BIN. Indien je ook wenst aan te sluiten, kun je contact 
opnemen met de BIN-coördinator Siegfried Fockaert of met het wijkkantoor van de politie te 
Rijkevorsel. Met name voor de omgeving Bolk en Achtel zijn we nog op zoek naar extra leden 
voor het BIN.

· BIN-coördinator Siegfried Fockaert	 · Politiewijkpost Rijkevorsel
 0476 71 93 42  Doelenpad 8 – 2310 Rijkevorsel
 Siggi13@telenet.be  03 340 00 40
   wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd 
samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Een BIN 
heeft volgende doelstellingen: bijdragen tot het verhogen van het 
algemeen veiligheidsgevoel en het bevorderen van sociale controle en 
van de preventiegedachte. Een BIN is dus geen groepering van mensen die 
toezichtsrondes en patrouilles uitvoeren.
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Verkeershinder

Werken in de Meerblok
Op maandag 4 november starten er wer-
ken ter hoogte van Meerblok 4. Hiervoor zal 
Meerblok volledig worden afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer vanaf 4 tot 15 novem-
ber 2019. Er wordt een omleiding voorzien 
via Oude Baan en Vaart.

Kabel- en sleufwerken
in de Zuiderdijk
Voor de nieuwe fase van de werken in de 
Zuiderdijk zullen omleidingsborden worden 
voorzien waarop alle bedrijven en verenigin-
gen gelegen in de Zuiderdijk worden opge-
lijst. De bijhorende omleidingspijlen zullen 
gaandeweg worden aangepast in functie van 
de vorderingen van de werken. Deze fase van 
de werken nam een aanvang half oktober. 
Het einde is voorzien op 20 novem-
ber 2019.

www.rijkevorsel.be/
zuiderdijk

 

Meer    
info

Resultaten test BE-Alert
3 oktober

Een grote brand, een overstroming of een 
stroomonderbreking ? Bij een noodsituatie 
willen we jou graag snel verwittigen. Daarom 
testte onze gemeente op 3 oktober BE-Alert, 
een nationaal systeem dat je op de hoogte 
stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of 
telefoon.

Resultaten test 3 oktober
Al onze inwoners ingeschreven op BE-
Alert stuurden we op donderdag 3 ok-
tober om 15.25 uur een testbericht via 
sms. 99,7 % van deze berichten werd 
correct ontvangen. Een succes !

Ook in 203 andere gemeenten werd BE-Alert 
getest. Er werden in totaal meer dan 417 640 
sms-berichten, 52 304 gesproken berichten 
en 123 783 e-mails verzonden. Het was de 
eerste maal dat de capaciteit van het alarme-
ringsplatform op een dergelijke grote schaal 
werd getest. Wil je meer weten ? Neem een 
kijkje op www.crisiscenter.be.

Wat is BE-Alert ?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
we jou kunnen verwittigen bij een noodsitu-
atie. 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 sluiten bij een brand. Je kunt een 
BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of 
e-mail.

Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je je re-
gistreren. Dit kan heel gemakkelijk op de 
website www.be-alert.be. Vul het inschrij-
vingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf 
je vandaag nog in !

Kanaal Aantal verzonden Aantal correct ontvangen
Sms-bericht 1004 sms-berichten 1001 sms-berichten
Totaal   99,7 %

· 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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Kempen2030: 29 Kempense 
burgemeesters tekenen voor het klimaat

BOUWEN EN WONEN

29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject 
Kempen2030. 40 % CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. 
Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties 
‘samen’ moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een 
klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Op 11 oktober gaven de 29 Kempense burgemeesters, ondersteund door een strategisch part-
nerschap, officieel het startschot voor Kempen2030. Het (ver)nieuw(d)e streekproject wordt 
breed verankerd in het lokaal beleid en heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvrien-
delijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar 
veel gefietst wordt. Een regio met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een 
regio waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken. 
Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én 
betaalbaar is voor iedereen.
Wil jij meewerken aan dit toekomstbeeld en op de hoogte blijven van het laatste klimaat-
nieuws ? Volg de Facebookpagina www.facebook.com/kempen2030, neem een kijkje op de web-
site www.kempen2030.be of lees de Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt.

Kempense kinderklimaattop
Kinderen uit alle Kempense gemeenten verzamelden afgelopen maanden voor de Kem-
pense kinderklimaattops. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden 
ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Daar-
naast versierden de kinderen een toekomststoel, een stoel die een plek aan de beslis-
singstafel krijgt en de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Via de 
symbolische actie willen kinderen de gemeenten aanmoedigen om klimaatvriendelijke 
beslissingen te nemen. Op de Kempen2030 kick-off op 11 oktober werden hun ideeën 
voorgesteld en kreeg iedere Kempense burgemeester  een toekomststoel overhandigd.

Jaan uit Rijkevorsel: “Mijn wens voor Kempen2030 is dat er minder CO2 is door minder 
afval te maken en meer te investeren in elektrische auto’s.”
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Rookmelders verplicht
vanaf 2020

Woningbranden eisen elk jaar heel wat men-
senlevens. Het is vooral de verstikkende 
rook die hiervoor verantwoordelijk is. Je 
wordt ’s nachts ook niet wakker van deze 
rook. Rookmelders vormen dan ook een een-
voudige en doeltreffende bescherming tegen 
de gevaren van brand. 

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, reno-
veert of verhuurt, moest sinds 1 januari 2013 
al rekening houden met een aantal verplich-
tingen rond het plaatsen van rookmelders. 
Vanaf 1 januari 2020 gelden deze verplich-
tingen dus voor alle Vlaamse woningen. Ook 
voor woningen die worden bewoond door de 
eigenaar. Per bouwlaag dien je minstens één 
rookmelder te voorzien. Je kunt ze kopen 
in bijna elke doe-het-zelfzaak of op het in-
ternet. Let er wel op dat de rookmelder CE 
gemarkeerd is en voldoet aan de norm NBN 
EN 14604.

Als verhuurder ben je verplicht de nodige 
rookmelders aan te kopen en te plaatsen. 
Het regelmatig testen en het vervangen van 
de batterijen is dan weer de plicht van de 
huurder.

Meer info:
· www.wonenvlaanderen.be/rookmelders

Koop een woonmeter en
bespaar op je energiefactuur

Wat is een woonmeter ?
De woonmeter is een eenvoudig en gebruiks-
vriendelijk toestel dat de temperatuur en 
luchtvochtigheid in huis meet. Een te hoge 
luchtvochtigheid leidt tot hogere stookkos-
ten. Vochtige lucht opwarmen kost immers 
meer energie dan het opwarmen van lucht 

met een goede luchtvochtigheid. En een hoge 
luchtvochtigheid werkt ook schimmelvorming 
en gezondheidsproblemen in de hand.

Ook een te hoge of te lage (bij afwezigheid) 
temperatuur geeft onnodige stookkosten. De 
temperatuurweergave van veel thermostaten 
is na enkele jaren gebruik niet meer nauw-
keurig. De woonmeter geeft je een juiste in-
schatting in een oogwenk.

Een goed binnenklimaat kent dus vele voor-
delen. Bij elke woonmeter krijg je tips om tot 
de juiste luchtvochtigheid en temperaturen 
in huis te komen.

Groepsaankoop
Lijkt zo’n woonmeter iets voor jou ? Na de suc-
cesvolle verkoop van vorig jaar, kun je vanaf 
maandag 4 november opnieuw een woon- 
meter aan de onthaalbalie van het gemeen-
tehuis kopen. Dit kan voor de verlaagde prijs 
van € 11 per stuk, zolang de voorraad strekt. 
De lage prijs van de woonmeters werd beko-
men via een groepsaankoop.
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Groene accenten voor het Sas

De bloemenweide aan het Sas zal in het 
voorjaar 2020 gemaaid worden. Dit gebeurt 
pas na de winter zodat de vogels tijdens het 
winterseizoen hier nog voedsel kunnen vin-
den. In het voorjaar zal er ook genoeg zaad 
gevallen zijn om opnieuw te ontkiemen. 
Het binnengebied wordt voorlopig niet ge-
maaid. Hier kunnen dan o.a. trekvogels lan-
den en overnachten op hun trek naar het 
zuiden.

Er werd inmiddels via IOK een landschapsar-
chitect aangesteld die een ontwerp zal op-
maken voor de aanleg van een landschaps-
park achter de arcadebogen en productiehal. 
Het zal hier gaan om een ruw landschap met 
vegetatie die deels intensief en deels exten-
sief zal beheerd worden.

Omdat het er jammer genoeg naar uitziet 
dat extreme weersomstandigheden eerder 
de regel dan uitzondering zullen worden, 
zal ook de nodige aandacht besteed worden 
aan de buffering van het regenwater, zodat 
de dorpskern van Sint-Jozef beter gewapend 
zal zijn tegen wateroverlast.

In een volgende 2310 zullen we verder in-
gaan op het ontwerp.

Bloemen op begraafplaatsen

De technische dienst verwittigt dat vanaf 
dinsdag 26 november 2019 er gestart zal 
worden met het verwijderen van de bloem-
potten aan de gedenkstenen op beide kerk-
hoven. Indien de bloemen nog in goede staat 
verkeren, kan er beslist worden deze nog 
wat langer te laten staan.

Er mogen in geen geval bloempotten worden 
ingegraven.

Kappen bomen aan Breebos

In het najaar zal het Agentschap Wegen en 
Verkeer overgaan tot het kappen van de rij 
beuken op de Merksplassesteenweg, die zich 
bevinden in de berm aan Breebos.

Deze bomen verkeren niet meer in goede 
staat en verschillenden zijn al afgestorven. 
De gevelde bomen zullen vervangen worden 
door jonge bomen.

Recyclagepark:
tips voor aanleveren 
snoeihout en andere fracties

Van 16 tot 30 november kun je zoals elk jaar 
gratis snoeihout aanleveren. Er zijn welis-
waar enkele regels waar rekening mee moet 
gehouden worden. Zo kan er geen buxus of 
gras gratis worden aangeleverd, net zomin als 
bomen of planten met dunne takjes (klimop, 
treurwilg, enz.). De takken die je binnen-
brengt, hebben een maximum diameter van 
10 cm en zeker niet groter.

Enkele andere sorteerregels willen onze 
parkwachters ook graag nog eens onder de 
aandacht brengen:
· De metalen deksels van potjes mogen bij 

de PMD.
· Glazen potjes en bokalen  moeten proper 

aangeleverd worden, o.a. om overlast van 
wespen tegen te gaan.

· Enkel vers gemaaid gras − maximum drie 
dagen oud − mag je op het recyclagepark 
binnenbrengen.

BOUWEN EN WONEN
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· Voor de Kringwinkel mag je enkel klein 
bruikbaar materiaal dat nog in goede 
staat is, afleveren; dus geen kasten, sa-
lons, enz. Vraag hierover steeds info aan 
de parkwachters.

· Zwembaden of zeilen zijn niet toegestaan 
bij de huishoudplastiek.

Voor verdere informatie verwijzen we je 
graag naar de website van de gemeente, 
waar je het volledige huishoudelijk
reglement kunt terugvinden.

www.rijkevorsel.be/
recyclagepark

 

Meer    
info

Laat jouw aankoop
niet	met	een	sisser	aflopen

Niet elk reptiel mag je in Vlaanderen hou-
den. De reptielen die je vrij mag houden en/
of verhandelen, staan op de zogenaamde 
positieve lijst (geldig sinds 1 oktober 2019). 
De reptielen die niet op deze lijst staan, 
mag je niet verhandelen of houden. De lijst 
bevat 422 reptielensoorten: 249 soorten ha-
gedissen, 107 soorten slangen en 66 soor- 
ten schildpadden. Op www.huisdierinfo.be/ 
reptielen vind je de volledige lijst terug.
De lijst werd opgesteld om het welzijn van 
reptielen in gevangenschap te verbeteren. 
Dat reptielen als huisdier gehouden worden, 
is al lang geen uitzondering meer. Voor een 
groot aantal soorten is het relatief eenvoudig 
om de dieren goed te houden en kan makke-
lijk aan de behoeften worden voldaan. Voor 
andere soorten echter zijn er specifieke ver-
eisten voor de verzorging in gevangenschap.

Een gebrek aan kennis en impulsaankopen 
hebben een negatief effect op het welzijn 
van reptielen in gevangenschap. Bepaalde 
soorten zijn alleen geschikt voor de meer er-
varen reptielenhouder. In de handel worden 
ook nog altijd dieren verkocht die in het wild 

zijn gevangen. Daardoor was het noodzake-
lijk om een lijst op te stellen van reptielen 
die men mag houden.

Mijn reptiel staat
op de positieve lijst
Je hoeft niets te doen. Het is toegelaten om 
deze soort te houden.

Mijn reptiel staat niet
op de positieve lijst
Je mag je reptiel houden als je kunt bewij-
zen dat je het dier in bezit had vóór 1 okto-
ber 2019. De volgende bewijsstukken wor-
den aanvaard:
· een aankoopbewijs (een originele factuur 

of een ander bewijs van aankoop met aan-
koopdatum, correcte soortnaam en aantal 
dieren)

· of een schriftelijke verklaring van een 
dierenarts

Als je geen aankoopbewijs of verklaring van 
de dierenarts hebt, kun je tot en met 30 no-
vember 2019 je dieren online registreren. 
Zonder registratie, aankoopbewijs of verkla-
ring van de dierenarts kan je dier in beslag 
genomen worden.

Meer info:
· www.huisdierinfo.be/reptielen
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Opgelet bij gemengde
fiets-voetpaden

Op verschillende plaatsen werden er de laat-
ste jaren gemengde fiets-voetpaden aange-
legd. Dit wil zeggen dat fietsers samen met 
de voetgangers hetzelfde pad dienen te ge-
bruiken. Dit is onder andere zo het geval in 
de Helhoekweg, Bavelstraat, Bremstraat, 
Wilgenstraat en parking zuid. Dit wordt aan-
geduid met bord D10. Het zijn niet enkel de 
zwakke weggebruikers die met deze situatie 
moeten rekening houden. Ook bewoners die 
aan een dergelijk fiets-voetpad wonen, moe-
ten hierop bedacht zijn wanneer ze de oprit 
op- of afrijden. Zeker met de toename van 
elektrische fietsen kunnen fietsers sneller 
naderen dan verwacht.

Proefproject 
voorrangsregeling brug Sluis 1

Tijdens de wegenwerken aan de Vlimmer-
sebaan werd de voorrangsregeling gewijzigd 
aan de brug Sluis 1 die Stevennekens met de 
Vlimmersebaan verbindt. Over deze wijziging 
ontving het lokaal bestuur vele positieve re-
acties. Daarom zal bij wijze van proefopstel-
ling de gewijzigde voorrangsregeling blijven 
gelden tot en met 31 oktober. Het verkeer ko-
mende van Vlimmeren heeft, net als tijdens 
de recent uitgevoerde werken, voorrang op 
het verkeer komende van Rijkevorsel. Na het 
evalueren van de resultaten hiervan wordt 
deze tijdelijke voorrangsregeling mogelijks 
omgevormd tot een permanent gewijzigde 
verkeersregeling.

De winterdienst 2019-2020

De voorbije jaren hebben de warme winters 
ervoor gezorgd dat de gemeente maar spo-
radisch diende uit te rukken om te strooien. 

Dit neemt niet weg dat de technische dienst, 
zoals altijd, goed voorbereid zal zijn om 
onze wegen, fietspaden en stoepen sneeuw- 
en ijsvrij te houden.

De gemeente beschikt over een wegennet 
van bijna 130 kilometer. Het is dan ook niet 
mogelijk om elke straat sneeuw- en ijzelvrij 
te maken. Om deze reden werd een strooi-
plan opgemaakt door de technische dienst 
met daarop ingetekend de hoofdwegen, die 
werden onderverdeeld in prioritaire en niet-
prioritaire wegen. Deze hoofdwegen worden 
bij normaal winterweer allemaal gestrooid. 
Enkel als de winteromstandigheden zeer 
extreem zijn, zullen alleen de prioritaire 
wegen worden vrijgemaakt. De lijst van 
hoofdwegen werd zo samengesteld dat elke 
inwoner zich slechts over korte afstand moet 
verplaatsen om een vrijgemaakte hoofdweg 
te bereiken. Er zullen in het najaar nog wel 
werken uitgevoerd worden, o.a. in  de Parre. 
Hierdoor kan de route enigszins afwijken van 
het plan. Voor meer info kun je altijd te-
recht bij de technische dienst. 

Ook stoepen en fietspaden zullen op cruciale 
plaatsen mee geruimd en gestrooid worden 
om ook de veiligheid van de zwakke wegge-
bruiker te garanderen. In het kader hiervan 
willen we je ook nog eens wijzen op de plicht 
die de bewoners hebben om de stoepen ter 
hoogte van hun perceel vrij te maken. Op de 
website van de gemeente vind je hierover 
nog nuttige informatie.

Daarnaast willen we ook wijzen op de ver-
antwoordelijkheid van de automobilisten die 
hun steentje kunnen bijdragen tot de alge-
mene veiligheid, o.a. door aangepast rijge-
drag, plaatsing van winter-
banden, e.d.

www.rijkevorsel.be/
winterdienst
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BOUWEN EN WONEN



Strooiplan

Opgelet!
Dit is het vaste strooiplan

voor de gemeente
Rijkevorsel. Hou er echter

rekening mee dat afwijkingen
steeds mogelijk zijn. Denk maar

aan straten waar wegenwerken worden
uitgevoerd of plaatsen waar de weg

recent in beton werd aangelegd
(hier zou strooizout onherroepelijke 

schade aan het wegdek veroorzaken).

Legende
n Gemeente prioritair
n Gemeente niet-prioritair
n Vlaams Gewest

 Gemeentegrens
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in ?
· Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, begin-

nend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur.
· Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de recht-

streekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen 
niet.

· De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven.
· Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag ?
· Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval 

moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen 
Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groe-
pering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen vijftien afwijkingen per 
jaar toestaan. Deze aanvragen moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

Afwijking wekelijkse rustdag
handelszaken 2020

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een 
wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. 
Diensten − horeca, kappers, ... − zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.
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Minder stukken van
1 en 2 eurocent
in onze portemonnee

Sinds 1 oktober 2014 mogen ondernemin-
gen het totaalbedrag dat hun particuliere 
klanten moeten betalen, afronden naar het 
dichtste veelvoud van 5 eurocent.

Tot nu toe was het niet verplicht om die af-
ronding toe te passen, maar op 1 december 
2019 verandert dat. Vanaf dan is de afron-
ding verplicht voor alle contante betalingen 
of voor het deel van de aankopen dat con-
tant wordt betaald in geval van gemengde 
betaling (bijvoorbeeld contant + kaart).

De verplichte afronding is niet van toepas-
sing op verkoop tussen particulieren onder-
ling of in het kader van b2b- verkoop  (ver-
koop tussen bedrijven
onderling).

www.rijkevorsel.be/
afronden5cent
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38
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zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE GEBOUWEN (B1-B3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als deskundige gebouwen sta je in voor de organisatie en 
coördinatie van het duurzaam onderhoud van het onroerend 
patrimonium van het lokaal bestuur. Je volgt de bouw- en 
renovatiewerken van nieuwe en bestaande gebouwen op. Je 
houdt toezicht op de werken en voert controles uit. Hiervoor 
werk je samen met collega’s en externe partners. Je gaat in 
overleg met en rapporteert aan het clusterhoofd grond. 

PROFIEL

Je bent flexibel en organisatorisch ingesteld. Je gaat proactief 
en doelgericht te werk. Je formuleert de zaken zowel 
mondeling als schriftelijk op een heldere manier.
Daarenboven ben je stressbestendig.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelor diploma of daarmee 
gelijkgesteld.  Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun je 
terugvinden op de website.

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 19 november 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)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures
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VRIJE TIJD

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 herfstwandeling. Breng je mama, papa, oma, opa, tante, non-
kel, nichtjes, neefjes, ... mee naar deze spannende wandeling. Gelieve een ‘lichtje’, stevige 
schoenen, voldoende warme en eventueel regenbestendige kledij te voorzien. Woon je langs 
het traject ? Hang in je voortuin of voor je raam wat sfeerverlichting. De route zal ongeveer 
6 km lang zijn. Hier vind je de route terug zodat je eventueel vroeger kunt afdraaien of later 
kunt aansluiten. 

Praktisch
· Wanneer: 31 oktober
· Uren: 18.30 uur, het einde is voorzien rond 21.00 uur
· Waar: vertrek aan de Stenen Bergmolen van Rijkevorsel
 (hoek Looiweg-Potbergstraat)
· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt. Voor de licht-

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

· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lantaarn

Lichttocht doorheen 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 steegjes, ... 

· 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be
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info
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Gewestwegen

Voorrangswegen

Lokale wegen

Trage wegen

Gracht, vijvers en waterlopen

Bos- en groenzones

Gemeentegrens

Sport- en recreatiezone

Begraafplaats

Speelplein

Bib

Kinderclub

Gemeentehuis

Politie

Brandweer

Recyclagepark

Werkhuis

Heemkundig museam 

Kerk

Windmolen

OCMW

PZ Sint-Jozef

GC Sint-Jozef 
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(incl. Aster Berkhofmuseum en -bibliotheek)

0 m 500 m 1000 m

N 14

N 14

N 14

N 14

N 131

N 131

H
IN

N
E

N
B

O
O

M
STR

A AT

LO
O

IW
EG

SONSHEIDE

LO
O

IW
EG

M
ER

EL
ST

R.

BAVELS
TR

.

R
E

E
W

E
G

KR
U

IS
P

A
D

HE LH
OEK

OUD LO

H
O

G
E

 P
U

TW
EG

HE
ER

BA
A

N

A
C

H
TEL

S TR.

EKSTER-

LO

PE

RE
NSTR.

HELH
OEKWEG

AMBACHTSWEG

HOUTELWEG

K
O

LO
N

I E
W

E
G

R IJKEVORSELWEG

L
O

O
IW

E
G

M
ER

EL
-

ST
R.

LACYNS

AUWELIJ N

KLEINE-

G
R

E
N

S
S

TR
A

A
T

KORENBLOK W EG

S INT-JOZEF

ROUWLEEGD

BU
SS

EL
S

VARE NV
EL

DE
N

HEIKANT-OOST

O
O

S
T

E NEIND

MERENLOOPWEG

BEERS EBAAN

HOEVEWEG

E EKHOFSTRAAT

AKKER-

VEKEN

BOLK
S EDIJK

VROUWKENSBLOK

H
EI-EN

D
E

O
U

D
E

 B
A

A
N

K
A

S
TE

EL W
E

G

VERBINDINGS-

    
 STR

.   

ZUIDERDIJK

ZUIDERDIJK

G
R

E
N

S
S

TR
A

A
T

EI
KE

ND
RE

EF

LO
O

IW
EG

HOG
E 

HE
ID

EW
EG

STEENW
EG

 O
P HO

O
G

STR
ATEN

H
EESDIJK

P E BERG

M
A

AN
STR

.

K
A

PE
LS

TR
AA

T

WILG
EN-

     
  S

TR.

M
E

LH
O

VE
N

M
E

LH
O

V
E

N

BEEMD

BAVELS TRAAT

PAPENVOORT

V INKENPAD

BEU
KEN

D
R

EEF

KLEIN
E G

AM
M

E
L

BEERSEBAAN

S
TEE

N
W

E
G

 O
P W

O
R

TE
L

M
AR

KW
EG

  A
PP

E L
S

TR
A

A
T

S M
EEL

SCHOMMEWEG

VAART

LU
C IE

ST
R.

K LE
IN

E 
GAM

MEL

KARREW
EG

H
EES

DONK

V
LIM

M
ER

S E
B

AAN

O
U

D
E

 B
A

A
N

BERKEN-

RIJS

KI
EV

IT
SH

EI
DE

LA
NGSTRAAT

VAART

BER
KEN

R
IJS

BE
R

KE
N

R
IJS

K R EKELENBERG

KIEVITSHEID E

PL
AG

GE
N-

HO
G

E 
H

EI
DE

W
EG

     BRE
M

S
TR

.

KERKAKKER

VAARTS TR.

 P IOEN S

TR
.

LA
C

Y
N

S

PANNENHUISWEG

JAG
ER

SW
EG

ZW
A RTVENSTRAAT

OUDE GOORS TR.

PRUIMEN S TRAAT

PAPEN
VOORT

RIJT
WEG

VAARTKANT RECHTS

BAVEL
STR

.

KLATER S TRAA T

ANGELICADREEF

MEERBLOK

BE
R

G
S

K
E

N

LA
C

Y
N

S

LAER

LOOI

NIJVERHEID

S WEG

M
EELHO

VENLAAN

GANSHEID E-

KLEINE GAMMEL

MUTS AARD-

KOEKHOVEN

D
IJK

B
E

E
M

D

KERKDREEF

PRINSENPAD

OP
ST

AL

MERRET

PAPENVO
ORT

P A P ENV OORT

HOE V EWEG

HE
ES

BE
EK

W
EG

M
ER

KS
PL

AS
SE

BA
AN

LIJSTERSTR.

H
EE

R
BA

AN

G
ANSHEIDEW

EG

O
U

D

BRECHTSEDREEF

NEERV E N

B
R

A
N

D
G

R
A

V
E

N
W

E
G

S I
NT

-L
EN

AA
RT

SE
W

EG

BR A

N
D

AK
KE

R
S

OTT
ERD

A
EL

STR.

AARDBOLWEG

BEERSEBAAN

OUDE GOORSTRAAT

KL
UN

DE
RT

A CHTER STEDE

SENATOR COOLSDREEF

B
AV

EL
S T

R
.

S TERSTRAAT

KLEINE GAMMEL

TORENDRIES

NIJVERHEIDSWEG

KO EK
HO

VE
N

SC
HE

RP
EN

GE
ER

TS
TR

.

ZO
N

STR
.

NIJVERHE IDS STR. 

VO
R

S E
LM

O
ER

W
EG

BE
RK

EN

LAAN

 UITBREIDINGS STR.

SP
AR

RE
NW

EG

HEESBEEKW
EG

GROTE  DRIESEN

R
IN

G
O

VE
N

W
EG

ZANDWEG

ZANDWEG

EI
KE

ND
R
EE

F

KO
LO

N
IE

W
EG

DONK

GEMEE N TE
BO

S

LANGEDREEF

GROTE DRIESEN

KLEINE GAM M E L

V
LI

M
M

ER
SE

BA
AN

E
E

K
H

O
FS

TR
A

AT

V OND
ER

ST
R.

V
LIM

M
ER

S E
BA

A
N

MIDDELS TE D E

K
LE

IW
E

G

VROUWKENSBLOK

V
R

O
U

W
K

E
N

S
B

LO
K

HOUTELWEG
LE

EU
W

ER
K

S
E

W
E

G

D E LLENWEG

D E 
PAR

RE

DE
 P

A
R

R
E

G
AN

S
H EIDEWEG

KR

U
I S

BO
OG

-

M
A

R
K

W
E

G

DOELENPAD

LACYNS

S INT-JOZEF

LANG
ENBE

RG

BOUWHOEF

H
E

E
S

B
E

EK
W

E
G

DE PARRE

LO
O

IW
E

G

B
O

LK

S INT-LENAARTSEWEG

T
O

R
EN

D
R

IE
S

BO
L

K

M
O

LE
NSTR

.

   LIJSTERSTR.

BO
LK

KE IRS C HOT

HAAG

STE
VEN

N
EKEN

S

S
TE

V
E

N
N

EKEN
S

G
ILDEW

E G D E  S LUIS

VELDSTR.  

BOLK
SEDIJK

BERGS KEN

BERGSKEN

KLUIZE NBE R
G

P R INSENPAD

HE
ID

EB
LO

EM
-

W
EG

   

BAN
M

O
LEN

W
EG

N ER IN G

WEGASTER-

VELDS TRAAT

BOLK

Z
W

AR
TB

O
SS

EN

HEILLUIZERWEG

KE
IR

SC

HOT

K EIRSCHOT

KLATERSTRAAT

ZA
N

D
ST

R
AA

T

KLA TERSTRAAT

O
U

D
E

 B
A

A
N

ST REEPAKKER

KR
U

ISPAD

LAN G EV
OORT

BOLK

POTBERGSTR.

NERING

MOLENSTR.

A
C

H
TE

L

KOESTRAAT

KO
ES

TR
AA

T

KE
IR

SC
H

O
T

ACHTEL

KRO
KUS -

   W
EG

KEIRSC
HOTHOEVEWEG

KEIRSC
H

O
TH

O
E VEW

EG

S
TEV

EN
N

EKEN
S

ACHTEL

KLATER -

LANGEVO
ORT

LANG
EVOOR

T

M
IELAND

W
E

G

ST
EE

NW
EG

 O
P 

W
O

RT
EL

MOLLENWE G

BO
LK

S E

DIJ
K

AC
HTE

L

A
C

H
TE

L

A
C

H
TE

LS
EST

R

.

PRINSENPAD

NERING

BO
LK

H EIB
R AA K

V
R

O
EN

TE

SALM
M

EIRW
EG

SINT-
WILLEBRORDUSSTR.

KARDINAAL
CARDIJNLAAN

SIN
T-

LEOPOLD
-

STR.
KORTE MOLENWEG

MOLEN-

AKKERS

H
O

O
G

S
TR

A
A

TS
E

BA
A

N

O
O

ST
M

A
LS

ES
TE

EN
W

E
G

O
O

S T
M

AL
S E

S T
EE

N
W

EG

O
O

ST
M

AL
SE

ST
EE

N
W

EG

H
O

O
G

S
TR

A
A

TS
E

S
TE

E
N

W
E

G

H
O

O
G

S
TR

A
A TS

E
S

TE
E N

W
E G

G
A

M
M

E
L

G
A

M
M

EL
LE

E
M

P
U

TTE
N

LO
D

EW
IJ

K
 D

E
 K

O
N

IN
C

KL
A

A
N

S INT-LENAARTSES TEENWEG

S INT-LENAARTS E S TEENWEG

S INT-LENAARTSEST EENWEG

BOCHTE
NS TR.

DRIJHO EK

MERKS PLASSESTEENWEG

MERKS PLASS ES TEENWEG

MERKS PLASSESTEENWEG

MERKSPLASS ESTEENWEG
STEENWEG OP RIJKEVORSEL

OUDE

MOLENWEG

NIEUWE WEG

BORGERHOUTSTR.

PRINSEN-

PAD    

HELLE-
STEEG

OUDE

BRAAK

OUDE BRAAK

LELIES
TR.

LOZEN-

HOFSTR.

M
ISPEL-

W
EG

BOSHOEVEN-

W
EG     

POPULIEREN-

WEG    

WEG

AKKERSTR.

LA
M

BR
EC

HT
S-

M
EI

R

DUINENPAD

HE
ID

E-
ST

R.

WOLFBERGSTR
.ELZEN-

WEG

BINNEN-GELEG

MOER
E

N-
W

EG

W
EG

TURFWEG

W
EG

HO
GE

AK
KE

RS

PA
ST

O
O

RS
-

VI
JV

ER
W

EG

GAS
TO

N

LA
MBR

EC
HT

S-
ST

R.

LO
O

YAKKERPAD

HO

EK

D
O

R
P

DO
RP

BIEKO
RFW

EG

KO
O

LB
RA

N
-

DE
R

SW
EG

HEES B EEKWEG

W
EG

STR.

MARKWEG

LINDEN-

W
EG

KLEINE-

KL
EI

NE
-

MAR
KW

EG

WOUWER
WATER DEL T

EM
IEL

VAN
ROEY-

STR.

VAART

VUURDOORN

SALVIA-

WEG

HOOGSTRAETSCHEPAD

T
U

LPSTR
.

HEILIG BLOEDS TR.

B
R

E
E

B
O

S

HEGGESTR AAT

GEBUERSTRAAT
DE

N-
ST

R.

HOOGSTR.

W
EG

W
E

G
   

V
IJ

VE
R

S -

VI
JV

ER
S-

R
O

Z
EN

-
ST

R.
E

S
S E

N
-

W
E

G

VEN-WEG

H
E

U
V

ELW
EG

VREDESWEG

HEES BEEKWEG

ZOGGEBEEK-

W
EG

NACHTEGAAL-
WEG

ST
R.PA

ST
. BEERSE

MERKSPLAS

HOOGSTRATEN

BRECHT

MALLE

SINT-JOZEF

ACHTEL

RIJKEVORSEL

O L

BIESHOVEN

  

Rust

Start en aankomst

Route lichttocht 6 km
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Intocht van de Sint

Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke 
nieuws dat de boot van Sinterklaas dit jaar 
opnieuw zal aanleggen in Rijkevorsel. Op za-
terdag 30 november om 11.00 uur verwach-
ten we Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan 
het terras aan de vaart ter hoogte van de 
Meir.

© Johan Kaethoven

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

Deze intocht is een organisatie van de jeugd-
dienst samen met Toerisme Rijkevorsel. 
Vooraf inschrijven voor dit feest is niet no-
dig.

03 340 00 55 (53)
jeugddienst@rijkevorsel.be
toerisme@rijkevorsel.be
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© Dirk Geets
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Duivelse Molens

De generale repetitie van het toneelstuk 
‘Duivelse Molens’ is ondertussen een feit. De 
spelers zetten weer hun beste beentjes voor, 
nieuwe verhalen werden ingeoefend.

Voor verschillende avonden zijn er nog 
steeds kaarten beschikbaar. Verzeker je nog 
snel van een plaatsje op één van de volgende 
dagen: 8, 9, 15, 16, 22, 29 en 30 november.

Inkomprijs: € 7. Kaarten zijn verkrijgbaar 
aan de infobalie in het gemeentehuis, tel.
nr. 03 340 00 00 of via mail naar toerisme@
rijkevorsel.be.

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 Rijkevorselaren, ver-
enigingen, ... om deel te nemen. Heb jij zelf 
of je vereniging interesse in een standplaats 
op de kerstmarkt ? Laat het ons
zo snel mogelijk weten.

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 53
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Winterklanken
met Günther Neefs

 
Gunther 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 Gunther 
nog de nieuwe cd ‘Route 66: Roadtrip van 
mijn leven’ uit.

· Inkom: voorverkoop € 18, ter plaatse € 20 
(geen gereserveerde plaatsen). De inkom-
kaarten worden verkocht bij de onthaal-
balie 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    
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Winnaars zomerleesactie

Op de tweede zaterdag van oktober vieren 
we altijd feest in de bibliotheek. Dit jaar 
zetten we enkele van onze grootste fans 
extra in de bloemetjes. Uit alle leners die 
meer dan 50 boeken uitleenden vorig jaar, 
hebben we enkele leners geloot die een prijs 
in ontvangst mochten komen nemen tijdens 
de verwendag.

May Verelst, Marie Jeanne Fleerakkers, Marc 
De Wit, Veronique Crijnen, An Verschueren, 
May Heylen, Alma Delaet, Ruth Van den Bonn, 
Rita Sysmans, Tom Soontjens, Els Bastiaen-
sen, Ilona Kruithof, Anne Lens, Lin Van Ammel

Winnaars vliegactie
Net als vorig jaar konden kinderen van het 
eerste tot en met het zesde leerjaar deelne-
men aan de vliegactie in de bibliotheek. Alle 
kinderen die van onze smakelijke zoektocht 
kwamen proeven en de schatkist vonden, 

maakten bovenop een cadeautje uit de kist, 
kans op een extra prijs. Een onschuldige 
hand trok volgende namen:

Thijmen Van Hoeck, Brent Tilburghs, Lan-
der Van Tichelt, Tom Beishuizen, Yana Van 
Den Heuvel, Jelte Koijen, Katrijn Van Dijck, 
Alysna Van Wees, Lore Van Gils, Jan Stymen, 
Thijn Potters, Elise Snoeys en Daan Lenaerts.

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

Ditta Elst, Eline De Roover, Jonas Van Ber-
gen, Vic De Feyter, Lucas Vandegehuchte, 
Mauro Hellebosch, Maud De Hauwere, Nelle 
Verboven, Liene Woestenborghs en Oscar 
Guns.

30

Tekening winnaar Lucas Vandegehuchte. Tekening winnaar Oscar Guns.
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Een toekomst voor de
Aster Berkhofbibliotheek

Vanaf 1 januari 2020 zal de Aster Berkhof-
bibliotheek in Sint-Jozef Rijkevorsel alleen 
nog op afspraak toegankelijk zijn voor klas-
bezoeken. Daarnaast start het lokaal bestuur 
een nieuwe bibliotheekwerking op, waarbij 
op vraag van de bibliotheekbezoeker ge-
werkt zal worden.

Aster Berkhofbibliotheek
blijft open voor klasbezoeken
De grootste groep bezoekers van de Aster 
Berkhofbibliotheek zijn de klassen. In 2018 
kwamen er maandelijks gemiddeld 13 klas-
sen naar de Aster Berkhofbibliotheek, altijd 
op vooraf afgesproken uren en dagen. Naast 
deze klassen bezoeken nog gemiddeld 190 
leners per jaar de Aster Berkhofbibliotheek, 
een aantal dat jaarlijks verder afneemt. Ter 
vergelijking, in de Leo Pleysierbibliotheek in 
het centrum van Rijkevorsel komen er maan-
delijks ruim 30 klassen op bezoek. Daarnaast 

bezoeken gemiddeld 4 120 unieke bezoekers 
jaarlijks de hoofdbibliotheek.

Op basis van deze gegevens is de beslissing 
genomen om de Aster Berkhofbibliotheek te 
sluiten voor individuele bezoekers. De bi-
bliotheek blijft wel in gebruik voor klasbe-
zoeken voor de nabijgelegen lagere school 
Het Kompas. In samenspraak met de school 
zal een planning opgemaakt worden voor bi-
bliotheekbezoeken door de klassen.

Nieuwe bibliotheekwerking 
voor minder mobiele 
bibliotheekbezoekers
Daarnaast wil het lokaal bestuur de minder 
mobiele bibliotheekbezoekers niet in de kou 
zetten. In Rijkevorsel zijn er bibliotheekbe-
zoekers die − tijdelijk − niet tot in de biblio-
theek raken. Daarom starten we op termijn 
een nieuwe bibliotheekwerking op, waarbij 
op vraag van de bibbezoeker gewerkt zal 
worden. Een rondvraag bij de bezoekers zal 
de basis vormen voor de verdere praktische 
afspraken hierover.
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Terugblik scholenveldloop

Het lokaal bestuur wil alle lopers nogmaals 
proficiat wensen met hun geleverde presta-
ties tijdens de scholenveldloop op 24 sep-
tember. Iedereen heeft zijn uiterste best ge-
daan. Een impressie van de voormiddag vind 
je op de Facebookpagina van de sportdienst 
of op de websites van onze lagere scholen.

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

Skate- en sportpark Sonsheide:
wijziging openingsuren

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

Daarnaast wil het lokaal
bestuur nogmaals de aandacht vestigen op 
een aantal punten, dit zowel naar de jon-
geren als de ouders toe. Van de gebruikers 
wordt het nodige respect gevraagd voor de 
omgeving. Dit wil zeggen het afval depone-
ren in de daarvoor voorziene afvalbakken, 
de aanwezige infrastructuur gebruiken op de 
juiste manier, respect hebben voor de na-
tuur en de bestaande omheining, ook die van 
de buurtbewoners. M.a.w. niet wildplassen, 
niet op de aardewal lopen, ...

Verlichting gemeentelijk
sportveld Bavelstraat

Het gemeentelijk sportveld Bavelstraat 
wordt verlicht van 15.00 tot 22.00 uur. 

Voor de lopers geven we de afstanden van 
de atletiekpiste en de Finse piste nog eens 
mee. Voor de atletiekpiste komt dit op 344 m 
voor de binnenbaan en 368 m voor de buiten-
baan. De Finse piste is 410 m lang.

Daarnaast kun je ook steeds gebruik maken 
van de verschillende fit-o-meteroefeningen 
zodat je naast uithouding en conditie ook 
kracht, lenigheid, snelheid, ... kunt trai-
nen.

VRIJE TIJD
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Word lid van de werkgroep
Erfgoeddag 2020

Op zaterdag 25 april en zondag 26 april 2020 
viert Erfgoeddag zijn 20ste verjaardag. Spe-
ciaal voor deze feesteditie draagt Erfgoed-
dag als thema ‘De Nacht’. Want de nacht 
betovert en staat synoniem voor verbeel-
ding. Er valt tijdens het hele weekend iets 
te beleven !

Heeft slapen een geschiedenis ? Of verlich-
ting ? Of overnachten op reis ? En hoe zit 
dat nu precies met criminaliteit ? Of seksua-
liteit ? Of slaapmutsjes ? Lezen of studeren: 
wat heeft dat met de nacht te maken ? En 
nachtwerk, hoe zat dat dan ? Wat met spo-
ken, geesten en de onderwereld ? Bestond er 
echt een gebruik als ‘nachtvrijen’ ? Wat deed 
een ‘nachtwacht’ eigenlijk ? Bestaat er ook 
een heemkunde in of van het nachtleven ? 

We associëren de nacht vandaag vaak met 
feesten, performances, iets vieren en ge-
zellig samenzijn. Maar de nacht is zoveel 

meer. Wat waren spinningen bijvoorbeeld ? 
Of metten ? Hoe vroeg vonden vroegmissen 
eigenlijk plaats ? Organiseren we een erf-
goedmiddernacht- of vroegmis, nachtwake 
of kaarsjesprocessie tussen erfgoedlocaties ? 
Trekken we op dauwtrip ? De nacht wacht, 
op ons.

Sta jij te trappelen om mee na te denken 
over mogelijke activiteiten op deze Erfgoed-
dag ? Meld je dan bij de cultuurdienst aan en 
word lid van de werkgroep
‘Erfgoeddag 2020’.

Cultuurdienst
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

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

 

Meer    
info
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Vuistbal… waarschijnlijk zijn er vele inwoners die er nog nooit van 
gehoord hebben. Wat is dit juist?
Vuistbal is waarschijnlijk de meest leuke sport die er bestaat. Als het te vergelijken valt met een 
andere sport, dan lijkt het nog het meeste op volleybal. Net zoals bij volleybal is er een net, 
en heb je twee teams van vijf spelers die steeds de bal over het net moeten terugspelen. De 
grootste verschillen met volleybal zijn dat het veld veel groter is, namelijk 50 meter lang en 20 
meter breed, en dat de bal na elk contact één keer mag botsen. Je team mag steeds maximaal 
drie contacten maken en dan moet de bal weer over het net gespeeld zijn. 

Hoe lang bestaat de sport al ?
Wanneer de sport ontstaan is, is niet exact gekend. Er zijn geschreven referenties teruggevon-
den over vuistbal door een Romeinse keizer in de 3de eeuw na Christus. De eerste echte regels 
zijn gedocumenteerd in de 16de eeuw. Momenteel wordt het hoogste niveau vuistbal voorna-
melijk in Duitssprekende landen gespeeld.

#2310

Francis Cocx, Toon Dehaene en Rick 
Voeten namen deel aan het WK vuistbal

Vuistbal is nog een onbekende sport in België. Hoog tijd dus om hier 
verandering in te brengen.

Volk van
Veussel
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In België bestaat de sport sinds 2016. Onze eerste trainingen vonden plaats in Zandhoven, in 
onze club de Vrolijke Vuistbal Vrienden. Momenteel trainen we hier nog steeds éénmaal per 
week, net zoals we dat in Leuven éénmaal per week doen. In Leuven proberen we momenteel 
de meeste spelers te rekruteren. Via de KU Leuven kunnen we aan lage tarieven velden gebrui-
ken en beginnen we meer en meer succes te krijgen bij de studenten. Zo vindt er over twee 
weken bijvoorbeeld een initiatiesessie plaats waar een 60-tal nieuwe spelers zullen deelnemen. 
Momenteel hebben we slechts een 20-tal leden die inschrijvingsgeld betalen, maar nu het WK 

achter de rug is willen we vanaf dit jaar elk jaar verdubbelen. Elk jaar vindt er trouwens wel een 
Belgisch kampioenschap plaats in Zandhoven waar de laatste keer een 12-tal teams aanwezig 
waren. Naast onze trainingen en dit kampioenschap nemen we voornamelijk deel aan Duitse of 
Zwitserse tornooien en competities.

Hoe zijn jullie er bij gekomen om vuistbal te spelen ?
Onze voorzitter Bert Stoelen heeft vier jaar geleden tijdens zijn wereldreis iemand ontmoet 
die voor het Zwitserse nationale team speelt. Eénmaal weer aangekomen in België leek vuistbal  
hem een ideale manier om onze vriendenkring bij elkaar te houden éénmaal onze universitaire 
studies achter de rug waren.

Het begon eerst als een grap, maar hoe meer we deze sport speelden en hoe beter we erin 
werden, hoe serieuzer we er in werden. Met een deelname aan het EK vorig jaar en deelname 
aan het WK dit jaar als gevolg.
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Hebben jullie daarvoor nog andere sporten beoefend ?
Rick Voeten bracht zijn jeugdjaren door in Rijkevorsel en heeft vroeger heel zijn periode in de 
lagere school gevoetbald bij Zwarte Leeuw. Momenteel is hij nog steeds lid van tennisclub de 
Valk, en dit al 20 jaar lang. Cis Cocx heeft van zijn vijf tot twaalf jaar gevoetbald bij Sint-Jozef. 
Toon Dehaene woont nog maar sinds twee jaar in het mooiste dorp van de Kempen, en heeft er 
nog geen sport kunnen uitoefenen, behalve vuistbal. Sinds vorige winter spelen we ook vuistbal 
indoor in Sint-Jozef.

Bij welke club zijn jullie actief ?  
Afgelopen jaar waren we alle drie actief bij de Vrolijke Vuistbal Vrienden, aangezien dit de 
enige echte club is die trainingen voorziet in de Kempen. Op het BK speelden Toon en Cis voor 
het team 'How much is the fisht' en Rick voor het eerste team van de Vrolijke Vuistbal Vrienden. 
We spelen met de Vrolijke Vuistbal Vrienden alle drie winter- en zomercompetitie in Duitsland. 
In Duitsland zijn er namelijk veel meer clubs en leren we veel meer bij. Daarnaast nemen we 
ook deel aan tornooien in Duitsland, Zwitserland, Denemarken, ... en spelen we af en toe een 
interland.

Jullie mochten naar het wereldkampioenschap in het
Zwitserse Winterthur. Hoe groot is zo’n WK ?
Behoorlijk groot. Wij hadden de eer om de openingsmatch van het WK te spelen op het hoofd-
veld tegen Servië. Voor die match zullen er slechts enkele honderden mensen in het stadion 
aanwezig geweest zijn. Maar tijdens de finale bijvoorbeeld was er een goede 6 000 man aanwe-
zig in het stadion. Het complete bereik via alle pers zou zo'n 83 miljoen personen geweest zijn. 

#2310

Francis
Cocx

Toon
Dehaene

Rick
Voeten



37

We hebben het naar mijn mening behoorlijk goed gedaan. Van onze acht matchen hebben we 
er vier gewonnen. Eerst verlies tegen Servië, Polen, Tsjechië en Nieuw Zeeland. Daarna hebben 
we ons volledig herpakt en wonnen we tegen Nederland, Japan en tweemaal tegen Australië. 
Zo eindigden we als 15de in de wereld. De sfeer is echt geweldig. Zo heeft ons nationale team 
de ‘Red Jellyfists’ twee Duitse fanclubs die zowel vorig jaar op het EK in Duitsland, als op het 
WK in Zwiterland voor ons zijn komen supporteren en onze merchandiseverkoop een serieuze 
boost hebben gegeven.

Welke plannen hebben jullie voor de nabije toekomst ?
We hopen elk jaar ons ledenaantal te kunnen verdubbelen, dus hopelijk zijn we volgend jaar 
met 40 officiële leden. Volgend jaar gaan we de Belgische titel niet in één tornooi uitreiken, 
maar gaan we een competitie uitzetten waarvan de winnaar de Belgische titel krijgt. Momen-
teel spelen we voornamelijk in Duitsland, maar we zouden het mooi vinden om ook in België 
zelf meer competitieve matchen te kunnen spelen. Momenteel zijn we ook zeer actief op zoek 
naar sponsors om de sport nog meer toegankelijk te kunnen maken.

Hoe kunnen inwoners jullie prestaties volgen ?
Jullie kunnen ons volgen via Facebook, door de Belgische Vuistbal Associatie te liken: 
www.facebook.com/VuistbalBelgie. Ook zijn we actief op Instagram onder de naam vuistbalbel-
gie en kun je ons volgen op onze website bfa-vuistbal.be.

We wensen jullie nog veel succes !

WK vuistbal
Winterthur 2019
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Vijf (groenten) in de pan
Ingezonden door Rein Wilryckx www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· dunne schijfjes tomaat
· geblancheerde boontjes
· blikje/bokaaltje mais
· dunne reepjes paprika
· gekookte rijst
· ringen ajuin
· tomatensaus
· geraspte kaas

Bereidingswijze
Leg de groenten en de rijst in verschillende laagjes over elkaar in een 
ovenschotel. Doe dit in de volgorde zoals ze hiernaast vermeld staan bij 
de benodigdheden. Overgieten met warme tomatensaus. Strooi kaas erover. 
20 minuten in de oven. Klaar !

Spieken naar statistieken: het oudste gebouw van Rijkevorsel

Uit oude schepenbrieven van Rijkevorsel van 1475 
is er sprake van een kapel, gelegen in de straten van 

Achtel. Daaruit kunnen we besluiten dat de Kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Zeven Weeën of kortweg gezegd de kapel van Achtel meer 
dan 500 jaar oud is. Daarmee is het meteen ook het oudste gebouw van 
Rijkevorsel. In de kapel bevinden zich enkele oude beelden van Sint-
Antonius uit de 16de en 17de eeuw en schilderijen uit de 17de en 19de 
eeuw. Sinds 1938 is de kapel bij Koninklijk Besluit beschermd.
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Geflitst...

20 september 2019: Lezing Heemkundige Kring

21 september 2019: Bevrijdingsbal

21 september 2019: Wandeling 75 jaar bevrijding

13 oktober 2019: Geboortebos

groeit met 128 nieuwe namen

van kinderen geboren in 2018

18 september 2019:

Buitenspeeldag 2.0

in tuin WZC Prinsenhof

8 september 2019:

Open Monumentendag

in het Heemkundig Museum

13 september 2019:

Piet Van den Heuvel & Band

in de Singer
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© Heemkundige Kring

22 september 2019: Ceremonie herdenking bevrijding

© Martine Goetschalckx
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De Rijkevorselse RederijkersVereniging in de kijker

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ? 
Wij zijn een groep carnavalsgezinde mannen 
met het motto ‘Work hard, play hard’. We 
engageren ons om iedereen hiervan mee te 
laten genieten door in eerste plaats de Half-
vastenstoet te organiseren, alsook mee te 
lopen in andere (reuzen)stoeten.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
Met een naam ontleent van een middel-
eeuwse dichtgroep startten 45 jaar geleden 
enkele carnavalsvrienden een eerste pa-
rade die eerst nog over de voetpaden moest 
plaatsvinden. Later kwam de vraag om het 
feest ook na de stoet te kunnen verderzet-
ten waardoor we van het parochiecentrum 
− waar nu nog het kindercarnaval gehouden 
wordt − via de tent in de Helhoekweg tot 

op de huidige locatie op parking pastorij te-
recht zijn gekomen en kunnen we een stoet 
op de weg laten doorgaan zodat echt ieder-
een kan meegenieten van het feest.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
We hebben momenteel elf leden dewelke 
ook ineens de bestuursleden zijn en nemen 
bijna alle beslissingen samen tijdens onze 
wekelijkse werkbijeenkomsten of maande-
lijkse vergaderingen. Wij vergaderen ‘bij 
Simone’ en komen samen op een geheime 
locatie, uiteraard ook in Veussel.

Wat jullie belangrijkste 
activiteit is, is waarschijnlijk 
een overbodige vraag ?
Uiteraard de halfvastenstoet die altijd drie 
weken voor Pasen plaatsvindt. Maar ook op 
het carnavalsfeest in Wortel zijn we steeds 
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van de partij. Onze reuzen kun je komen be-
wonderen tijdens de reuzenstoet in Deurne 
of Lokeren. Door de jaren zijn we een hechte 
vriendengroep geworden. Je vindt ons dus 
vaak in ons rode uniform op feestjes in Bel-
gië en Nederland. Ook onze gezamenlijke 
uitstapjes − vaak met vrouw en kind − zijn 
steeds plezant. Want als je hard moet wer-
ken, moet je je ook goed kunnen ontspan-
nen. Ook de vrouwen en de kinderen moe-
ten ons vaak missen dus die mogen geregeld 
mee.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ?
We hebben een leuke verstandhouding met 
onze carnavalsvrienden De Papboeren uit 
Wortel. Wat de Halfvastenstoet zelf betreft 
zijn er niet veel verenigingen of instanties in 
Rijkevorsel waar we niet mee in contact ko-
men. Denken we maar aan de aangename sa-
menwerking met de gemeente, brandweer, 
politie, Rode Kruis, ... Nog maar te zwijgen 
over de meer dan 100 vrijwilligers, vrienden 
en familie die ons elk jaar voorzien van de 
nodige mankracht.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis
van jullie vereniging ? 
Wij hebben vorige jaar ons 44-jarig bestaan 
gevierd. Dit klinkt misschien vreemd, maar 
11 is het magische getal in de carnavals-

wereld, wat ons een goed excuus gaf voor 
een jaar met enkele extraatjes, zoals een 
fuif waar we alle oud-prinsen en -prinsessen 
en helpers op uitnodigden. Een fantastisch 
weerzien.

Wat willen jullie als vereniging 
nog bereiken ?
Dat we ondanks de groeiende verplichtingen 
en kosten op een zelfde aangename manier 
elk jaar terug carnaval kunnen vieren in ons 
fantastische dorp.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging en 
waarom ?
De Kerststal van het Dorp. Deze vereniging 
kent zijn oorsprong in onze vereniging.

De Rijkevorselse Rederijkers

· Hoofdactiviteit: Carnaval
· Aantal jaren actief: 45 jaar
· Aantal leden: 11 bestuursleden
· E-mail: info@halfvastenstoet.be
· Website: www.halfvastenstoet.be
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1 november 2019
Om 20.30 uur
New Model Army
(uitverkocht)
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

2 november 2019
Om 20.00 uur
Najaarsconcert met
multi-instrumentalist Jef Verheyden
Concert

voorverkoop: € 8
inkomprijs: € 10

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 KH Broederband Rijkevorsel
 0495 64 80 75 (reservatie)
 guytax@hotmail.com (reservatie)
 www.khbroederband.be

- 4 november 2019
Om 19.00 uur
Kaartprijskamp
Spel

Kaartprijskamp georganiseerd door 
Landelijke Gilde Rijkevorsel. Iedereen 
is welkom, zowel leden als niet-leden.

€ 3
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel
 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0477 69 80 19

6 november 2019
Om 20.00 uur
‘Hoe slapen weer een zaligheid 
werd’ door Kris Baert
Lezing

Tien jaar lang kampte toenmalig Radio 
2-journalist, leraar en zanger Kris Baert 
met slaapproblemen. In een pakkende, 
avondvullende voorstelling vertelt hij 
het hele verhaal over zijn felle strijd 
tegen de slaappil. Een vleugje lichtvoe-
tigheid, emotie én humor zijn nooit ver 
weg bij deze bevlogen spreker. Tussen-
door zingt Kris ook een paar prachtige, 
Nederlandstalige liedjes die iets te ma-
ken hebben met slapen. Gitarist Eddy 
Peremans begeleidt hem daarbij op 
sublieme wijze. En er is ook de snelle, 
lichtvoetige maar zeer leerrijke slaap-
kwis.
basistarief: € 12
KVLV-leden: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 KVLV gewest Hoogstraten
 kvlvgewesthoogstraten@hotmail.com
 (reservatie)

Om 20.00 uur
Filmvoorstelling Green Book
Film
Voor en na de filmvertoning wordt een 
‘klein café’ georganiseerd. Inschrijven 
is niet nodig en de voorstelling is vol-
ledig gratis, iedereen is van harte wel-
kom.

gratis
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 rijkevorsel@oww.be (reservatie)

7 november 2019
Om 20.30 uur
A la Rum - Hej Courage !
Concert

In de jaren 70 was Rum zeer populair. 
De meest internationale Vlaamse folk-
band, zoals dat toen heette. Samen 
met Marc Hauman en Jokke Schreurs 
brengen Wiet Van de Leest en Paul Rans 
nummers van de laatste 10 jaar, naast 
enkele nieuw-gearrangeerde hits. 
voorverkoop: € 17
inkomprijs: € 19 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

8 november 2019
Om 20.30 uur
Joe Lovano ‘Trio Tapestry’
Concert
Onlangs tekende de Amerikaanse saxo-
fonist Joe Lovano met zijn Trio Tapes-
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try nog voor een hoogtepunt op Jazz 
Middelheim. Op 8 november keert het 
trio terug naar ons land voor een ex-
clusief clubconcert in de Singer. Joe 
Lovano is een grote naam op alle in-
ternationale jazzfestivals. Het concert 
in de Singer is dan ook een zeldzame 
kans om hem in een club aan het werk 
te zien !

€ 30
studenten: € 25

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

8, 9, 15, 16, 22, 29 en 
30 november 2019

Om 20.00 uur
Duivelse Molens
Theatervoorstelling 

 © Bart Huysmans

Een dag uit het leven van een mole-
naarsgezin anno 1922. Laat je meevoe-
ren 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, on-
zekerheid, kommer en kwel de boven-
toon voeren. Heksen, duivels, geesten 
en mysterieuze verschijnselen zijn niet 
ver uit de buurt.

€ 7
 Molenterrein

 Looiweg - 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 00
 toerisme@rijkevorsel.be

9 november 2019
Van 8.00 tot 17.00 uur
Veldritten Sint-Jozef Rijkevorsel
Veldrijden
Start masters 10.00 uur / Amt + masters 
A 11.00 uur / Dames 12.00 uur / Nieu-
welingen 13.00 uur - 13.45 uur / Juni-
ores 14.30 uur / Elite + beloften 15.30 
uur. Parking Gemeentebos.
€ 6

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 0496 39 53 62
 janvanriel@live.be

10 november 2019
Om 20.00 uur
11de Muziekquiz de Singer (volzet)
Quiz

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

12 november 2019
Om 19.30 uur
(bijna) Alles over talen in Europa
Lezing

Hoe kwamen onze talen Europa binnen 
en hoe werden ze zo verschillend ? En 
hoe komt het dat het zo ver van elkaar 
gelegen Finland en Hongarije toch elk 
een taal uit dezelfde taalfamilie heb-

ben ? Waarom bestaat hét Noors niet ? 
Hoeveel talen zijn er nu in voormalig 
Joegoslavië ? Op deze en andere vragen 
krijg je in deze lezing het antwoord. 
Met ondersteuning van Vormingplus 
Kempen.
€ 5

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 03 314 39 01 (reservatie)
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

14 november 2019
Om 20.30 uur
Patje Van Dooren loopt weg
(uitverkocht)
Concert

	©	HeKA	Fotografie

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

Aankondigingen van 
activiteiten in december
dien je uiterlijk op
maandag 4 november 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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15 november 2019
Om 20.30 uur
Bert Dockx solo - Transit
Concert
Eén van de meest bedrijvige muzikan-
ten van ’t land is Bert Dockx. In de Sin-
ger was hij reeds te gast met het in-
strumentale trio Dans Dans en met het 
zeskoppige Ottla. Verder ken je hem 
wellicht als frontman van het ijzer-
sterke combo Flying Horseman en als 
Strand, zijn Nederlandstalige solopro-
ject. Tussendoor bleef Dockx geregeld 
solo-optredens geven, met eigen werk 
én met covers in avontuurlijke bewer-
kingen.

voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

16 november 2019
Van 14.00 tot 16.00  uur
Wijnproeverij
Opendeurdag
Kom vrijblijvend de (h)eerlijke wijnen 
van Oxfam proeven !
gratis

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 Oostmalsesteenweg 4

 2310 Rijkevorsel
 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel

Om 18.30 uur
Kookeneten 2019
Eten en drinken
Zin in een verrassende culinaire avond 

met alles erop en eraan ? Op 16 novem-
ber staan − voor de elfde keer − een 
aantal enthousiaste Rijkevorselse hob-
bykoks klaar om jullie bij hen thuis een 
heerlijke culinaire avond te bezorgen. 
Het dessertenbuffet staat daarna klaar 
in de Singer !

€ 40
 de Singer

 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

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

16 en 17 november 2019
Van 13.30 tot 22.00 uur
Hobbytentoonstelling
Tentoonstelling

Uiteenlopende, boeiende hobby's en 
workshops.
€ 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.kwbsintjozef.be

18 november 2019
Om 20.00 uur
Kaartprijskamp jokken
Spel

€ 4
 Oude Pastorij

 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
 Landelijke Gilde Rijkevorsel

 0478 44 69 51
 felix.vermeiren@telenet.be

19 november 2019
Om 20.30 uur
C.W. Stoneking - Solo Tour
Concert

Met zijn raspende jungle-rock-blues 
roept C.W. Stoneking eigenhandig en 
zichtbaar moeiteloos de jaren 30 weer 
tot leven. De blanke Australiër speelt 
de blues alsof hij 100 jaar geleden ge-
boren is, met een stootkrachtige stem 
die het midden houdt tussen Lead Belly 
en Louis Armstrong. Hou je vast voor de 
meest authentieke voodoo-jazz-blues-
delta-dixie ervaring van de 21ste eeuw.
voorverkoop: € 22 
inkomprijs: € 24 
voorverkoop studenten: € 18 
inkomprijs studenten: € 20

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

21 november 2019
Om 20.30 uur
Gili try-out (uitverkocht)
Theatervoorstelling
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 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

24 november 2019
Van 11.00 tot 18.00 uur
Spaghettidag Het Kompas
Eten en drinken
Wat kun je eten ? Een kinderportie (voor 
kinderen tot 12 jaar), een gewone por-
tie of een broodjesmaaltijd. Je krijgt er 
van ons een gratis drankje bij. Inschrij-
ven kan in de school bij het secretariaat 
of via de website.

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be (reservatie)

Van 12.00 tot 18.00 uur
Boekenbeurs Het Kompas
Beurs

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66b - 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas

28 november 2019
Om 20.30 uur
Kamal Kharmach - try-out
‘Mag ik even ?’ (uitverkocht)

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

30 november 2019
Om 20.30 uur
Placenta plays Placebo -
The Music of Marc Moulin
Concert
Begin jaren 70 startte de visionaire mu-
zikant-componist Marc Moulin met het 
mythische Placebo. Onder deze naam 
werden drie baanbrekende platen ge-

maakt, gevuld met een vernieuwende 
mix van jazz en elektronica. De voor-
bije 40 jaar werd Placebo veelvuldig 
gesampled en waren de nummers te-
rug te vinden op vele verzamelaars. 
Het nummer ‘Balek’ doet zelfs dienst 
als intro van de bijzonder populaire tv-
serie Callboys. Tien jaar na het overlij-
den van Marc Moulin leek dit het ideale 
moment om deze fantastische muziek 
terug onder de aandacht te brengen 
met de hulp van enkele rasmuzikanten. 
Het geheel gekaderd in een tijds- en ge-
luidscorrect decor.

 © Geert Brams

voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

30 nov. en 1 dec. 2019
zaterdag van 18.00 tot 23.00 uur 
zondag van 9.30 tot 19.00 uur
Gewestelijke Vogeltentoonstelling
Tentoonstelling

Op deze tentoonstelling laten een 700-
tal vogels hun mooiste verenkleed zien. 
Van duiven tot kanaries, van vinken tot 
grasparkieten… een bont gezelschap. Er 
is een tombola 'altijd prijs'.
gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Maatschappij Ons Genoegen
 Rijkevorsel
 03 314 13 48

Tot 30 december 2019
tijdens de openingsuren
van het Heemkundig Museum
Tentoonstelling Willy Geets  - 
Illustraties uit De Brug
gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel 

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

volgende maand

2 december 2019
Kaartprijskamp

 Oude Pastorij

7 december 2019
Jasper Erkens

 de Singer

10 december 2019
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters

 Het (Kleine) Moleke

12 december 2019
Try-out William Boeva +
Jeron Dewulf

 de Singer

15 december 2019
Kerstmarkt

 Molenterrein
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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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LICHTTOCHT
We vertrekken om 18.30 uur aan de molen in de Looiweg.

Breng je eigen lantaarn mee!

Illustratie en layout 
door Lynn Cocx

V.U.: Gemeentebestuur Rijkevorsel 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

2019

lichttocht-affiche2017.indd   1 5/09/19   20:00


