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25 jaar Kiekeboe

Of er een 25ste editie kwam, was een tijdje onzeker
Voor Kiekeboe was het coronavirus bijna de spelbreker
De zucht van opluchting was enorm
Want oef… Kiekeboe kan doorgaan in gewijzigde vorm
De speelpleinwerking wordt coronaveilig ingericht
en inschrijven is dit jaar verplicht
Contactbubbels op zeven verschillende plaatsen
Waar kinderen kunnen ravotten, klimmen en rolschaatsen
Dus toch nog een zilveren jubileum voor Kiekeboe
Iedereen welkom! Allen daarnaartoe!
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INHOUD

4
Bij het begin van de coronacrisis werd in overleg met de 
plaatselijke huisartsenkring het triagepunt De Valk geopend. 
Van de huisartsen ontvingen we een dankwoord gericht aan onze 
inwoners en in het bijzonder ook aan onze medewerkers voor 
hun inzet in soms moeilijke omstandigheden.

22
Op 18 juni vierden we de 100ste verjaardag van Aster 
Berkhof. Nog tot eind augustus loopt er een openluchtexpo 
in de dorpskern in Sint-Jozef. In de tentoonstelling komen de 
verschillende levensfases van de schrijver aan bod. Een bezoek 
is zeker de moeite waard.

18
Ook voor honden is het warm. Hun lichaam houdt de warmte 

vast waardoor ze sneller overhit geraken. Laat je trouwe 
viervoeter bij hoge temperaturen dus niet achter in je wagen. 

Vermijd zware inspanningen met je hond tijdens de warmste 
momenten van de dag. 

8
Hopelijk krijgen we de volgende maanden stabiel zomerweer 

met aangename temperaturen. Bij zeer warm weer is het 
belangrijk dat je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt. We 

geven je alvast enkele tips mee hoe je jezelf kunt beschermen 
tegen de zon.

14
Heb je een wespennest in je tuin ? De Hulpverleningszone 
Taxandria staat klaar om de wespen te verdelgen. 
Let wel: de brandweer verdelgt alleen wespen, geen bijen, 
hommels of eikenprocessierupsen.
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VOORWOORD

Nathalie Cuylaerts,

Schepen van lokale economie, 
middenstand, kinderopvang, kind en 
gezin, ontwikkelingssamenwerking, 
gelijke kansen en jeugd

Beste inwoners,

De zomervakantie staat voor de deur. Dat deze er anders dan normaal zal uitzien, is een 
zekerheid. Maar daarom hoeft ze niet minder leuk te zijn. Fijne uitstappen kun je ook in 
ons land doen, en zeker ook in ons eigen dorp. Ga je toch op vakantie? Wees voorzichtig 
en houd je ook hier aan de regels zodat we niet opnieuw het gevecht moeten aanknopen 
tegen Covid-19! Al wil ik hier toch even een dikke pluim geven aan onze inwoners die zich 
goed aan de moeilijke regels hebben gehouden. Dit  zien we aan de verschillende cijfers. 
Dankjewel hiervoor ! Blijf dit vooral doen !

Sinds 8 juni mogen we terug iets gaan drinken in onze stamkroeg en een hapje gaan 
eten in onze favoriete eetgelegenheid. We hebben hier lang op moeten wachten en dit 

zal waarschijnlijk ook voor enige drukte zorgen als we bij mooi weer op het terras kunnen gaan zitten. Hiervoor 
is een oplossing: de horeca-uitbaters richten ons mooie dorpsplein tijdens de zomermaanden van donderdag tot 
zondagavond in als één groot gezellig terras. Ook langs de vaart en langs de invalswegen verschijnen er terrassen.

Heb je nog een idee nodig om jouw dag te vullen? We organiseren dit jaar twee fotozoektochten en een 
fotowedstrijd. Eén zoektocht gaat over onze trage wegen en voor de kleinsten is er eentje die langs al onze 
speelpleintjes loopt. In samenwerking met Erfgoed Noorderkempen organiseren we ook de openluchttentoonstelling 
‘100 jaar Aster Berkhof’ in Sint-Jozef tot en met 31 augustus 2020. Met de ErfgoedApp kun je de QR-codes scannen 
die je tegenkomt op de verschillende banners. Zij geven je extra informatie bij de tentoonstelling.  In de bib kunnen 
de kinderen meedoen met ‘Schatten van Vlieg’ en natuurlijk kun je altijd bij de toerisme enkele ideeën opdoen voor 
een mooie wandeling of fietstocht in ons dorp. Sluit dit af met een hapje en een drankje bij onze lokale horeca.

Onze speelpleinwerking Kiekeboe start weer op vanaf 1 juli.  Kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen zich hier een hele 
dag lang amuseren. Ook dit zal iets anders verlopen dan normaal. Zo moet je verplicht inschrijven voor deze editie. 
Ook de uitstappen die we normaal aanbieden vinden dit jaar niet plaats. Maar niet getreurd, dan maken we het leuk 
in onze eigen bubbels met bijvoorbeeld een keertje laserschieten of een leuk springkasteel.

Kortom, er is meer dan genoeg te doen om er een leuke vakantie in eigen dorp van te maken !
Geniet dus van je vakantie, koop lokaal en bij dorst of honger steun onze lokale horeca !
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BESTUUR

Beste mensen van Rijkevorsel,

Ondertussen is de Corona-epidemie flink verkleind. De inspanningen van jullie allemaal hebben 
duidelijk hun nut en effect aangetoond. Als Huisartsenkring Rijkevorsel willen we jullie heel erg 
bedanken voor die inzet en discipline. Het was niet eenvoudig. Maar uit respect voor de meest 
kwetsbaren en de mensen die ons nauw aan het hart liggen, hebben we dit volgehouden.

We willen als huisartsen ook het lokaal bestuur zeer hartelijk danken voor de efficiënte en zeer 
bereidwillige hulp. Praktische zaken werden erg snel aangepakt, mensen en middelen werden 
ter beschikking gesteld, communicatie met de bevolking en met de huisartsen verliep zeer dui-
delijk. Van de omliggende ziekenhuizen kregen we ook waardering voor dit beleid.

Zeer veel appreciatie hebben we ook voor het personeel van het lokaal bestuur dat dagelijks 
mee in de frontlinie wilde staan: medewerkers van de technische dienst, administratief verant-
woordelijke, parkeerwachters, medewerkers van het onthaal en poetshulp.

De gunstige evolutie liet ons toe vanaf begin juni het triagepunt in De Valk te sluiten. Mocht een 
tweede golf van infecties zich voordoen, dan staat iedereen weer klaar om dit op te vangen. De 
perspectieven zijn goed. Met de nodige voorzichtigheid, geduld en discipline zoals dit in onze 
gemeente gebeurt, houden we dit allemaal samen onder controle.

Huisartsenkring Rijkevorsel

De voorbije maanden ontvingen onze huisartsen de risicopatiënten in het 
triagepunt De Valk. Ondertussen heeft het triagepunt de deuren gesloten. 
Vanuit de Huisartsenkring ontvingen we een dankwoord gericht aan onze 
medewerkers en inwoners.

Dankwoord van de Huisartsenkring
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Uitstel betaling
gemeentebelasting

Door de coronacrisis hebben sommige werk-
gevers en werknemers minder financiële 
middelen of inkomsten. Daarom biedt het 
lokaal bestuur de inwoners en bedrijven uit 
Rijkevorsel de mogelijkheid om de betaling 
van de gemeentebelasting uit te stellen. Met 
deze steunmaatregel willen we de inwoners 
en de lokale economie een extra duwtje in 
de rug geven.

Wil je hiervan gebruik maken ? Doe je aan-
vraag bij de financiële dienst via het e-mail-
adres financien@rijkevorsel.be of telefo-
nisch op het nummer 03 340 00 04.

Kort verslag raden
25 mei 2020

Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 12 mei 
2020 inzake de organisatie van de vergade-
ringen van de bestuursorganen tijdens de 
coronacrisis wordt bekrachtigd.

Akte wordt genomen van het ontslag van 
mevrouw An Wouters.

De geloofsbrieven van de heer Kristof Van 
Hoye voor de hoedanigheid van gemeente-
raadslid worden goedgekeurd. Het nieuwe 
raadslid legt de eed af in handen van de 
voorzitter van de raad en voegt zich vervol-
gens bij de vergadering.

De rangorde van de gemeenteraadsleden 
wordt opnieuw vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de algemene vergaderingen van 
IKA, TMVS dv, IVEKA, PIDPA, PONTES, CIPAL 
dv, de Academie voor Muziek en Woord De 

Noorderkempen, IOK en IOK Afvalbeheer. Te-
vens worden de mandaten van de gemeente-
lijke vertegenwoordigers vastgesteld.

Raadslid Lieven Van Nyen wordt aangeduid 
als bestuurder bij de bouwmaatschappij de 
Noorderkempen tot 2026.

De raad gaat akkoord met een aanpassing 
van het reglement inzake het register van 
verwaarloosde gebouwen en woningen.

De raad stelt een herziening van het ruimte-
lijk uitvoeringsplan (RUP) Site Sas vast.

De gemeenteraad neemt kennis van de be-
slissing van de gouverneur tot oprichting van 
een schakelzorgcentrum in Turnhout. Voor 
de eerstelijnszones ‘Kempenland’ en ‘Mid-
denkempen’ wordt één schakelzorgcentrum 
opgericht. De gemeenteraad verklaart zich 
akkoord tot het uitbouwen en, indien nodig, 
operationeel maken van het schakelzorgcen-
trum.
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BESTUUR

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Akte wordt genomen van het ontslag van 
mevrouw An Wouters als lid van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en als lid van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst.

Akte wordt genomen van de installatie van 
rechtswege van de heer Kristof Van Hoye als 
lid van de raad voor maatschappelijk wel-
zijn.

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

De raad voor maatschappelijk welzijn 
neemt akte van de ontvankelijke akte van 
voordracht waarbij de heer Stefan Maes als 
kandidaat-lid van het bijzonder comité voor 
de sociale dienst wordt voorgedragen. De 
geloofsbrieven voor de hoedanigheid van 
lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst worden goedgekeurd en betrokkene 
wordt toegelaten tot het afleggen van de 
eed.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de algemene vergadering van Cipal dv. 
Tevens worden de mandaten van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de algemene vergadering van IOK. Te-
vens worden de mandaten van de gemeente-
lijke vertegenwoordigers vastgesteld.

De raad gaat akkoord met het bestek en de 
raming voor de opdracht ‘Nieuwbouw uit-
breiding erkende groep assistentiewonin-
gen’. De raming bedraagt € 1 941 227,88 
excl. BTW.

 Via de website kun je de raden herbe- 
 luisteren. Elke zitting wordt integraal 

opgenomen en op de website geplaatst. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/OCMW-raad

Sluitingsdagen in de zomerperiode

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

Administratie gemeentehuis,
sociale dienst OCMW, vrijetijdsdiensten
in de Leo Pleysierbibliotheek
· dinsdag 21 juli
· maandag 31 augustus

Recyclagepark
· zaterdag 11 juli
· dinsdag 21 juli
· zaterdag 15 augustus

Leo Pleysierbibliotheek 
· elke zaterdag tijdens de maanden juni, juli en augustus
· dinsdag 21 juli
· maandag 31 augustus

Kinderclub - Speelpleinwerking Kiekeboe
· van 20 juli tot en met 24 juli

In de maanden juli en augustus is het niet mogelijk om je fiets 
te laten graveren in het gemeentelijk magazijn. Dit kan terug 
vanaf de eerste woensdag van september 2020.
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Bevlag je huis op 11 juli

We doen een warme oproep aan de inwoners 
om hun huizen te bevlaggen met de vlag van 
de Vlaamse Gemeenschap op zaterdag 11 
juli. De vlag van de Vlaamse Gemeenschap is 
‘geel met een zwarte leeuw, rood geklauwd 
en getongd’.

Heb jij de
communicatiebevraging
van de gemeente Rijkevorsel
al ingevuld ?

Vorige maand lanceerden we met het lokaal 
bestuur een bevraging over de gemeente-
lijke communicatie. We willen jou in de toe-
komst graag nog beter informeren. Daarom 
vragen we een stukje van jouw tijd om onze 
enquête in te vullen en jouw mening te ge-
ven. 

Tot en met vrijdag 3 juli kun je de en-
quête online invullen op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/communicatiemonitor. 
De resultaten van de enquête worden ano-
niem verwerkt.

Alvast bedankt om ons te helpen om onze 
dienstverlening te verbeteren !

Administratieve diensten
lokaal bestuur bereikbaar
op afspraak

Het lokaal bestuur heeft stapsgewijs de 
dienstverlening opnieuw opgestart. Op af-
spraak kun je terecht bij de diensten burger-
zaken, omgeving, vrije tijd, mobiliteit, de 
technische dienst en de sociale dienst. De 
medewerkers van de andere administratieve 
diensten kunnen je in principe telefonisch of 
via e-mail verder helpen.

Wil je gebruik maken van onze dienstverle-
ning ? Bel dan eerst voor je langskomt:
· Kunnen we je telefonisch verder helpen ? 

Dan doen we dat meteen tijdens je tele-
foontje.

· Kunnen we je helpen via e-mail of via ons 
e-loket ? Dan spreken we af hoe we dit in 
orde brengen. Op www.rijkevorsel.be/
eloket vind je een overzicht van attesten 
en bewijzen die je digitaal kunt aanvra-
gen.

Een afspraak maken kan telefonisch tijdens 
de normale openingsuren via volgende con-
tactgegevens:
· Dienst burgerzaken: 03 340 00 30
· Dienst omgeving (ruimtelijke ordening en 

milieu): 03 340 00 20
· Technische dienst + mobiliteit en ver-

keersveiligheid: 03 340 00 20
· Sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· Vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

Ook voor wijk-werken moet je een afspraak 
maken: dit kan telefonisch op het nummer 
03 340 00 38 van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur.

· 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

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan 
gezondheidsproblemen veroorzaken. Vooral ouderen, kinderen en 
alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers
op erg warme dagen. 

Tips bij warm weer

Jezelf koel houden
Naast voldoende drinken is het tijdens warme dagen belangrijk dat je zorgt dat je het niet te 
warm krijgt.

Door aangepaste kleding te dragen kun je jezelf ook al koel houden:
· Draag een hoofddeksel.
· Draag lichte, loszittende en lichtgekleurde kledij, een hoofddeksel en een zonnebril.
 Zoek koele plekken op.
· Bewaar je inspanningen voor de koelere momenten van de dag (de ochtend en de avond).
· Blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Ga naar het bos en het park om te wandelen.
· Neem een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik in een zwembad.
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Beschermen tegen de zon 
Het weer is onvoorspelbaar, maar probeer je toch goed voor te bereiden op warme dagen. Erg 
belangrijk is dat je de weersvoorspellingen nauwgezet volgt. Weet je dat het warm gaat wor-
den ? Zorg dan dat je altijd water bij je hebt wanneer je de deur uitgaat.

Als de zon schijnt, bescherm jezelf en anderen door: 
· Smeer de huid regelmatig in met zonnecrème.
· Vermijd langdurige blootstelling aan de zon, zeker tijdens het middaguur wanneer de zon het 

sterkst is.
· Voorzie een zonnebril voor de bescherming van je ogen.
· Draag een hoofddeksel en dekkende, luchtige kledij.
· Zoek op regelmatige basis de schaduw op onder een boom of een parasol. 
· Laat nooit iemand achter in de auto.

Eten en drinken bij warm weer 
Te weinig drinken is samen met het te warm hebben één van de belangrijkste oorzaken van 
gezondheidsproblemen op erg warme dagen.

Drinken bij warm weer:
· Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust.
· Drink regelmatig en vóór je dorst hebt. 
· Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Je lichaam verliest sneller vocht als je alcohol drinkt. 

En gesuikerde dranken neem je minder snel op.

Sporten in de hitte 
Beweging is belangrijk, zowel voor je fysieke als mentale gezondheid. Beweging en een goede 
algemene conditie zorgt ervoor dat je je sneller kunt aanpassen aan de warmte. Maar ! Op 
erg warme dagen reageert je lichaam anders. Je natuurlijke vocht- en warmteregeling is uit 
balans.

Vooral sporters bij buitenactiviteiten (bv. marathonlopers, recreatieve atleten, fietsers, wan-
delaars) zijn meer blootgesteld en lopen hoger risico op warmte-gerelateerde gezondheidsef-
fecten.

· Neem altijd voldoende water mee. Drink altijd voldoende. 
· Overmatig water drinken zorgt voor een verdunning van het bloed en verlies van zoutgehalte. 

Hierdoor kan de hartfunctie verstoord raken. Nuttig ook isotone dranken met extra zouten en 
mineralen (via sportdranken of zoute oplossingen).

· Wees slim en sport, beweeg of wandel op koelere momenten van de dag.  
· Hou je gezondheidstoestand in het oog.  
· Start niet met intensief bewegen op erg warme dagen indien je dit niet gewoon bent. Laat je 

lichaam langzaam wennen aan de warmte. Ken je eigen capaciteiten en luister te allen tijde 
naar je lichaam.

· Probeer je sportactiviteit te plannen in de voormiddag.
· Train indoor (gekoelde ruimte) indien mogelijk of zoek schaduwrijke plekken op. Kies de 

juiste ondergrond: trainen op beton is warmer dan op bosgrond of gras.
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LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten maart, april en mei 2020
· De Vry Mira, 7 maart 2020, kind van De Vry Sam en Nauwelaers Katrien
· Brees Leon, 31 maart 2020, kind van Brees Pieter en De Mulder Kimberley
· Kuijpers Lexy, 15 april 2020 kind van Kuijpers Collin en Ixtepan Islas Yolotli
· Hendrickx Rune, 18 april 2020, kind van Hendrickx Ronny en Laeremans Diana
· Kerstens Stelle, 19 april 2020, kind van Kerstens Matthias en Swaegers Sofie
· van Sas Cilou, 21 april 2020, kind van van Sas Gunther en Van den Bosch Annelies
· Schuurmans Sith, 2 mei 2020, kind van Schuurmans Sam en Segers Nicky
· Wens Milo, 3 mei 2020, kind van Wens Daan en Van den Keybus Emely
· Aerts Siebe, 5 mei 2020, kind van Aerts Jasper en Van Hoeck Leen
· Maegh Basil, 10 mei 2020, kind van Maegh Bart en Rieberghs Ellen

Huwelijken mei 2020
· Suykens Jonathan en Mertens Rian, 4 mei 2020

Overlijdens mei 2020
· Van Den Kinschot Maria °1924 † 14 mei 2020
· Hoefnagels Anna °1930 † 14 mei 2020
· Joos Amedée °1929 † 28 mei 2020
· Janssens Willy °1933 † 29 mei 2020

· Van Looveren Joannes °1940 †  2 mei 2020
· Blockx Joanna °1939 †  8 mei 2020
· Wens Alfred °1939 † 13 mei 2020
· Hillen Lucia °1927 † 14 mei 2020

Vrije tijd voor iedereen

De zomer staat voor de deur en in het post-
lockdown tijdperk hoopt iedereen de draad 
van het normale en alledaagse leven weer 
op te nemen. Hoewel er genoten werd van 
de coronawandelingen en fietstochtjes met 
onze bubbel, is wat meer afwisseling op-
nieuw welgekomen. Maar activiteiten en 
uitstappen, sport- of vakantiekampen, lid-
gelden voor verenigingen, ... kunnen wegen 
op het gezinsbudget.
De sociale dienst beschikt over een budget 
waarmee ze bepaalde doelgroepen kunnen 
ondersteunen om meer deel te nemen aan 
sociale, culturele, sportieve of jeugdgebon-
den aangelegenheden. Het gaat o.a. over 
inwoners die een leefloon ontvangen, per-
sonen met een handicap, mensen in budget-

beheer of die inkomsten hebben onder de 
Europese armoedegrens, ...

De ondersteuning wordt gegeven in de vorm 
van een financiële tussenkomst op basis van 
een factuur of betaalbewijs van de gemaakte 
of de te maken kosten. Voor kinderen is er een 
bedrag voorzien van maximum € 150, voor 
volwassenen een maximaal bedrag van € 100. 
Twijfel je of jouw vraag tot tussenkomst in 
aanmerking komt? Aarzel niet om de soci-
ale dienst te contacteren. De sociale dienst 
staat met een glimlach klaar om vragen te 
beantwoorden, meer informatie te geven en 
samen met jou te bekijken wat de mogelijk-
heden zijn.

Meer info:
· 03 340 39 65
· socialedienst@rijkevorsel.be
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Coronablues in De Wegwijzer

Dat we geen doorsnee schooljaar meemaken is zacht uitgedrukt. Bij het schrijven van dit artikel 
zaten we eind mei. Kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar gingen reeds deeltijds 
terug naar school. Op 5 juni zou de school voor alle kinderen terug worden opengesteld. Voor 
velen was vrijdag 13 maart de laatste keer dat ze samen in de klas zaten: thuisonderwijs, geen 
vrienden zien, lessen via de computer, mama en/of papa als juf/meester, ... Hoe kijken onze 
kinderen terug op deze onwaarschijnlijke periode ? Hier lees je enkele reacties van hen. Er 
werden aan onze kinderen de volgende vragen gesteld.

Wat heb ik geleerd wat mensen gelukkig maakte in de coronatijd ?

Wat heb ik geleerd over goed onderwijs tijdens deze coronatijd ?

Wat heb ik geleerd wat echt telt ?

Wat heb ik nodig om goed te leren ?

Wat zal ik nooit meer vergeten van deze coronatijd ?

Een mooie bloemlezing van hoe kinderen deze periode hebben beleefd. 
Prulla Corona: hopelijk tot nooit meer !

Elkaar terug zien na 
een lange tijd.

Mama is geen juf.

Blij zijn voor het te laat is.

Heel saai. Geen voetbal. Vele mensen die gestorven zijn.

Je mocht altijd naar de 
leerkracht bellen.

Potloden, een gom, een boek, een stoel, 
een goede leerkracht en vrienden.

Missen van juffen, 
meesters en vrienden.

Het gevoel van
gevangen te zitten.

Dat het ook wel irritant kan zijn 
de hele tijd thuis met je gezin.

Al de brieven van 
vrienden die ik kreeg.

Dat ik bang werd van 
een heel klein beestje.

Dat je iemand rapper 
mist dan je denkt.

Sommige mensen konden 
de rust gebruiken.

Ik kan op school meer leren dan thuis.

Veel de handen wassen.

Familie en vrienden die je graag zien is belangrijk.

Als papa iets uitlegt, 
lijkt het wel Chinees.

Minder moeten 
haasten.

Het voordeel van thuis leren is dat het rustig is.

Blijf gezond !

De leerkrachten 
toonden ons filmpjes.

Papa Geen drukte en geen lawaai.

Rust

Niet ziek zijn.

Dan krijg je soms te 
weinig uitleg.
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Mondmaskers van de
federale overheid

Begin juni ontvingen alle inwoners ouder 
dan 2,5 jaar een herbruikbaar mondmasker 
van het lokaal bestuur Rijkevorsel. Ook de 
federale overheid stelt mondmaskers ter 
beschikking aan de inwoners. De maskers 
maken deel uit van de versoepeling van de 
maatregelen. Je kunt ze afhalen bij je apo-
theek.

Wie kan een stoffen 
mondmasker afhalen ?
Eén persoon komt de maskers halen voor het 
hele gezin. Zo beperk je het aantal verplaat-
singen en vermijd je wachtrijen bij de apo-
theek. Als je niet in staat bent om ze zelf 
te halen kan de mantelzorger, thuisverpleeg-
kundige, huisarts, dienst voor gezinszorg of 
een andere zorgverlener aan huis dit doen. 
Je hulpverlener kan dan tegelijk zijn eigen 
maskers afhalen voor zijn eigen gezin.

Wat moet je meebrengen 
naar de apotheek om je 
mondmaskers af te halen ?
De aflevering van de maskers wordt gere-
gistreerd op naam van het gezinslid (gezins-
hoofd) die de maskers afhaalt voor het hele 
gezin. Vergeet niet om jouw identiteitskaart 
(eID) mee te nemen als je de maskers gaat 
halen in jouw apotheek.

Wanneer kun je jouw stoffen 
mondmasker afhalen ?
De verdeling van de stoffen maskers gebeurt 
sinds 15 juni in dagelijkse golven. Er zijn mi-
nimum tien werkdagen voorzien in functie 
van het geboortejaar van het ‘gezinshoofd’. 
Voor elke dag is de verdeling voorbehouden 
aan personen geboren in een bepaald jaar 
of vroeger en hun inwonende gezinsleden. 
Vanaf vrijdag 26 juni valt de beperking per 
leeftijd weg en kan iedereen langskomen om 
de maskers op te halen.

Type mondmasker en kwaliteit
De stoffen mondmaskers verdeeld via de 
apothekers zijn:
· een aanvulling op de bestaande bescher-

mingsmaatregelen om de verspreiding van 
de epidemie onder de bevolking te voor-
komen

· conform de NBN-norm, zowel qua filterca-
paciteit als ademhalingsweerstand

· beschikbaar in één maat en hebben een 

één stoffen MASKER
per inwoner

Beschikbaar vanaf 15 JUNI *
Bij je huisapotheker

1 persoon kan de maskers voor het hele gezin
afhalen met de eID.

Registratie ter plaatse met je eID

Voor meer informatie kan je de QR-code scannen
of surfen naar WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.

1 maat voor allen

15 juni  1945   75 en ouder
16 juni  1953   67 en ouder
17 juni  1960   60 en ouder
18 juni  1965   55 en ouder
19 juni  1970   50 en ouder

* verdeelschema 

Conform de NBN-norm

Een initiatief van de Belgische overheid
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23 juni  1980   40 en ouder
24 juni  1985   35 en ouder
25 juni  1990   30 en ouder
26 juni             iedereen
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· 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

beperkte levensduur van dertig wasbeur-
ten (zie technische fiche)

· te gebruiken voor op openbare plaatsen 
waar je in contact komt met andere men-
sen en de afstand van 1,5 meter niet kan 
respecteren en wanneer het verplicht is

· niet voorzien om te gebruiken bij fysieke 
inspanningen.

Het verdeeld stoffen mondmasker bestaat 
uit drie lagen, waaronder één antibacteriële 
laag en staat bijgevolg garant voor een cor-
recte filtercapaciteit. Lees steeds de gebrui-
kershandleiding van het mondmasker voor 
een correct gebruik en onderhoud.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/mondmaskers

Rijkevorsel blikt vooruit

Het lokaal bestuur lanceert een behoefte-
onderzoek voor de opstart van een nieuw 
lokaal dienstencentrum in Rijkevorsel. Hier-
voor doen we beroep op de expertise van 
Vonk3, een onderzoeks- en kenniscentrum 
rond kwaliteitsvol ouder worden. De ge-
meente gaat met de bevraging na welke no-
den er leven bij de burgers. Hierin komen 
vragen aan bod over de woning, de buurt, 
gezondheid, hulp en ondersteuning, sociale 
contacten, ... De vragenlijst peilt naar de 
huidige noden en behoeften, maar ook naar 
de toekomstige wensen en verwachtingen 
van onze inwoners.

Er wordt een vragenlijst bezorgd aan een ge-
selecteerde steekproef van dorpsbewoners. 

Verschillende Rijkevorselnaren ontvangen 
daarom in de zomer een brief met de vraag 
tot deelname. Behoor jij tot de groep van 
deelnemers? Grijp dan zeker deze kans om 
jouw mening en ervaring anoniem mee te 
geven. De vragenlijst kan online ingevuld 

worden. Bij 65-plussers kan iemand langsko-
men die de vragenlijst persoonlijk afneemt. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vooruitblik

Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker

In het weekend van 18-19 september neemt 
de ploeg van Kom op Tegen Kanker Rijkevor-
sel weer deel aan het plantjesweekend ten 
voordele van Kom op tegen Kanker.

Samen met de vaste vrijwilligers hopen ze 
dit jaar te kunnen rekenen op extra hel-
pende handen. Wil jij graag helpen, regis-
treer je dan door een mail te sturen naar 
plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com 
of bel 0493 52 76 12.
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Hulp van de brandweer
tijdens het wespenseizoen

Rond deze tijd worden de wespen stilaan weer actief. Je hebt een 
wespennest en je wilt het laten verdelgen door de brandweer ? De 
Hulpverleningszone Taxandria staat klaar om te helpen. Maar ze vragen 
tegelijk om alleen hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te melden.

Heb je een wespennest achteraan de tuin of in een hok waar je nooit komt ? Dan is een ver-
delging niet nodig. Wespen zijn nuttige dieren: ze jagen op vliegen, bladluizen en muggen. De 
brandweer verdelgt enkel wespen, geen bijen of hommels. Evenmin staat de brandweer in voor 
het verdelgen van eikenprocessierupsen. Het melden van eikenprocessierupsen kun je via onze 
website www.rijkevorsel.be/processierups.

Gebruik het e-loket
Voor alle niet-dringende interventies, zoals de aanvraag van wespenverdelging (ook melding 
stormschade en wateroverlast), vraagt de Hulpverleningszone Taxandria om hun e-loket te ge-
bruiken op www.hvztaxandria.be. Lukt het niet via deze weg ? Dan kun je de brandweer ook 
bereiken door te bellen naar de zonale dispatching op het nummer 014 42 22 22. Zit je in qua-
rantaine door het coronavirus ? Laat dit op voorhand weten via het online-formulier zodat de 
brandweer hiervan op de hoogte is.

In Rijkevorsel worden niet-dringende wespennesten verdelgt op maandag, woensdag of vrijdag. 
Als de brandweer aan het nest kan, hoef je niet thuis te zijn. Enkel dringende nesten (mensen 
worden bedreigd, wespen in je woning of in een school, agressieve wespen, ...) kunnen gemeld 
worden en dan komt de brandweer zo snel mogelijk. In de Hulpverleningszone Taxandria is de 
bestrijding van wespennesten gratis.
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Definitieve	voorrangsregeling
brug Sluis 1

Na een uitgebreide proefperi-
ode is er een definitieve voor-
rangsregeling voor de brug 
Sluis 1 in Sint-Jozef vastgelegd. 

Vanaf 1 juli heeft het verkeer komende 
van Stevennekens richting Vlimmersebaan 
voorrang op het verkeer komende van de 
Vlimmersebaan richting Stevennekens.

Naar aanleiding van de  proefopstelling ont-
ving het lokaal bestuur zowel positieve als 
negatieve reacties van inwoners. Het be-
stuur heeft de pro’s en contra’s van de wij-
ziging naast elkaar gelegd en heeft op basis 
hiervan het besluit genomen om bovenver-
melde voorrangsregeling voortaan definitief 
te hanteren. Door de beslissing wordt de 
oorspronkelijke situatie hersteld. Hou er dus 
rekening mee dat vanaf 1 juli de voorrangs-
regeling ter plaatse wijzigt.

Magneetvissen verboden

Bij magneetvissen worden met 
een magneet, met een gemid-
delde trekkracht van 300 kg, 
metalen voorwerpen uit het 

water gevist vanop de oever of vanop het 
water. De federale Dienst voor Opruiming en 
Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) 
raadt het magneetvissen ten zeerste af om-
wille van de daaraan verbonden veiligheids-
risico’s.

De Vlaamse Waterweg nv laat magneetvis-
sen op de Vlaamse waterwegen niet toe, 
met uitzondering van metaaldetectie door 
erkende metaaldetectoristen in functie van 
archeologisch onderzoek in opdracht van De 
Vlaamse Waterweg nv. Ook in Rijkevorsel is 
het magneetvissen verboden.

Ga niet zwemmen
in bevaarbare waterlopen
en vijvers

Bij mooi weer klinkt een verfrissende duik in 
bevaarbare waterwegen of vijvers voor som-
migen ongetwijfeld verleidelijk, maar het is 
ook gevaarlijk. Gaan zwemmen in kanalen of 
duiken van bruggen en sluizen is niet alleen 
onverstandig, het is ook nog eens verboden. 
Voor het zwemverbod zijn er diverse goede 
redenen. Voorbijvarende schepen, objecten 
die op de bodem liggen, kans op onderkoe-
ling, ... Het zijn maar enkele voorbeelden 
van mogelijke gevaren.

Daarom is het in Rijkevorsel verboden om te 
zwemmen, springen en duiken in het Kanaal 
en in de vijvers van het Gemeentebos. Wil 
je weten waar het wel mogelijk is om een 
frisse duik te nemen ? Surf dan naar de web-
site www.kwaliteitzwemwater.be. 
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Tijdelijk oppompverbod voor 
alle onbevaarbare waterlopen

Omdat het waterpeil in meerdere stroom-
gebieden in de provincie Antwerpen kritisch 
laag staat, verbiedt de Antwerpse gouver-
neur via politiebesluit om er water uit op 
te pompen. Dit geldt voor alle onbevaarbare 
waterlopen in verscheidene stroomgebie-
den.

Het verbod is nodig ter bescherming van het 
(grond)watersysteem en de valleigebieden 
die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van 
droogte. De controleurs van de provincie 
Antwerpen volgen het waterpeil op de voet 
op.

Wat houdt het captatieverbod in 
voor Rijkevorsel ?
Het captatieverbod geldt o.a. voor het 
stroomgebied van het Maasbekken, en bijge-
volg voor alle onbevaarbare waterlopen op 
het grondgebied van Rijkevorsel. In de ge-
bieden waar het verbod van kracht is, mag 
uit geen enkele waterloop water onttrokken 

worden. Dit betekent o.a. dat er geen wa-
ter mag opgepompt worden om velden en 
tuinen te beregenen en dat ook visvijvers 
volledig afgekoppeld moeten worden van de 
waterlopen.

Uitzondering hierop is het beperkt capte-
ren van aanmaakwater voor gewasbescher-
mingsmiddelenwater, voor drinkwater voor 
het eigen vee dat nog buiten staat en het 
capteren door de hulpdiensten wanneer en 
voor zover dit noodzakelijk is ter bescher-
ming van de civiele veiligheid, de openbare 
orde of de volksgezondheid. Het verbod 
blijft van kracht tot het wordt opgeheven 
bij politiebesluit.

n captatie toegelaten
n onbevaarbare waterloop
  n n captatie toegelaten
 mits voorwaarden DVW
n Maasbekken
n Groot Schijn (gedeeltelijk)
n Netebekken (gedeeltelijk)
n Antitankgracht
n Grote Struisbeek (gedeeltelijk)
n Vrouwvliet

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/captatieverbod 
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Vakantie in eigen dorp
op La Terrazza 2310

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel en de uit-
baters van de horecazaken slaan de handen 
in elkaar en nodigen je deze zomer uit op La 
Terrazza 2310. Verspreid in het dorp zullen 
er van donderdag 12.00 uur tot en met zon-
dagnacht 1.00 uur uitgebreide terrassen te 
vinden zijn, waar je gezellig kunt borrelen. 
Op het dorpsplein in het centrum van Rijke-
vorsel wordt er plaats vrijgemaakt, maar ook 
langs de vaart en langs een aantal invalswe-
gen wordt extra ruimte gecreëerd om terras-
sen te plaatsen. La Terrazza 2310 opent een 
eerste keer op donderdag 2 juli. De afsluiter 
is op zondag 23 augustus.

Met dit initiatief trachten we niet enkel het 
geleden verlies door de coronasluiting een 
klein beetje goed te maken, maar krijgen 
ook de inwoners die thuis vakantie vieren 
de kans om op een veilige manier met volle 
teugen te genieten van alles wat ons dorp te 
bieden heeft. 

Richtlijnen voor de 
terrasbezoekers
Om alles zo veilig mogelijk te laten 
verlopen, vragen we terrasbezoekers 
zich aan de volgende richtlijnen te 
houden:

· Er worden ruime fietsstallingen voorzien. 
Gebruik deze zodat doorgangen vrij blij-
ven.

· Wacht aan de ingang van het terras tot je 
een plaats toegewezen krijgt.

· Er kunnen maximum tien personen samen 
aan een tafel zitten. De algemene regels 
over de toegestane sociale contacten, zo-
als vastgelegd door de overheid, moeten 
worden gerespecteerd.

· Tafels worden zo opgesteld dat de afstand 
van 1,5 meter tussen de klanten te allen 
tijde gewaarborgd is. Deze mogen dus 
niet zelf worden verplaatst.

· Er wordt verplicht zittend geconsumeerd. 
Consumeren aan de bar of rechtstaand is 
niet toegestaan. 

· Betaal zoveel mogelijk contactloos of 
elektronisch.

· Terrassen zijn geopend tot 1.00 uur ’s 
nachts. Hou het rustig en respecteer de 
rust van de omwonenden.

Laten we er met zijn allen een heerlijk zo-
mer van maken!

· 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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Honden en hitte

BOUWEN EN WONEN

Honden raken warmte minder gemakkelijk kwijt dan de mens. Ze zweten enkel via hun poten 
en snuit. Hun lichaam houdt warmte vast waardoor ze sneller oververhit geraken en de kans op 
een hitteberoerte stijgt. Symptomen van zo een hitteberoerte bij honden zijn hijgen, kwijlen, 
ademhalingsmoeilijkheden, bewusteloos raken en stuiptrekkingen. Dit kan ook ernstige schade 
toebrengen aan de hersenen, het hart, de darmen, de lever en de nieren. Om elk risico te ver-
mijden: laat je hond niet alleen achter in de wagen !

Wandelen met je hond in de warmte
Bij warm weer is het aangewezen om zware lichamelijke inspanningen te beperken. Dit geldt 
ook voor honden. Laat je hond bij warm weer niet rennen naast de fiets en maak geen lange 
wandelingen. Plan de wandelingen bij voorkeur niet op het warmste moment van de dag maar 
in de vroege ochtend of later op de avond. Stimuleer inspanningen ook niet. Laat de bal thuis 
en moedig je hond niet aan om de stok te vangen en terug te brengen.

Kijk uit waar je loopt
Asfalt en zand warmen in de volle zon snel op en kunnen gloeiend heet worden. Iedereen die 
wel eens naar het strand gaat, weet hoe dit aanvoelt. Honden ervaren dit niet anders. Bij tro-
pische temperaturen van meer dan 30 °C stijgt de temperatuur van asfalt zelfs tot ruim 60 °C. 
Als je met je hond gaat wandelen, mijd dan in ieder geval asfalt in de volle zon. Goede tip: Als 
de ondergrond te heet is om je hand erop te leggen, dan is deze ook niet geschikt om je hond 
erover te laten lopen.

Jaarlijks worden tientallen honden in een veel te warme auto achtergelaten. 
Bij warm weer kan de temperatuur binnen snel stijgen. Ook als de wagen in 
de schaduw staat, al dan niet met een open raam. ‘Eventjes weg’ is vaak al 
te lang voor een hond en kan fataal zijn. Een auto wordt veel sneller heet 
dan je zou verwachten.
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De zwaluw:
een beschermde diersoort

Zwaluwen waren vroeger een vertrouwd 
beeld in onze omgeving. Hun aanwezigheid 
in de buurt van huizen en boerderijen werd 
als vanzelfsprekend beschouwd. De laatste 
jaren zijn hun aantallen echter drastisch 
teruggelopen. Zwaluwen vinden steeds min-
der geschikte broedplaatsen. Vaak zijn de 
gevels en dakgoten niet meer geschikt voor 
huiszwaluwen. Landbouwstallingen, die lang 
een geschikt onderdak gaven voor de boe-
renzwaluw, worden afgesloten omwille van 
bedrijfstechnische en hygiënische redenen.

Bovendien worden er nog geregeld zwa-
luwnesten vernietigd. Veel mensen willen 
immers geen uitwerpselen op hun stoep 
of raam en vernietigen daarom de nesten. 
Zwaluwen zijn nochtans ook nuttige insec-
teneters.  Ze eten vooral vliegende insecten. 
Meer dan de helft van hun menu bestaat uit 
allerlei soorten vliegen en muggen.

Het probleem van de uitwerpselen kan sim-
pel worden opgelost met een (mest)plankje 
onder het nest waardoor de uitwerpselen 
worden opgevangen. Het plankje moet min-
stens 50 cm onder het nest hangen. Vlak er-
onder zou het al te gemakkelijk maken voor 
rovers zoals eksters en bemoeilijkt het aan-
vliegen van de zwaluwen zelf.

Er kan ook zand gestrooid worden onder de 
nesten om uitwerpselen makkelijker op te 
vegen.

Zwaluwen zijn bij wet beschermde vogels 
alsook hun nesten, eieren en jongen zijn be-
schermd. Het vernietigen van de nesten is 
dan ook ten strengste verboden. Wij roepen 
dan ook iedereen op om de nog aanwezige 
nesten te laten hangen of nieuwe nestkasten 
aan te brengen. 

Hond aan de lijn

Naar aanleiding van enkele recente inciden-
ten met niet-aangelijnde honden in de om-
geving van het Gemeentebos en Kievitsheide 
in Sint-Jozef, wenst de Lokale Politie Noor-
derkempen de hondenbaasjes te wijzen op 
de regelgeving ter zake.

Op de openbare weg of openbaar domein 
moeten honden aan de leiband gehouden 
worden. Op deze plaatsen mag de leiband 
niet langer dan 1,5 meter zijn of uitgerold 
worden. Loslopende honden kunnen immers 
andere dieren in de natuur verstoren, weg-
jagen of zelfs doden. Ook gaan hondeneige-
naars er vaak vanuit dat hun hond heel lief 
en trouw is en geen gevaar of bedreiging 
vormt. Wellicht is dit in vele gevallen ook 
zo, maar een dier is nooit voorspelbaar. Het 
kan opschrikken en opeens anders reageren. 
Voor andere bezoekers en zeker voor kinde-
ren is een vreemde hond, zeker een loslo-
pende, vaak best beangstigend.

Draag dus mee zorg voor het welzijn van de 
andere bezoekers door een leiband te ge-
bruiken. De politie zal toezicht houden. Bij 
een overtreding riskeer je een GAS-boete tot 
€ 350.

Wil je toch je hond vrij uitlaten ? Het Agent-
schap Natuur en Bos legde al heel wat hon-
denzones aan, ook in het Gemeentebos vlak 
achter het voetbalterrein van FC Sint Jozef 
SK. Een overzicht van de hondenzones vind 
je op www.natuurenbos.be/hondenzones.
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Bosexploitatie
Merksplas Kolonie

In Merksplas Kolonie, grondgebied Rijkevor-
sel (omgeving Zandweg) starten dit jaar (ten 
vroegste juli) werken om het bos gevarieer-
der/biodiverser te maken en beter bestand 
tegen de klimaatverandering. Het zijn vrij 
ingrijpende werken die voortvloeien uit het 
beheerplan dat is opgesteld voor het gebied 
in  2018. In totaal wordt 2 200 m3 hout ge-
kapt op een oppervlakte van 75 hectare. De 
werken die op stapel staan, omvatten: 
· het omvormen van naaldbos naar ‘ge-

mengde bossen’
· het verhogen van de structuur en variatie 

in het bos (bosranden, verjongingsgroe-
pen, ...)

· het verhogen van het aandeel dood hout
· het omvormen van bestanden met ‘in-

vasieve exoten’ naar bestanden met in-
heemse boomsoorten

Meer info:
· www.natuurenbos.be/kappenvanbomen
· www.natuurenbos.be/bosvanmorgen
· bart.hoeymans@vlaanderen.be

Dienstgebouw
kerkhof centrum

Het zal velen onder jullie al zijn opgevallen 
dat de oprichting van het dienstgebouw aan 
het kerkhof aan de Sint-Lenaartsesteenweg 
slechts met horten en stoten vordert. Daar 
zijn uiteraard verschillende redenen voor. 
Ondanks dat de graaf- en funderingswerken 
veel eerder waren uitgevoerd, is het pas in 
mei 2019 dat er met de ruwbouw kon gestart 
worden. Deze werken werden in eigen be-
heer uitgevoerd.

De plaatsing van het sanitair en de verwar-
ming werd uitbesteed aan Vito Hoogstraten, 
waar we met de bouw van het jeugdlokaal 
al goede ervaringen mee hadden. De leerlin-
gen werkten echter slechts twee dagen per 
week.

Tot slot is er ook het coronavirus dat de uit-
voering van de werken parten speelde. Ma-
terialen waren een tijd lang niet leverbaar 
of hadden een veel langere levertermijn. De 
leerlingen van de Vito konden niet langer ko-
men, zodat hiervoor een aannemer diende 
te worden gezocht. 

Intussen zijn we volop bezig met de ver-
schillende binnenwerken (vloeren, binnen-
schrijnwerk, plaatsen keuken, plaatsen valse 
plafonds en ventilatie, schilderwerken, ...) 
en zal tot slot de buitenaanleg ook nog door 
onze eigen mensen worden uitgevoerd.

Het is niet eenvoudig om een streefdatum 
naar voor te schuiven voor de ingebruikname 
van het gebouw. Op het moment van dit 
schrijven zijn wij en andere aannemers nog 
gebonden aan coronamaatregelen die de uit-
voering van de werken kunnen bemoeilijken. 
Wij hopen alleszins dat tegen de herfst onze 
medewerkers van de begraafplaatsen hun 
intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

BOUWEN EN WONEN

Spieken      naar statistieken

Paddenoverzet 2020
De paddenoverzetactie in Koekhoven ging dit 

jaar van start. Dankzij vele vrijwilligers werden de padden 
’s morgens en ’s avonds uit de emmers gehaald en veilig naar de 
overkant van de straat gebracht.

Hierbij de cijfers van de paddenoverzet:
· Er werden 188 padden, 5 kikkers en 230 salamanders overge-

zet tussen 8 februari en 1 april.
· Goed voor een totaal van 423 amfibieën.
· Topdag was 10 maart toen maar liefst 26 padden en 31 sala-

manders werden overgezet.
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In juli en augustus starten alle 
afvalophalingen om 6.30 uur

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

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

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/afvalkalender

Verkoop PMD-zakken

Sinds enkele weken is de verkoop van PMD-
zakken in enkele Rijkevorselse handelzaken 
stopgezet. De verkoop van afvalzakken zal 
opnieuw verlopen zoals voor de coronamaa-
tregelen. PMD-zakken en GFT-zakken wor-
den, tijdens de openingsuren, te koop aan-
geboden op volgende plaatsen:
· onthaal gemeentehuis
· onthaal bibliotheek
· recyclagepark

Drinkfonteintjes Pidpa

Zomer, dat betekent buiten sporten, wande-
len, fietsen, ... En wat is er dan heerlijker 
dan onderweg even te kunnen stoppen voor 
fris kraanwater.

Pidpa heeft in het verleden ervoor gezorgd 
dat onze inwoners hiervoor terecht konden 
bij één van de openlucht-drinkfonteinen. In 
onze gemeente zijn er momenteel vijf. Deze 
zijn gelegen aan het sportveld in de Bavel-
straat, bij de stenen bergmolen, in de kin-
derclub en twee in GLS De Wegwijzer.

Dit jaar heeft Pidpa echter beslist deze 
drinkfonteinen voorlopig nog niet in gebruik 
te nemen, dit vanzelfsprekend omwille van 
een mogelijk risico op coronabesmetting.

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

 

Meer    
info
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Met een tentoonstelling in de straten van Sint-Jozef Rijkevorsel krijg je een overzicht van zijn 
leven en zijn werk, gebaseerd op originele stukken uit het Aster Berkhofmuseum en klank- en 
beeldfragmenten uit het VRT-archief. De tentoonstelling start aan de kerk en is te bezoeken 
tot 31 augustus 2020.

We volgen een tijdlijn doorheen het leven van de auteur waarbij we vier periodes en thema’s 
toelichten:
1. Paradijselijke kinderjaren (1920-1931)
2. Van leerling tot doctor in de filologie (1931-1951)
3. Creatieve duizendpoot (1952-1982)
4. Van jong gepensioneerde tot eeuweling (1983-2020)

Deze tentoonstelling maakt gebruik van de ErfgoedApp om klank- en beeldfragmenten op te 
roepen. Nadat je de ErfgoedApp op jouw smartphone hebt geïnstalleerd en de route ‘Aster 
Berkhof 100’ hebt gedownload, kun je QR-codes scannen die op de tijdlijn voorkomen. De Erf-
goedApp van FARO is beschikbaar via Google Play Store of Apple App Store.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/100jaarAB

Openluchtexpo ‘Aster Berkhof 100:
zijn leven en zijn werk’

Op 18 juni werd Aster Berkhof, geboren en getogen in Sint-Jozef Rijkevorsel, 
100 jaar. En dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan !

15 juni 2020 - 31 augustus 2020

Sint-Jozef Rijkevorsel

Openluchtexpo
Aster Berkhof 100, zijn leven en zijn werk
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Heropening
Leo Pleysierbibliotheek

Sinds enkele weken is iedereen terug wel-
kom in de Leo Pleysierbibliotheek. Om je be-
zoek op een veilige manier te laten verlopen 
vragen we je wel om rekening te houden met 
bepaalde afspraken. Kom zoveel mogelijk al-
leen en beperk het bezoek tot 30 minuten. 
Er worden ook maximum tien bezoekers toe-
gelaten. Verder zijn de gekende regels van 
toepassing, zoals het respecteren van de so-
ciale afstand en het ontsmetten van de han-
den bij binnenkomst.
Boeken inleveren kan enkel via de boeken-
schuif (gevel aan de Hoogstraatsesteenweg). 
Leeshoeken en computers kun je nog niet 
gebruiken. De medewerkers van de biblio-
theek lenen de boeken manueel uit. De zelf-
uitleendienst is dus niet beschikbaar.

Er gelden aangepaste openingsuren:
· elke weekdag 10.00 tot 12.00 uur
· maandagavond 18.00 tot 20.00 uur
· woensdagnamiddag 13.00 tot 15.00 uur

Materialen ontlenen
via het afhaalpunt
De bib organiseert voorlopig ook nog steeds 
het afhaalpunt. Wil je materialen ontlenen 
van de bib ? Dan kun je dit doen op afspraak. 
Volg ook hier de richtlijnen goed op. Ma-
terialen aanvragen doe je bij voorkeur via 
e-mail naar bibliotheek@rijkevorsel.be, 
maar kan ook telefonisch: 03 340 00 50.

Hoor jij wat ik hoor ?

Spits je oren en ga mee op schattenzoek-
tocht ! Ook tijdens deze speciale tijden kun 
je in de Leo Pleysierbibliotheek op zoek gaan 
naar de schat van Vlieg. Wel in een aange-
paste versie, maar daarom niet minder leuk ! 
Ga op zoek naar onze schat van Vlieg en 
verken een parcours vol geluiden. Vind je 
de schatkist ? Dan krijg je een cadeauzakje 
met een klankboekje boordevol spelletjes 
en maak je kans op fantastische prijzen. De 
schattenzoektocht is er voor alle kinderen 
van zes tot twaalf jaar. 

Natuurlijk heeft Vlieg ook aan de kleintjes 
gedacht. Bij inlevering van een tekening, die 
ze via school ontvangen hebben, krijgen ze 
ook een cadeauzakje. Voor de kleintjes die 
hun tekening kwijt zijn: er liggen nog exem-
plaren in de bibliotheek. Of je kunt ze down-
loaden op www.rijkevorsel.be/tekening.

UiT in Rijkevorsel

Naar aanleiding van het COVID-19 virus zijn 
heel wat activiteiten geannuleerd of ver-
plaatst. Net zoals de voorbije edities vind 
je daarom de rubriek UiT in Rijkevorsel niet 
terug in de 2310. Binnenkort mogen er op-
nieuw evenementen georganiseerd worden, 
weliswaar onder strikte voorwaarden. Orga-
niseer je een activiteit ? Voer deze dan ze-
ker in de UiTdatabank in. Activiteiten die in 
september plaatsvinden, dien je uiterlijk op 
woensdag 5 augustus in te voeren op de web-
site www.uitdatabank.be. Tijdig ingevoerde 
evenementen nemen we mee op in de vol-
gende editie van de 2310.
 
Zoek je naar een activiteit in Rijkevorsel ? 
Surf dan naar www.uitinrijkevorsel.be. Hier 
vind je een overzicht van alle Rijkevorselse 
evenementen.
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Fotozoektocht langs
trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die vooral 
gebruikt worden door wandelaars, fietsers 
en schoolgaande kinderen. Het zijn veelal 
veilige verbindingen die een alternatieve en 
verkeersveilige route bieden. Wat is er leu-
ker dan een fietstocht op zondag, een om-
metje met de hond, ... weg van het drukke 
verkeer. 

In juli en augustus organiseert Toerisme Rij-
kevorsel een fotozoektocht langs de trage 
wegen in het centrum en in Sint-Jozef Rijke-
vorsel. De verschillende wijkpaadjes kregen 
er de voorbije jaren een nieuwe en speelse 
benaming, verwijzend naar oude spelle-
tjes, rijmpjes en liedjes, zoals bijvoorbeeld 
1-2-3-pianopad of Hoedje-van-papierpad, ... 
Ben je nog op zoek naar een activiteit, dan is 
deze fotozoektocht zeker een aanrader. De 
zoektochten zijn ongeveer acht kilometer 
lang. 

Haal jouw gratis deelnameformulier op tus-
sen 1 juli en 31 augustus bij het gemeente-
huis of de Leo Pleysierbibliotheek. Wil je ook 
kans maken op één van onze prijzen ? Breng 
dan voor 15 september het formulier binnen 
bij de Leo Pleysierbibliotheek.

Meer info:
· 03 340 00 53 (00)
· toerisme@rijkevorsel.be 

Stappen en trappen
in Rijkevorsel

Rond den toren en 2310-pad
Met steeds de kerktoren in zicht is de wan-
delroute ‘Rond den toren’ ideaal voor wie de 
eigen dorpskern wil verkennen. Deze wande-
ling is een viertal kilometer lang en is ook 
haalbaar voor iets minder mobiele personen.

Het ‘2310-pad’ is een langere ‘wandel/fiets-
tocht’ van een twaalftal kilometer. Deze 
tocht gaat richting Sint-Jozef Rijkevorsel. 
Op de route passeer je enkele bijzondere 
plaatsen die de moeite zijn om even te 
stoppen. Zo kom je meer te weten over de 
bijnamen van de inwoners van Sint-Jozef en 
het verleden van Sint-Jozef. Ook de Stenen 
Bergmolen passeer je tijdens de route.

De bewegwijzerde routes hebben WZC Prin-
senhof als vertrek- en aankomstpunt.

Aster Berkhofpad
Tijdens deze wandeling van acht kilometer 
word je door de schrijver zelf meegenomen 
naar die plaatsen in Sint-Jozef die op hem 
en zijn werken een grote invloed hebben 
gehad. De wandeling vertrekt aan het huis 
aan het kanaal waar Aster Berkhof tijdens 
zijn jeugdjaren heeft gewoond. Het adres 
is Sint-Jozef nummer 42. Recht tegenover 
deze woning vind je het vertrekbord van 
deze wandeling.
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Wandelen in de voetsporen
van de Polar Bears
Deze wandeling brengt hulde aan de bevrij-
ders van WOII. Je volgt de verkennings- en 
naderingswegen vanaf het Plumbridge mo-
nument in Sint-Jozef via de Blakheide naar 
het slagveld bij de ringwal van Merksplas Ko-
lonie. De volledige route is zestien km lang 
en is ingedeeld in twee lussen van elk acht 
km lang.

Je volgt de bewegwijzering ‘ijsbeer’ of de 
aangeduide nummers van het wandelnet-
werk Kempense Kolonies.

Fietsroutes Luk Van Soom
In de Kempen staan her en der een aantal 
beelden van Luk Van Soom. Deze fietsroutes 
voeren je van locatie naar locatie doorheen 
het Kempense landschap en laten je op een 
sportieve manier kennismaken met de ver-
halen achter deze kunstwerken.

Meer weten over deze en andere wandel- en 
fietswegen ? Je vindt alle informatie op de 
website van Rijkevorsel.

Meer info:
· 03 340 00 53 (00)
· toerisme@rijkevorsel.be 
· www.rijkevorsel.be/stappenentrappen

Week van de Opvoeding 2020

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2020 werd 
de Week van de Opvoeding georganiseerd 
met als thema ‘Opvoeden is geen (wed)
strijd !’. Focus op de talenten van je kinde-
ren en aanvaard dat jij en zij niet perfect 
zijn.

Dankzij onze ouderuitdagingen werden de 
ouders gestimuleerd om ook thuis aan de slag 
te gaan. Elke weekdag werd er een nieuwe 
uitdaging gelanceerd die ouders samen met 
hun kind(eren) konden aangaan. Zo werden 
ze uitgedaagd om samen te koken, elkaar te 
schminken, samen kunstwerken te maken en 
hun talenten aan elkaar te tonen. Daarnaast 
werd ook de slaapklets (een slaapritueel uit-
gewerkt door het Opvoedingspunt) aan de 
gezinnen voorgesteld. 

De familie Snoeys heeft  alle uitdagingen tot 
een goed einde gebracht en werd ook nog 
eens uitgeloot door een onschuldige kinder-
hand. Zij kunnen deze zomer volop genieten 
van hun nieuwe hangmat.
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Fotozoektocht
Rijkevorselse speelpleintjes

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

Je kunt het boekje vanaf 1 juli 2020 down-
loaden via onze website www.rijkevorsel.
be/speelterreinen of ophalen bij het onthaal 
in de bib of in het gemeentehuis. Wil je ook 
kans maken op één van onze fantastische 
prijzen? Breng dan voor 1 oktober jouw in-
gevulde boekje binnen in de brievenbus van 
de bibliotheek!

In de fotozoektocht is ook het gloednieuwe 
speelterrein in de Krokusweg opgenomen. 
Enkele weken geleden werd hier een klim-
toestel geplaatst. De kinderen in de buurt 
mochten een half jaar geleden zelf sugges-
ties doen en de voorkeur ging uit naar een 
speeltoestel om op te klimmen. 

We wensen je veel speelplezier !

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugddienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/speelterreinen

Nomineer jouw favoriete
cultuurvereniging en individu
voor de cultuurprijzen 2020

Welke vereniging en welk 
individu maakt het verschil
voor het culturele leven
in Rijkevorsel ?
De cultuurraad reikt om de twee jaar een 
prijs uit aan een inwoner van Rijkevorsel en 
aan een vereniging die zich bijzonder ver-
dienstelijk heeft gemaakt op een breed cul-
tureel vlak in de gemeente of erbuiten. In 
november worden de winnaars van de Cul-
tuurprijzen 2020 bekendgemaakt.

De prijs voor een bekroonde vereniging be-
staat uit een geldsom en een oorkonde. Voor 
een bekroonde persoon is er een waarde-
volle attentie en een oorkonde voorzien.

Elke vereniging of inwoner van Rijkevor-
sel kan zichzelf of iemand anders nomine-
ren voor de cultuurprijs. Het reglement en 
een formulier voor kandidaatstelling zijn 
verkrijgbaar bij de cultuurdienst of kunnen 
gedownload worden via onze website op 
www.rijkevorsel.be/cultuurraad. Kandida-
turen kunnen ingediend worden tot en met 
14 september 2020.

Speelpleintje Krokusweg

Speelpleintje Dijkbeemd



Fotowedstrijd ‘2310 om te zien !’

Ook de komende maanden zullen we nog in de ban zijn van het coronavirus. Vele evenementen werden afgelast 
en voor sommigen vallen de geplande reizen ook in het water. Niet getreurd ! Wij zijn ervan overtuigd dat onze 
gemeente samen met de creativiteit van de inwoners genoeg te bieden heeft om er alsnog een spetterende zomer 
van te maken ! 

Een fietstocht in Rijkevorsel? De picknick van het jaar op je terras ? Liever een barbecue in de achtertuin ? Jezelf 
verdiepen in het erfgoed van Rijkevorsel ? Een filmavond in de zetel ? Heerlijke koekjes bakken ? Je laten meeslepen 
in een prachtig boek ... ?

Fotowedstrijd
Wij zijn heel benieuwd hoe het jullie vergaat en hoe jullie 
Rijkevorsel in beeld brengen ! Mail daarom jouw mooiste foto 
met jouw naam en adres tussen 1 juli en 1 september naar 
communicatie@rijkevorsel.be.

Wekelijks verschijnen de winnende foto’s op onze Facebook-
pagina en/of Instagrampagina 2310 Rijkevorsel. Zit jouw foto 
er tussen ? Dan maak je kans op één van onderstaande prijzen:
· 5 geschenkboxen Veusselse Verwennerij
· 20 cadeaubonnen ter waarde van € 20

Met de geschenkbox vol lokale producten en de cadeaubonnen steun je onze lokale handelaars. Reden genoeg om 
aan de slag te gaan met je smartphone of camera !

Let op !
· Maak de foto tussen 1 juli en 1 september 2020 en mail deze naar communicatie@rijkevorsel.be. 
· Bezorg ons kwalitatieve foto’s (minimum 300 dpi).
· Graag de foto’s als aparte bijlage doorsturen (bv. niet in een word-document)
· Zijn de foto’s te groot ? Dan graag verzenden via WeTransfer of Dropbox.
· Wij houden van creativiteit, enkel de mooiste foto’s winnen !

Door een foto in te zenden, ga je ermee akkoord dat de foto gebruikt mag worden voor volgende doeleinden: 
· publicatie in de communicatiekanalen van het lokaal bestuur (website, 2310, sociale mediakanalen, infoscher-

men, ...)
· voor promotiecampagnes van het lokaal bestuur (affiches, banners, advertenties, ...)
· in de media, bv. in een krantenartikel aan een ruimer publiek

Ga ook zeker na, vooraleer je een foto doorstuurt, dat elke persoon die afgebeeld staat hiermee akkoord is. Heb je 
hierover vragen ? Contacteer de dienst communicatie via 03 340 00 10 of communicatie@rijkevorsel.be.

Veel succes !
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Kiekeboewerking zomer 2020

Dit jaar vindt de 25ste editie van onze speel-
pleinwerking Kiekeboe plaats. Dat deze edi-
tie er anders zal uitzien, is vast geen ver-
rassing. 

Contactbubbels 
Deze zomer werken we met contactbubbels 
per week. Dit wil zeggen dat er wekelijks 
50 unieke personen, zijnde de kinderen, de 
monitoren en de begeleiding, samen mogen 
spelen. Er mag geen fysiek contact zijn tus-
sen de verschillende contactbubbels. Kinde-
ren mogen per week ook maar deelnemen 
aan eenzelfde aanbod. Dit wil zeggen dat ze 
in eenzelfde week niet naar de speelplein-
werking en naar een kamp mogen gaan.

Elke contactbubbel zal zijn eigen bubbelver-
antwoordelijke hebben. Deze ziet toe op het 
algemene verloop van de dag en of de maat-
regelen goed opgevolgd worden. Daarnaast 
zijn zij verantwoordelijk voor de communi-
catie met de coördinatoren, die de werking 
dagelijks zullen opvolgen en evalueren (en 
indien nodig ook aanpassen).

We voorzien zeven speellocaties die elk een 
contactbubbel van maximum 40 kinderen 
kan huisvesten. Zo kunnen er wekelijks 280 
unieke kinderen komen spelen.

Inschrijvingen
De vorige jaren was het niet nodig om in te 
schrijven voor een dagje Kiekeboe. Echter 
zijn we dit jaar genoodzaakt om wel met 
voorinschrijvingen te werken.

Alle kinderen zijn welkom op de speelplein-
werking Kiekeboe. De kinderen die meerdere 
dagen in eenzelfde week komen spelen, zul-
len echter voorrang krijgen. Deze regel han-
teren we omdat er in de zomer van 2019 veel 
kinderen maar één dag kwamen spelen en 
zij dus al één van de vijftig plaatsen in de 
contactbubbel innemen.

Ook voor de voor- en na-opvang (voor 9.00 
uur en na 16.00 uur) moet er vooraf worden 
ingeschreven. Dit vragen we opdat we er-
voor kunnen zorgen dat in elke contactbub-
bel voldoende begeleiding kan worden voor-
zien. Let op: de vooropvang start om 6.45 
uur. Omwille van praktische redenen zal de 
na-opvang slechts geopend zijn tot 18.00 uur 
(i.p.v. 19.00 uur).

Inschrijvingsprocedure:
· Er kan worden ingeschreven vanaf vrij-

dagochtend tot en met woensdagavond 
voor de volgende speelpleinweek (bv. 
week 3: inschrijven vanaf vrijdagochtend 
van week 1 tot en met woensdagavond 
van week 2).
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· Je kunt je kinderen per dag inschrijven. 
Er wordt voorrang gegeven aan kinderen 
die meerdere dagen in eenzelfde week 
komen spelen. 

· Aan de hand van de inschrijvingen worden 
de contactbubbels verdeeld en wordt er 
een speellocatie toegewezen. De contact-
bubbels zullen worden ingedeeld volgens 
onderstaande criteria (in volgorde van be-
langrijkheid):

 1. Per locatie (centrum/Sint-Jozef)
 2. Per doelgroep (kleuters/lagere school)
 3. Broers en zussen
 4. Geboortejaar
 5. Vriendjes: Ouders mogen de naam van 

   één vriendje, waarbij de kinderen 
   graag in de contactbubbel zitten, door- 
   geven. We kunnen niet garanderen dat 
   we hier telkens rekening mee kunnen 
   houden.

· Ouders krijgen ten laatste op de vrijdag 
voor de speelpleinweek een e-mail met de 
locatie waarop hun kind de volgende week 
kan gaan spelen.

Uitstappen 
Het zal dit jaar praktisch moeilijk zijn om 
op uitstap te gaan. Maar niet getreurd, we 
trachten om zoveel mogelijk variatie in ons 
aanbod te voorzien en telkens te zorgen voor 
leuke extraatjes op de speellocaties zelf.

Ook voor de tieners staan er dit jaar geen 
uitstappen gepland. Enkel de tienerkampen 
‘Wakeboard & Adventure’, die worden geor-
ganiseerd door Goodlife in de Mosten, zullen 
deze zomer plaatsvinden tijdens de weken:
·  6 – 10 juli
· 27 – 31 juli
· 24 – 28 augustus

Tarieven
Een dagje speelpleinwerking zal dit jaar 
lopen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Hiervoor 
betaal je € 6, ongeacht hoelang de kinderen 
tijdens deze tijdspanne komen spelen. 

Voor de voor- en de na-opvang wordt er 
€ 0,90 per begonnen halfuur aangerekend. 
Indien meerdere kinderen uit eenzelfde ge-
zin tegelijkertijd aanwezig zijn tijdens de 
voor- of na-opvang, zal er 25 % korting wor-
den voorzien op de totaalfactuur. 

Brengen en halen
van de kinderen
Er zullen geen standaarduren worden be-
paald waarop de kinderen gebracht of ge-
haald kunnen worden. Je mag je kind dus 
brengen en ophalen wanneer het voor jou 
past (mits vooraf ingeschreven). Op de ver-
schillende speellocaties zal er zichtbare sig-
nalisatie geplaatst worden zodat het voor 
ouders duidelijk is waar je je kind(eren) 
moet aan- en afmelden en welke route hier-
bij gevolgd moet worden.

We vragen om de kinderen zoveel mogelijk 
alleen op te halen en hierbij een mondmas-
ker te dragen. 

We vragen om ook zeker onze website 
www.rijkevorsel.be/kiekeboe in de gaten te 
houden. Hier zal steeds de meest recente 
info op verschijnen.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/kiekeboe
· jeugddienst@rijkevorsel.be – 03 340 00 55
· kinderclub@rijkevorsel.be – 03 340 00 56

· 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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Heemkundige Kring van RijkevorselVereniging in de kijker

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
De Heemkundige Kring van Rijkevorsrel (af-
gekort HKR) is een vzw die zich vooral bezig-
houdt met het verzamelen, bewaren en be-
kendmaken van het erfgoed van Rijkevorsel. 
Bovendien wil ze graag verwezenlijkt zien 
dat de bevolking nog meer waardering krijgt 
voor ons erfgoed.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
In oktober 1977 is de HKR van start gegaan 
als een feitelijke vereniging. Er zijn altijd 
mensen geweest die belangstelling hadden 
voor ons erfgoed maar in die tijd waren er in 
onze gemeente meer mensen los van elkaar 
op dat vlak actief. Ik denk daarbij aan wijlen 
Jos en Willy Smits, aan wijlen Cyriel Verbist 
en aan Theo Debeer die het oorlogsverleden 

uitzochten. Er waren ook nog mensen met be-
langstelling voor familiekunde: Jos Bogaerts 
en Miel Bolckmans. We vroegen de toenma-
lige bevoegde schepen om al die mensen 
rond de tafel te brengen om een heemkun-
dige kring te stichten. Dat lukte en de trein 
vertrok met een grote vaart: oude parochie-
registers werden omgezet, de gildeboeken 
van de Sint-Jorisgilde werden overgezet en 
belangrijk was ook het onderzoek naar het 
kasteel van Rijkevorsel. De jonge kring kon 
de fundamenten van het verdwenen hof of 
kasteel van Rijkevorsel blootleggen. Korte 
tijd later ontstond de naam Kasteelweg in de 
buurt. De groep ging op zijn elan verder en 
begon jaarboeken uit te geven. Enkele jaren 
later werd de HKR een vzw en kwam er het 
museum met een schoolklasje. Dit was een 
goede zet want scholen uit heel de Kempen 
kwamen en komen nog steeds op bezoek.
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Hoe zit jullie werking in elkaar ?
De leden van de vzw vergaderen één maal 
per week, telkens op dinsdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur. De vaste kern van aanwezigen 
bestaat uit een tiental mensen die zich elk 
een aspect van de werking aantrekken, een 
beetje volgens zijn of haar belangstelling, 
want ons interessegebied is zeer breed.

Elke dinsdag is het ook werkdag: vanaf 
’s morgens komen leden en vrijwilligers ‘wer-
ken voor hun plezier’. Iemand organiseert 
en beschrijft ons grote bestand oude foto’s, 
iemand brengt onze bibliotheek in de com-
puter, iemand pluist alles uit over de twee 
wereldoorlogen, iemand onderzoekt oud 
archief, iemand puzzelt scherven van pot-
ten (die in 1978 en 1979 opgegraven zijn), in 
mekaar, iemand reconstrueert sommige van 
die potten om ze te tonen aan het publiek, 
een groepje gidsen ontvangt (school)groe-
pen, en leidt ze rond in het museum, dat 
ook door weer iemand anders onderhouden 
wordt. Soms geven we een lezing over ons 
verleden, overlijdens worden geregistreerd, 
iemand restaureert oude voorwerpen en ga 
zo maar door. Bovendien doen sommigen van 
hen ook nog thuiswerk door artikels, ooit ge-
typt nog voor het computertijdperk, nu te 
digitaliseren, of ze schrijven artikels voor 
het jaarboek dat tegenwoordig om de twee 
jaar uitkomt.
 
De HKR vergadert en werkt in de kelder van 
het gemeentehuis, waar tevens het museum 
te vinden is.

Wat zijn de belangrijkste 
activiteiten ? 
Enkele jaren geleden organiseerden we de 
Halve Torenfeesten en de mooie tentoon-
stelling ‘Alles uit de Kast’. Elke dinsdag kan 
men het museum bezoeken of het docu-
mentatiecentrum voor opzoekingen en elke 
derde zondag van de maand is het opendeur. 
Het museum kan ook op afspraak bezocht 

worden. Men vindt er verschillende kamers 
die telkens een ander thema belichten: de 
dokter, de winkel, de jager, de boer, … Elk 
jaar ontvangen we tussen de 1 500 en 2 000 
bezoekers. Ook is op aanvraag een gegidste 
historische wandeling door het dorp moge-
lijk. 

Heemkundige Kring van Rijkevorsel VZW

· Hoofdactiviteit: erfgoed en genealogie
· Aantal jaren actief: 43 jaar
· Aantal leden: 10 leden en losse vrijwilligers
· E-mail: hkrijkevorsel@outlook.be
· Website: heemkundigekringrijkevorsel.
  wordpress.com
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Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
De HKR heeft in al die jaren tientallen jaar-
boeken uitgegeven met artikels uit het na-
bije of verre verleden van ons dorp. Het op-
richten van het museum is een belangrijke 
stap geweest en de talloze kinderen van de 
Kempen die in schoolverband ons museum 
bezocht hebben is daar het gevolg van.

In de recente geschiedenis van de kring den-
ken we aan de tentoonstelling ‘Alles uit de 
kast’, die we samen met archeologen rea-
liseerden en waarmee we de tweede prijs 
wonnen in de categorie Provinciale Erfgoed-
prijs. Dat we toen ook de urne uit de IJzer-
tijd lieten onderzoeken en restaureren en 
printen in 3D, moet aantonen dat de HKR 
niet alleen naar het verleden kijkt maar ook 
erg bezig is met moderne technische ver-
worvenheden. In deze categorie past ook de 
volledige digitalisering van ons primitief ka-
daster. Ook de cultuurraad wist ons te waar-
deren en bekroonde onze werking met de 
cultuurprijs van Rijkevorsel.
Waar we ook fier op zijn is het volgende: sinds 
het ontstaan van de HKR zijn er veel nieuwe 
straatnamen gekomen, meestal met een 
mooie naam waarin ons prachtige erfgoed 
voor de toekomst vastgelegd wordt. Want dat 
wil de HKR doen: werken aan de toekomst 
door aandacht te geven aan het verleden.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ?
Wij werken samen met Erfgoed Noorderkem-
pen en komen zo in contact met andere erf-
goedverenigingen. Plaatselijk werken we 
vooral samen met het lokaal bestuur en Toe-
risme Rijkevorsel. Als de gelegenheid zich 
voordoet is er een tijdelijke samenwerking 
met allerlei verenigingen. Soms krijgen we 
het archief aangeboden van verenigingen die 
ooit bloeiend waren maar die in slaap gesuk-
keld zijn. Tenslotte willen we graag dat alle 
verenigingen hun eigen archief goed op orde 
houden. Als iemand de historiek van zijn 
vereniging wil schrijven, dan heeft die alles  
klaar en misschien kunnen we hem of haar 
dan helpen.

Wat willen jullie
ooit nog bereiken ? 
De belangrijkste droom van de HKR is de toe-
komst. Op dit moment is er een enthousiaste 
groep bezig met ons erfgoed. Maar we zou-
den graag jongeren zien, of jonge ouderen, 
die met eenzelfde enthousiasme de werking 
zullen verderzetten, zodat de toekomst ver-
zekerd blijft. Verder is het woekeren met de 
ruimte die we hebben. Regelmatig komen 
mensen ons nog stukken aanbieden, waardoor 
het museum overvol geraakt. Omdat we geen 
depot hebben zoals andere musea, moeten 
we alle voorwerpen laten zien die we hebben.

#2310
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Op welke archeologische vondst 
zijn	jullie	bijzonder	fier?
Groot was onze verbazing in 2017. Toen we 
onze urne van 2 500 jaar oud lieten onderzoe-
ken, konden we niet vermoeden wat de we-
tenschappers zouden vinden. Uit de analyse 
bleek dat er niet één maar twee personen 
begraven waren in de urne. De onderzoek-
ster vond de resten van twee vrouwen, van 
tussen dertig en veertig jaar oud. We hadden 
antwoorden gekregen op onze nieuwsgierige 
vragen, maar kregen er nog veel meer voor 
in de plaats.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Uiteraard is iedereen welkom om ons mu-
seum te komen bezoeken, maar we raden 
ook zeer sterk aan om onze jaarboeken te 
kopen. Men ondersteunt daardoor onze wer-
king maar nog belangrijker, door de artikels 
te lezen kun je met meer kennis van zaken 
over ons mooie dorp spreken.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
Wij nomineren graag Duivenmaatschappij 
Verbroedering Centrum. Wij denken dat dit 
ook een zeer oude vereniging is en we zijn 
benieuwd naar hun historiek. Wij willen graag 
weten of de duivensport in Rijkevorsel aan 
het wegkwijnen is of dat er integendeel vol-
doende jong bloed is om deze aloude bezig-
heid te laten voortbestaan.



15 juni 2020:
Voorbereiding openluchtexpo

‘100 jaar Aster Berkhof’
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2 juni 2020: Voorbereiding verdeling mondmaskers

19 mei 2020: Waterpret in de Kinderclub

5 juni 2020: Corona-opstelling

in klaslokaal GLS De Wegwijzer

5 juni 2020: Ontbijtmanden assistentiewoningen Prinsenhof
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Geflitst...
• 

13 juni 2020: Rijkevorsel,

nog steeds een landelijke gemeente 

4 juni 2020:

Mondmaskers aangekomen en goedgekeurd

30 mei 2020:
Rijkevorselse	ramen	opgefleurd

met kleurplaten
Aster Berkhof
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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 op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

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 op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag  10.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag  10.00 - 12.00 uur
woensdag  10.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur
donderdag  10.00 - 12.00 uur
vrijdag  10.00 - 12.00 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

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

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

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur op afspraak

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag -vrijdag:   9.00-12.00 uur
telefonische afspraak maken 14.00-16.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag  9.00 - 12.00 uur 17.00 - 20.00 uur
woensdag   13.00 - 17.00 uur
vrijdag  9.00 - 12.00 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
 Recyclagepark 03 340 00 88
 Sociale dienst OCMW 03 340 39 65
 Technische dienst  03 340 00 20
 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 - situatie op 15 juni 2020                   
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