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2310
Vakantie !

De boeken dicht. De wereld open. Halsoverkop 
tuimel ik in het gras, zwier aan touwen van plezier, 
fietsen en ritsen reizen, holderdebolder op zolder, 
schommelen en rommelen, robbedoezen en 
roezemoezen, hop galop spattend sop.
Zo vrolijk springt mijn hart als een keitje over 
de rivier. Alleen vliegt vakantie zo snel als een 
straaljager voorbij.

Armand van Assche, De zee is een orkest

© Bieke Haemhouts



2

INHOUD

4
Ook deze zomer kun je een mooie prijs winnen als jij je 
zomeractiviteiten met ons wil delen. Er valt weer heel wat te 
beleven deze vakantie in onze gezellige gemeente. Leg een 
mooi moment vast op de gevoelige plaat en bezorg ons je foto.

30
Het ziet er naar uit dat er deze zomer weer kermis kan 
gevierd worden. Het lokaal bestuur trakteert onze kinderen op 
kermisjetons. Door mee te doen aan de fotozoektocht rond de 
speelpleintjes kan onze jeugd kermisjetons verdienen.

24
Binnenkort starten de werken aan het dak van de 

gemeenteschool. De dakbedekking wordt stormbestendig 
gemaakt. De werken zullen op een duurzame manier uitgevoerd 

worden met behoud van de huidige dakpannen.

10
Het is belangrijk dat je bij warm weer zorg draagt voor jezelf. 

We geven enkele tips mee hoe je jezelf kunt beschermen tegen 
de zon en hoe je je woning koel kunt houden. Ook je eet- en 

drinkpatroon aanpassen op warme dagen is belangrijk.

20
Het Kruispad is een fietsstraat. De straat ligt in de recreatiezone 
Sonsheide waar dagelijks veel jeugd, sporters, ... passeren. De 
fietsers zijn hier dus de belangrijkste weggebruikers en krijgen 
voorrang op de gemotoriseerde voertuigen.

© Bart Huysmans
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VOORWOORD

Karl Geens,

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

Beste inwoner,

De zomer is eindelijk begonnen ! We hebben er even op moeten wachten. De lente was 
nogal fris en nat waardoor de heropening van de terassen even in het water viel. Nu we 
ook terug binnen kunnen zitten bij de Rijkevorselse horeca keren we bijna terug naar 
‘normaal’. Ik wens hen en alle andere ondernemers die terug kunnen starten veel succes 
toe ! Ook de foorkramers hebben zeer moeilijke tijden gekend maar zoals het er nu naar 
uitziet zullen de beide zomerkermissen in ons dorp kunnen doorgaan. Al moeten we nog 
bekijken aan welke regels en voorwaarden deze moeten voldoen. We streven alvast naar 
een zo normaal mogelijke en plezante kermis.

In de zomer gaan heel wat dorpsgenoten op vakantie. Ga je naar het buitenland ? Bekijk 
dan vooraf goed wat de regels zijn waaraan je moet voldoen. Zo vermijd je vervelende verrassingen. Het reizen 
in eigen land is ook populair geworden, wandelen in Limburg, zonnen aan de Vlaamse kust of een bezoek aan onze 
kunststeden zijn volwaardige alternatieven. Of gewoon in ons mooie Rijkevorsel blijven en genieten van wat de 
natuur, onze speelpleintjes, de openluchtcinema of horeca te bieden hebben.

Mogelijk zul je wel wat verkeershinder tegenkomen. De Vlaamse Waterweg zal deze zomer werken aan Brug 8 op 
de Oostmalsesteenweg waardoor deze weg voor acht weken onderbroken zal zijn. Ook zal het Agentschap Wegen 
& Verkeer enkele dagen asfalteringswerken uitvoeren op de Hoogstraatsesteenweg. Ingrepen die weliswaar nodig, 
maar ook even vervelend zijn. Om de verkeersveiligheid in de sport- en recreatiezone Sonsheide te verhogen, 
hebben we het volledige Kruispad omgevormd tot ‘fietsstraat’. Dit wil zeggen dat de snelheid beperkt is tot 30 km/u 
en dat andere voertuigen de fietsers niet mogen inhalen, zoals nu het geval is in de schoolomgevingen.

Ook de verenigingen zijn hun werking stilaan terug aan het opstarten. Het bruisende dorpsleven, dat Rijkevorsel 
zo kenmerkt, kan terug op kruissnelheid komen. Onze medewerkers bij de vrijetijdsdiensten zijn er steeds om 
vragen te beantwoorden of hulp te bieden. Denk er ook aan om, indien nodig, de juiste toelatingen en vergunningen 
tijdig aan te vragen. Je kunt ook nog steeds een duik nemen in ons Rijkevorselse verleden. Een bezoekje aan het 
Heemkundig Museum in de kelder van het gemeentehuis is altijd boeiend. En lekker fris op een warme zomerdag !

Hopelijk is de weg ‘terug naar normaal’ nu definitief ingezet. Maak er een plezante en veilige zomer van !
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BESTUUR

We zijn dus heel benieuwd hoe jullie de zomer in Rijkevorsel zullen beleven. Mail daarom 
jouw mooiste foto(’s) met jouw naam en adres tussen 23 juni en 1 september 2021 naar het 
e-mailadres communicatie@rijkevorsel.be.

Wekelijks verschijnen de winnende foto’s op onze Facebookpagina 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!

Na het succes van vorig jaar breien we een vervolg aan de fotowedstrijd 
‘2310 om te zien!’. Ook deze zomer vragen we jullie om de leukste kiekjes 
van Rijkevorsel aan ons te bezorgen. Het wordt immers een zomer om 
naar uit te kijken. Langzaamaan mag er terug meer en kunnen we elkaars 
gezelschap opnieuw voorzichtig opzoeken. De terrassen zijn terug open en 
er staan heel wat evenementen op het programma. Kortom, we zijn ervan 
overtuigd dat het een spetterende zomer wordt !

Fotowedstrijd ‘2310 om te zien !’
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Let op !
· Maak de foto tussen 23 juni en 1 september 2021 en mail ze door naar het e-mailadres 

communicatie@rijkevorsel.be. 
· Bezorg ons kwalitatieve foto’s (minimum 300 dpi).
· Stuur de foto’s als aparte bijlage door (bv. niet in een word-document)
· Zijn de foto’s te groot ? Dan graag verzenden via WeTransfer of Dropbox.
· Zet je de foto's zelf ook op sociale media ? Voeg dan zeker onze hashtag #2310rijkevorsel toe.

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 media-

kanalen, infoschermen, infogids, ...)
· 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 vragen hierover, contacteer dan de dienst communicatie.
Veel succes !

Sluitingsdagen in de zomer

De diensten van het lokaal bestuur zullen tijdens de zomer- 
vakantie gesloten zijn op volgende data.

Administratie gemeentehuis,
sociale dienst OCMW,
vrijetijdsdiensten in de Leo Pleysierbibliotheek
· woensdag 21 juli
· maandag 30 augustus

Recyclagepark
· woensdag 21 juli

Leo Pleysierbibliotheek 
· elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
· woensdag 21 juli
· maandag 30 augustus

Kinderclub - Speelpleinwerking Kiekeboe
· van 19 juli tot en met 23 juli

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

Figuranten gezocht

Heb je altijd al eens willen figureren in de 
2310, op een affiche of in een videoclip ? Dit 
is je kans !

We zijn op zoek naar Rijkevorselnaren die 
hun gezicht willen lenen voor toekomstige 
communicatiecampagnes van het lokaal be-
stuur. In ruil krijg je bij deelname de profes-
sioneel gemaakte, originele, digitale foto’s 
en ... natuurlijk ook heel veel dankbaar-
heid !

Heb je interesse ?
Stuur een foto van jezelf naar het e-mail-
adres communicatie@rijkevorsel.be. Of 
bezorg ons een foto van je gezin of van je 
vrienden als zij het ook zien zitten om gefo-
tografeerd te worden. We nemen dan con-
tact met je op voor verdere afspraken.

Meer info:
· 03 340 00 10
· communicatie@rijkevorsel.be
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Gratis internet op openbare 
plaatsen in Rijkevorsel

Sinds kort kun je op een aantal openbare 
plaatsen in Rijkevorsel gratis gebruik maken 
van wifi. Dit project wordt mee mogelijk ge-
maakt door het Europese initiatief WiFi4EU.

WiFi4EU wil in zoveel mogelijk gemeenten in 
Europa zorgen voor gratis wifi op openbare 
plaatsen zoals parken, pleinen, overheids-
gebouwen, bibliotheken, ... Rijkevorsel was 
één van de geselecteerde gemeenten bij 
de oproep van het project WiFi4EU in 2019. 
Deze selectie was goed voor een voucher 
van € 15 000 voor de installatie van gratis 
wifi hotspots (internettoegang) op openbare 
plaatsen in Rijkevorsel.

Drie plekken met gratis wifi
De installatie is ondertussen afgerond. Hier-
voor hebben we de hulp ingeschakeld van 
het Kempense bedrijf Clearsky Networks. Op 
drie openbare plaatsen hebben inwoners van 
Rijkevorsel voortaan toegang tot draadloos 
internet en dat voor de komende vijf jaar.

Over welke locaties gaat het ?
· dorpsplein Rijkevorsel: parking zuid en 

parking pastorij
· het plein voor de kerk van Sint-Jozef en 

de Meir
· in en rond Sportcentrum De Valk

Veel mogelijkheden
Niet iedereen heeft thuis een internetver-
binding. Dankzij WiFi4EU en de gemeente 
hebben ook onze inwoners op bovenver-
melde locaties nu toegang tot het wereld-
wijde web. Verenigingen en organisaties 
kunnen hier eveneens van profiteren. Denk 
aan sportclubs die tijdens trainingen of wed-
strijden gebruik kunnen maken van sportap-
plicaties of aan de verenigingen die eve-
nementen organiseren in het centrum van 
Rijkevorsel of Sint-Jozef.

Eenvoudig aanmelden op
het wifi-netwerk
Hoe je je smartphone met de wifi moet ver-
binden op de centrale plaatsen is heel een-
voudig:
· Je opent via je smartphone jouw wifi-in-

stellingen.
· Je ziet alle mogelijke netwerken verschij-

nen.
· Dan klik je op het netwerk ‘WiFi4EU’.
· Ga akkoord met de voorwaarden. Daarna 

zal je smartphone automatisch de web-
pagina van het lokaal bestuur Rijkevorsel 
openen.

· Vanaf dan kun je gratis surfen op het in-
ternet.

We wensen jullie veel surfplezier !

BESTUUR
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Kort verslag raden
31 mei 2021

Gemeenteraad
De politieverordening van de burgemeester 
van 23 april 2021 voor het nemen van tijde-
lijke maatregelen in het kader van de open-
bare gezondheid wordt bekrachtigd.

Goedkeuring wordt gegeven aan de agenda’s 
van de volgende algemene vergaderingen: 
· IVEKA op 15 juni 2021
· IKA op 15 juni 2021
· TMVS dv op 15 juni 2021
· CIPAL dv op 24 juni 2021
· PONTES op 24 juni 2021
· PIDPA op 18 juni 2021
· Kunstacademie De Noorderkempen BGTS 

op 21 juni 2021
alsook worden de mandaten van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers vastgesteld.

Gunstig advies wordt verleend aan de reke-
ningen 2020 van de kerkfabrieken Sint-Jozef 
en Sint-Willibrordus.

De raad gaat akkoord met de grondverwer-
ving van twee delen van een perceel voor 
respectievelijk 313,61 m2 en 62,31 m2 aan 
de Hoeveweg.

De beheersovereenkomst over de Kapel 
Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën te Achtel, 
tussen de gemeente  Rijkevorsel, het Kem-
pisch Landschap en de kerkfabriek Sint-Wil-
librordus wordt goedgekeurd.

Het bestek voor de compartimentering, de 
renovatie van het sanitair en de dakgoten 
in GLS De Wegwijzer en de raming voor een 
bedrag van € 597 599,15 excl. BTW worden 
goedgekeurd.

De raad bekrachtigt het besluit van het col-
lege van burgemeester en schepenen van 

17 mei 2021 houdende de goedkeuring van 
het addendum bij de samenwerkingsover-
eenkomst inzake bron- en contactopsporing 
tijdens de Covid-19-pandemie.

Het bestek voor de renovatie van de kapel 
aan het Sas, voor een geraamd bedrag van 
€ 76 627,38 excl. BTW wordt goedgekeurd.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Goedkeuring wordt verleend aan de verde-
ling van de federale steun die het OCMW 
ontvangt voor algemene hulp en steun aan 
jongeren en studenten en dit voor de jonge-
ren die zich aanmelden bij de sociale dienst.

De raad gaat akkoord met de agenda van de 
algemene vergadering van CIPAL dv op 24 
juni 2021 alsook worden de mandaten van 
de gemeentelijke vertegenwoordigers vast-
gesteld.

Bevlag je huis op
zondag 11 juli

Het lokaal bestuur doet een oproep aan de 
inwoners om hun huizen te bevlaggen met de 
vlag van de Vlaamse Gemeenschap op zondag 
11 juli. De vlag van de Vlaamse Gemeen-
schap is ‘geel met een zwarte leeuw, rood 
geklauwd en getongd’.
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Stichting Kempens Landschap 
neemt Kapel Achtel in beheer

Het lokaal bestuur sloot samen met de 
Kerkfabriek Sint-Willibrordus een beheers-
overeenkomst af voor de Kapel Onze-Lieve-
Vrouw van 7 Weeën in Achtel. De komende 
twintig jaar zal de erfgoedorganisatie Stich-
ting Kempens Landschap het beheer van het 
monument coördineren.

Historisch gezien is Achtel één van de inte-
ressantste en oudst bewoonde van de vijf 
landbouwgehuchten rond Rijkevorsel. De 
berg waarop de kapel is gebouwd, staat er 
al minstens sinds 1475. De kapel en de kapel-
berg zijn dan ook beschermd als monument.

De kapel is niet alleen belangrijk omwille van 
haar ouderdom. Ze is ook van grote waarde 
voor het sociaal-culturele leven in Achtel. 
Verschillende tradities zoals de hanekap en 
eeuwenoude volksspelen werden er dankzij 
mensen als volkskundige Louis Doms zaliger 
zeer levend gehouden.

Stichting Kempens Landschap zal de kapel 
voor de komende twintig jaar goed beheren. 
Dankzij de gesloten overeenkomst kan Stich-
ting Kempens Landschap de nodige werken 
uitvoeren aan de kapel en hiervoor premies 
aanvragen bij het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Daarbij stemmen ze steeds af met 
het lokaal bestuur en de Kerkfabriek Sint-
Willibrordus. De gemeente Rijkevorsel zal 
de nodige investeringen doen om het beheer 
van het monument te garanderen.

De Onze-Lieve-Vrouw van 7 Weeën kapel is 
misschien wel het meest charmante religi-
euze erfgoed in onze gemeente. We zijn dan 
ook verheugd dat Stichting Kempens Land-
schap zich de komende decennia samen met 
de gemeente over dit bijzondere monument 
wil ontfermen.

Nieuwe functies
in de 2310-app

Met de 2310-app willen we onze inwoners 
informeren en op de hoogte stellen van onze 
dienstverlening. Ook onze Rijkevorselse 
ondernemers, verenigingen en zorgverle-
ners vind je er op terug ! Onder het motto 
‘stilstaan is achteruitgaan’ vinden we het 
belangrijk dat we de 2310-app voortdurend 

BESTUUR

DOWNLOAD GRATIS DE 2310-APPvia de App Store of Play Store

BeleefRIJKEVORSELIN 1 APP
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aanpassen en optimaliseren. Zo zijn er sinds 
enkele weken een aantal nieuwe mogelijk-
heden binnen de app.

Volg de vaccinaties op de voet
Wil je weten hoeveel inwoners in Rijkevorsel 
gevaccineerd zijn tegen Covid-19? Volg het 
in real-time op via de rubriek ‘Nieuws’.

Notificaties afvalkalender
Het is vanaf nu mogelijk om naast de dag 
waarop je een herinnering krijgt om je vuil-
nis buiten te zetten nu ook het uur zelf te 
kiezen. Klik op de rubriek ‘Afvalkalender’ 
en geef bij ‘Herinner mij’ jouw voorkeuren 
door voor verwittiging.

Maak je nog geen gebruik
van de 2310-app ? 
De app kun je zowel op smartphone als ta-
blet installeren en gebruiken (Android – iOS). 
Surf naar www.rijkevorsel.be/2310app. Hier 
vind je de links naar de Google Play Store 
en de App Store waar je de 2310-app kunt 
downloaden.

We helpen je graag verder,
maar dan wel op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal 
bestuur werken op afspraak. Een afspraak 
maken kun je eenvoudig via ons online af-
sprakensysteem. Hiervoor surf je naar de 
website www.rijkevorsel.be/afspraak.

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uit-
treksels, ... kun je overigens volledig online 
aanvragen via het e-loket op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer gebruiks-
vriendelijk en bovendien bespaar je zo een 
rit naar het gemeentehuis.

Ook telefonisch kun je tijdens de openings-
uren een afspraak maken via onderstaande 
contactgegevens:
· gemeentehuis: 03 340 00 00
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

De onthaalbalies in het gemeentehuis, bij 
de sociale dienst en de dienst vrije tijd blij-
ven bereikbaar tijdens de openingsuren. Zo 
kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog 
steeds pmd-zakken of cadeaubonnen kopen 
zonder dat je hiervoor een afspraak moet 
maken.

· 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

Tips bij warm weer
Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheids-
problemen veroorzaken. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn 
kwetsbare groepen. Door kleine en eenvoudig realiseerbare maatregelen te 
nemen, bescherm je jezelf en anderen tegen de warmte.

Hoe jezelf 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. Enkele tips:
· 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 regelmatig de schaduw op onder een boom of een parasol.
· Ken je huid. Ben je van nature gevoelig voor de zon ? Neem dan zeker de nodige voorzorgs-

maatregelen.
· Laat nooit iemand achter in de auto.
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Je woning koel houden bij warm weer
Wist je dat je 85 % van je tijd binnen doorbrengt ? En dan nog vaak in je eigen woning. Een koele 
woning is dus geen overbodige luxe op warme dagen. Enkele tips:
· Kies voor een groendak en groengevels.
· Verf je dak wit.
· Plaats extra (dak)isolatie.
· Breng je slaapkamers onder in de ruimtes waar het minste zon komt.
· Zorg voor een frisse slaapkamer en luchtig beddengoed. Ververs regelmatig de kussenslopen 

en lakens.
· Vraag advies aan je architect hoe jij je woning hittebestendig kunt (ver)bouwen.
· Installeer zonnewering (zoals rolluiken, zonneluifels of externe blinden).
· Zet ramen open zodra het buiten koeler is dan binnen (let wel op inbraakrisico). 
· Geef je koel- en ventilatiesystemen een onderhoudsbeurt in de lente.
· Creëer extra schaduw door het aanplanten van groen, het aanbrengen van luifels, …
· Verplaats je naar een koelere plek buitenshuis indien je woning ontoereikend gekoeld kan 

worden. Ga bijvoorbeeld naar een bos of naar de bibliotheek.

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. Enkele tips:

Drinken bij warm weer
· Drink meer water dan gewoonlijk: minstens 1,5 liter in rust.
· Drink regelmatig en voor je dorst hebt. Kleurt je urine donker of plas je minder dan gewoon-

lijk ? Dan drink je te weinig.
· Vermijd alcohol en gesuikerde dranken. Je lichaam verliest sneller vocht als je alcohol drinkt. 

En gesuikerde dranken neem je minder snel op.

Eten bij warm weer
· Houd rekening met adviezen voor een gezonde voeding en laat water primeren. 
· Eet lichte maaltijden die makkelijk te verteren zijn. Dat vraagt minder energie van je lichaam.
· Eet voldoende groenten en fruit. Dit zijn extra vitaminen voor je lichaam. 

Meer info: · www.warmedagen.be 

Benut je  
zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren 
open zolang het buiten 
koeler is dan binnen.
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Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.
Doe inspanningen op 
koelere momenten.

Zoek 
verfrissing op.

HOU JEZELF KOEL

HOU JE WOONRUIMTE KOEL

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.

WEES VOORBEREID

maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Een hitteslag kan 
gevaarlijk zijn. 

Bel 112 als nodig.
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Kom op tegen Kanker
gaat weer voor een 
traditioneel Plantjesweekend

Na een atypische editie vorig jaar zet Kom 
op tegen Kanker weer maximaal in op de tra-
ditionele verkoop met enthousiaste vrijwilli-
gers die huis-aan-huis azalea's verkopen. De 
actie loopt in Rijkevorsel van 15 tot en met 
18 september.

Wil je helpen om er in onze gemeente ook 
dit jaar weer een succes van te maken ? 
Registreer je dan als vrijwilliger via e-mail: 
plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com.

Identiteitsdocumenten
in een nieuw jasje

Ken jij de vernieuwde Kids-ID al ? Door deze 
nieuwe kaart is jouw kind beter beschermd 
tegen identiteitsfraude. Ook de vreemde-
lingenkaart is aangepast. Ontdek hieronder 
alle wijzigingen.

Kids-ID
De Kids-ID, het identiteitsdocument voor 
kinderen jonger dan twaalf jaar werd ver-
nieuwd. De lay-out komt nu bijna volledig 
overeen met die van de nieuwe eID. Een 
Kids-ID bevat geen vingerafdrukken. De prijs 
en de procedure voor het aanvragen wijzi-
gen niet.

Je kind moet nog steeds aanwezig zijn wan-
neer je het pasje komt aanvragen. Heeft je 
zoon of dochter nog een geldige Kids-ID in 
de vorige uitvoering, dan blijft deze nog gel-

dig tot het einde van de geldigheidsperiode 
die vermeld staat op de Kids-ID. De Kids-ID 
is geen verplicht document. Tenzij je naar 
het buitenland op reis gaat, dan heb je deze 
wel nodig.

Vreemdelingenkaart
Onlangs werden de E en E+ kaarten vervan-
gen door EU en EU+ kaarten. Deze wijzi-
ging kadert in de gefaseerde modernisering 
van de elektronische verblijfskaarten voor 
vreemdelingen met een wettig verblijf.

Ook deze kaarten kregen een nieuwe lay-
out. De geldigheidsduur van de EU kaarten is 
vijf jaar en die van de EU+ kaarten wordt op-
getrokken tot tien jaar. De reeds uitgereikte 
E of E+ kaarten blijven geldig tot het einde 
van hun geldigheidsduur. Voor meer informa-
tie kun je terecht bij de dienst vreemdelin-
genzaken.

Meer info:
· 03 340 00 30
· burgerzaken@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/identiteit
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Verlies of diefstal
van je identiteitskaart
of rijbewijs

Verlies, diefstal, vernietiging 
van je eID
Ben je je identiteitskaart kwijtgeraakt ? De 
procedure is sinds 2018 gewijzigd. Je meldt 
zelf het verlies, de diefstal of de vernieti-
ging van je kaart onmiddellijk aan de help-
desk DOCSTOP. Zo voorkom je het risico op 
frauduleus gebruik van het document en de 
eventuele financiële gevolgen.

Meer info vind je terug op www.docstop.be 
of bel naar 0800 2123 2123.

Belgische eID of Kids-ID
Je meldt je eerst aan bij het lokaal bestuur. 
Je krijgt een vervangdocument (bijlage 12 of 
bijlage 6). De doorverwijzing naar de politie 
gebeurt enkel:
· in geval van diefstal
· in geval van verlies buiten de gemeente 

van verblijf.

Een eventuele verlenging van het vervang-
document kun je enkel bij de gemeente aan-
vragen, niet meer bij de politie.

Vreemdelingenkaart of ander
verblijfsdocument
Meld een verlies altijd aan de politie. Zij 
maken de nodige documenten op. Goed om 
te weten: Sinds 1 juni 2018 wordt de eID bij 
verlies of diefstal onmiddellijk geannuleerd. 
Dit wil zeggen dat er géén schorsing meer is 
van de elektronische functies van het iden-
titeitsdocument gedurende zeven dagen, 
maar wel een onmiddellijke intrekking van 
de elektronische functies. Dit betekent dat 
je steeds een nieuw identiteitsdocument 
zal moeten aanvragen eens je aangifte deed 
van verlies, diefstal of vernietiging van je 
kaart.

Een geblokkeerd reisdocument 
toch teruggevonden ?
Een verloren of gestolen paspoort of eID dat 
je blokkeerde, is nadien niet langer geldig. 
Zelfs als je het document terugvindt, mag 
je het niet meer gebruiken. Wanneer je met 
een gesignaleerd document naar het buiten-
land reist, bestaat het risico dat je het land 
niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar 
België moet terugkeren. Vertrek zorgeloos 
op reis en vraag dus op tijd een nieuw pas-
poort of eID aan bij de gemeente.

Verlies of diefstal
van je rijbewijs
Doe zo snel mogelijk aangifte in het politie-
kantoor. Maak hiervoor eerst een afspraak. 
Na afloop van de aangifte ontvang je een at-
test om een nieuw rijbewijs te verkrijgen bij 
de dienst rijbewijzen. Met dit attest en twee 
recente pasfoto’s vraag je vervolgens in het 
gemeentehuis een nieuw rijbewijs aan.

Opgelet ! Het door de politiediensten afgele-
verde attest vervangt het rijbewijs niet. Je 
mag hier dus geen voertuig mee besturen.

Politiewijkpost Rijkevorsel
· 03 340 88 50
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu

Openingsuren:
· maandag: van 9.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 20.00 uur 
· woensdag: van 13.00 tot 17.00 uur
· vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur
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Sint-Lucia Airlines

In de Sint-Luciaschool in Rijkevorsel is het 
schooljaar weer voorbijgevlogen. De leerlin-
gen en leerkrachten zijn terug van hun reis 
doorheen de talenteneilanden. Elke maand 
kregen ze een uitdaging om hun nieuwe be-
stemming te bereiken. Zo gingen ze op zoek 
naar ‘the masked teachers’ op het taalei-
land, maakten ze een TikTok op het muziek-
eiland en hielden ze een vliegtuigcontest op 
het techniekeiland. 

Voor de laatste uitdaging stond een bijzon-
dere piloot aan het stuur van de Sint-Lucia 
Airlines. Niemand minder dan veldrijder 
Toon Aerts uit Rijkevorsel gaf de leerlingen 
de opdracht om met de hele school een esta-
fette te spelen op het beweegeiland. Omdat 
de klassen zo goed samenwerkten, kon ook 
het laatste eiland afgevinkt worden. 

Het was een fantastische reis ! Bedankt aan 
Toon Aerts en alle andere piloten om ons 
veilig van bestemming tot bestemming te 
brengen. 

Vrijwilligers gezocht voor de 
cafetaria van WZC Prinsenhof

In het woonzorgcentrum Prinsenhof is de ca-
fetaria opnieuw open. Een team van enthou-
siaste vrijwilligers staat klaar om de uitbating 
van de cafetaria in goede banen te leiden. 
Meer helpende handen zijn steeds welkom.

Wie wil dit leuke vrijwilligersteam vervoe-
gen op zon- en feestdagen van 13.30 tot 
16.00 uur ? Er wordt in onderling overleg ge-
werkt met een beurtrol. Dankbare bewoners 
en een warme sfeer krijg je er gratis bij !

Heb je interesse of verdere vragen ? Neem 
contact op via 03 340 39 00 of via e-mail 
gitte.vermeiren@rijkevorsel.be.

Sprokkels uit De Wegwijzer

We starten met minder 
leuk nieuws. Onze oud-
collega Emiel Horemans 
is op 90-jarige leeftijd 
overleden. Emiel (Mil) 
heeft vele jaren in De 

Wegwijzer, toen nog gewoon de gemeente-
school, les gegeven in het eerste leerjaar. 
We wensen zijn familie veel sterkte toe.

Verleden jaar hebben we het niet kunnen 
doen, je weet wel, het had te maken met 
een klein vervelend beestje, maar onze 
zesdejaars hebben hun fietsexamen weer 
kunnen afleggen. Ze moesten een vooraf 

LEVEN EN WELZIJN
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uitgestippeld parcours door het dorp rijden. 
Onderweg werden ze beoordeeld door ou-
ders en leerkrachten.

Onze sportdag kon dit jaar ook weer door-
gaan. De leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar reden met de fiets naar De Mosten. 
De kinderen van het eerste tot en met het 
vierde leerjaar gingen sporten in De Valk. 
Het deed onze kinderen allemaal flink deugd 
om samen nog eens een activiteit te kunnen 
doen.

Voor de actie ‘Kom op tegen Kanker’ heeft 
onze school weer een mooi bedrag van 
€ 2 524 bijeen gelopen tijdens de sponsor-
loop. Meester Gert, onze turnleerkracht, 
reed als extra prestatie mee met de 1 000 km 
van Kom op tegen Kanker. Met de fiets wel 
te verstaan. Bedankt lopers en sponsors (ou-
ders, grootouders, vrienden, ...).

We hebben ook met de ganse school een 
boekje geschreven: Het gebeurde in De Weg-
wijzer ... We startten gewoon met de vol-
gende zin: “’s Morgens, toen de directeur de 
schoolpoort opendeed, wist ze niet wat ze 
zag …”. Elke klas schreef telkens een stukje 
verder aan het verhaal. Ook werd het door 
de kinderen voorzien van tekeningen. Het 
resultaat was verrassend en verbluffend. 
Misschien wordt dit wel een bestseller ?

Doelgroep sociaal tarief voor
gas en elektriciteit uitgebreid

De federale regering heeft beslist om aan 
personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds, ook 
het sociaal tarief toe te kennen voor gas en 
elektriciteit. 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aard-
gas is een goedkoper tarief dan de normale 
energietarieven. Dit tarief is bedoeld voor 

mensen of gezinnen die zich in een moeilijke 
of kwetsbare situatie bevinden. Ze ontvan-
gen bijvoorbeeld een leefloon, een tege-
moetkoming als persoon met een handicap 
of een inkomensgarantie voor ouderen. Het 
sociaal tarief is hetzelfde bij alle energiele-
veranciers. Zij zijn verplicht het toe te ken-
nen aan iedereen die er recht op heeft.

Alle energieleveranciers zullen het sociaal 
tarief retroactief toepassen vanaf 1 febru-
ari 2021. Klanten van de sociale leverancier 
Fluvius ontvangen daarover persoonlijk een 
brief. 

Als de automatische toepassing niet moge-
lijk is, kun je het sociaal tarief aanvragen 
bij je energieleverancier middels een attest 
van het ziekenfonds. Een voorbeeldattest is 
terug te vinden op de website van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie.
De maatregelen zijn van toepassing op per-
sonen die werken met facturen, een klas-
sieke budgetmeter of met een digitale me-
ter met prepaid. De normale criteria gaan 
terug in op 1 januari 2022.

Meer info:
· 03 340 39 65
· socialedienst@rijkevorsel.be
· economie.fgov.be
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Familieberichten

Geboorten april en mei 2021
· Aleksanjan Evanna, 7 april 2021, kindje van Abdullah Ahmed en Aleksanjan Goharik
· Marijnissen Mariëtte, 18 april 2021, kindje van Marijnissen Glenn en Van de Keere Glynis
· Maes Lia, 22 april 2021, kind van Maes Kris en Van Riel Karlien
· Suykerbuyk Liam, 22 april 2021, kindje van Suykerbuyk Gianni en Gommers Jolien
· Moroşan Darius, 24 april 2021, kindje van  Moroşan Adrian en Moroşan Ofelia
· Raymaekers Félice, 29 april 2021, kindje van Raeymaekers Stef en Scheyltjens Alissa
· Bruurs Nine, 30 april 2021, kindje van Bruurs Joren en Bluekens Sanna
· Van Velthoven Guus, 30 april 2021, kindje van Van Velthoven Tom en Van den Schoor Janne
· Van Looy Aimy, 1 mei 2021, kindje van Van Looy Glenn en Meeus Liesje
· Van den Heuvel Scout, 6 mei 2021, kindje van Van den Heuvel Chiel en Peeters Kim
· Dieu Sienna, 12 mei 2021, kindje van Dieu Jonas en Leemans Elien
· Kerstens Nahla, 18 mei 2021, kindje van Kerstens Jordy en Tuijtelaars Sally
· Van Laerhoven Febe, 24 mei 2021, kindje van Van Laerhoven Niels en Brocatus Abigail

Huwelijken mei 2021
· Hendrickx Roel en Sels Dominique, 15 mei 2021
· Lauryssen Vincent en Van Dijck Zoë, 15 mei 2021
· Cleymans Danny en Debeuckelaer Christel, 29 mei 2021

Overlijdens mei 2021
· Wynants Alfons °1939 †  5 mei 2021
· Schrijvers Marc °1945 †  6 mei 2021
· Loomans Karel °1943 †  8 mei 2021
· Jonckers Joannes °1949 †  9 mei 2021
· Van de Locht Albert °1943 † 14 mei 2021
· Horemans Emiel °1930 † 18 mei 2021

· Mertens Maria °1936 † 20 mei 2021
· Van Den Wyngaert Maria °1939 † 20 mei 2021
· Van den Heuvel Elisa °1941 † 21 mei 2021
· Hermans Mariette °1931 † 23 mei 2021
· Lintermans Maria °1914 † 27 mei 2021

De winkelbus komt eraan

Sinds enige tijd zijn er bijna geen handels-
zaken meer in Achtel en Sint-Jozef. Dit is 
vooral voor onze oudere bevolking een pro-
bleem. Het lokaal bestuur wil hier graag op 
inspelen en zal daarom een winkelbus inzet-
ten. De winkelbus brengt de 65-plussers vlot 
tot aan de winkels van het centrum en tot 
aan het winkelcentrum van Breebos. Door 
de pandemie is de opstart van deze winkel-
bus uitgesteld, maar omwille van de steeds 

positievere berichten rond de coronacijfers 
hopen we in september 2021 eindelijk te 
starten.
De bus zal plaats bieden aan maximum zeven 
personen per rit. Voorlopig worden de rit-
ten wekelijks op donderdag georganiseerd. 
Elke donderdag zal de winkelbus dan op een 
vast uur een aantal ritten verzorgen binnen 
Rijkevorsel naar de winkels. Een plaatsje re-
serveren kan bij de sociale dienst. Dit kan 
uiterlijk de maandag voor de geplande don-
derdag. Voor een heen- en terugrit betaal je 
€ 1 ter plaatse aan de chauffeur.
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Verdere communicatie over deze nieuwe 
dienstverlening volgt in onze editie van sep-
tember en via onze sociale mediakanalen.

Heb je ondertussen al vragen of opmerkin-
gen, bv. wanneer de winkelbus juist van start 
gaat, het telefoonnummer waarop dient 
gebeld te worden, waar er opstapplaat-
sen voorzien worden, ... stuur gerust een 
e-mail naar socialedienst@rijkevorsel.be 
of bel naar 03 340 39 65.

Masterplan voor
campus OCMW

Het komende 1,5 jaar zet het lokaal bestuur 
Rijkevorsel sterk in op het uitwerken van 
een masterplan voor de OCMW-campus. Op 
deze locatie tussen Prinsenpad en Helhoek-
weg zijn onder andere de sociale dienst, 
het woonzorgcentrum Prinsenhof en de as-
sistentiewoningen Prinsenhof gevestigd. Met 
de opmaak van het masterplan willen we 
nagaan hoe Rijkevorsel in de toekomst kan 
inspelen op de veranderende noden met be-
trekking tot ouderenzorg.

Door prioriteit te geven aan een overkoe-
pelend en omvattend masterplan wordt de 
geplande bouw van de assistentiewoningen 
voorlopig uitgesteld. De hoge kostprijs voor 
het bouwen van nieuwe assistentiewoningen 
op de bestaande gebouwen gaf voor het be-
stuur de doorslag om dit project uit te stel-
len. Uitstel is echter geen afstel. De bouw van 
deze assistentiewoningen wordt meegenomen 
in het masterplan voor de gehele campus.

We kunnen alvast meegeven dat het mas-
terplan van de OCMW-campus één van de 
thema’s is die aan bod zal komen tijdens 
de volgende vergaderingen van ‘Rijkevorsel 
Informeert’. Deze bewonersvergaderingen 
zijn gepland voor dit najaar. Meer hierover 
in de volgende editie van de 2310.

Het Hulpkompas

Tijdig de juiste hulp vinden en krijgen is be-
langrijk. Ook als het misloopt in je hoofd. In 
de zorgregio Kempen werken heel wat orga-
nisaties rond preventie en zorg voor geeste-
lijke gezondheid.

Het Hulpkompas is er voor iedereen die op 
zoek is naar hulp voor zijn of haar geeste-
lijke gezondheid. Op www.hulpkompas.be 
kun je gericht zoeken in het aanbod.

Raadpleeg het overzicht op www.hulpkompas.be
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Tele-onthaal
Praten is de eerste stap
www.teleonthaal.be
Tel 106

Zelfmoord 1813
www.zelfmoord.be
Tel 1813

Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg Kempen
www.ggzkempen.be
Tel 014 57 91 00

Fit in je hoofd 
Voor meer veerkracht
www.�tinjehoofd.be

Tabakstop
www.tabakstop.be 
Tel 0800 111 00

  HULP VOOR IEDEREEN
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Vaccinatie en vakantie 
verzoenen, hoe doe je dat ?

Iedereen kijkt uit naar een welverdiende va-
kantie in eigen land of in het buitenland, ze-
ker nu er meer en meer versoepelingen mo-
gelijk zijn. Op zich is het niet verboden om 
te reizen, maar zolang de coronapandemie 
blijft woeden en nog niet voldoende mensen 
gevaccineerd zijn, moet je je aan de maat-
regelen blijven houden. Het is ook belangrijk 
dat je een eventuele quarantaine na je bui-
tenlandse reis respecteert, afhankelijk van 
waar je bent geweest. 

Vaccin krijgt voorrang
Houd bij het plannen van een vakantie of 
reis naar het buitenland rekening met je af-
spraken voor vaccinaties. Je bent best vol-
ledig gevaccineerd voor je vertrekt. Kun je 
toch niet wachten ? Plan je reis dan tussen 
je twee vaccindosissen in. Zorg dat je tijdig 
terug bent voor je tweede intenting. Die kan 
niet worden uitgesteld.

Je kunt je eerste prik 
verplaatsen
Om je reisplannen niet te laten samenvallen 
met jouw vaccinatie, kun je schuiven met 
de datum waarop je je eerste vaccindosis 
krijgt. Momenteel blijft de uitnodiging tot 
vaccinatie dertig dagen geldig. Binnen die 
periode kun je in de agenda van het vaccina-
tiecentrum kijken of er nieuwe beschikbare 
momenten zijn waarop je de eerste vaccin-
dosis kan toegediend krijgen.

Het vaccinatiecentrum stelt nieuwe plaatsen 
ter beschikking wanneer zij nieuwe vaccins 
beschikbaar hebben. Check dus regelmatig 
de agenda online via de link of QR-code op je 
uitnodigingsbrief of -mail. Besef wel dat er 
in de zomerperiode vele honderdduizenden 
mensen per week gevaccineerd worden: de 
vrije plaatsen zullen beperkt zijn.

LEVEN EN WELZIJN

IK TERUG OP VAKANTIE
WIL GAAN.

#JADAAROM #ELZKEMPENLAND

IK LAAT ME
omdat...

VOOR ALLE INFO: WWW.ELZKEMPENLAND.BE
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Geen uitstel voor de
tweede dosis 
De meeste mensen zullen gevaccineerd wor-
den met een vaccin waarvan twee dosissen 
moeten worden gegeven om goed en langdu-
rig beschermd te zijn. Het is belangrijk dat 
je die tweede dosis krijgt, want de tweede 
prik zorgt voor een betere bescherming te-
gen ziekenhuisopname en overlijden en zorgt 
ervoor dat de bescherming langer aanhoudt.   

Wanneer je de afspraak maakt voor jouw 
eerste vaccinatiedosis, krijg je meteen ook 
de datum voor jouw tweede dosis. Probeer 
maximaal je reis na (of tussen) deze periode 
te plannen en zorg er zo voor dat je vacci-
natie niet in de weg komt van je vakantie, 
of omgekeerd.

· Maak je een afspraak voor de eerste dosis 
van het Pfizer-vaccin, dan krijg je auto-
matisch een afspraak voor de tweede do-
sis 35 tot 37 dagen later.

· Maak je een afspraak voor de eerste dosis 
van het AstraZeneca-vaccin, dan krijg je 
automatisch een afspraak voor de tweede 
dosis 79 tot 89 dagen later.

Tweede dosis toch gemist? 
Kun je echt niet langs het vaccinatiecentrum 
voor je tweede prik ? Verwittig het vaccina-
tiecentrum dat je niet zal/kunt komen zodat 
je vaccin niet verloren gaat. Je kunt geen 

nieuwe afspraak krijgen voor je tweede 
dosis. Vaccinatiecentra hebben honderd-
duizenden mensen te vaccineren en kunnen 
daarom hun planning niet aanpassen aan de 
individuele wensen. Je blijft dus onvolledig 
gevaccineerd.

Wanneer na de zomer de grootschalige vac-
cinatiecampagne voltooid is, zal de overheid 
verder onderzoeken hoe ze mensen die nog 
niet of niet volledig gevaccineerd zijn nog 
aan een vaccin kunnen helpen. Er is nog niet 
bepaald via welk kanaal of wanneer je dan 
gevaccineerd zal kunnen worden. Je beste 
garantie om zo snel mogelijk en volledig ge-
vaccineerd te worden, is dus door er alles 
aan te doen om wel je tweede vaccinatiedo-
sis te halen op het voorziene moment.

Deze tekst werd geschreven op 15 juni 2021. 
Voor de laatste wijzigingen in de aanpak 
van de hogere overheid met betrekking tot 
vakantie en vaccinatie raden we je aan om 
te surfen naar www.laatjevaccineren.be/ 
vaccinatie-en-vakantie.

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
· socialedienst@rijkevorsel.be - 03 340 39 65
· wzc@rijkevorsel.be - 03 340 39 00

 

Meer    
info



20

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Fietsers hebben voortaan voorrang
in het Kruispad
De gemeenteraad heeft op 26 april 2021 beslist dat het Kruispad wordt 
omgetoverd tot een fietsstraat. De straat ligt in recreatiezone Sonsheide, 
waar onder andere het skate- en sportpark, sportcentrum De Valk, het 
jeugdlokaal en een aantal sportclubs gevestigd zijn. Om hier een veiligere 
omgeving te creëren voor de weggebruikers en ook een vlotte doorstroming 
van het verkeer te behouden, is de verkeerssituatie hier gewijzigd.

Voortaan zijn fietsers in het Kruispad de belangrijkste weggebruikers. Zij hebben voorrang op 
gemotoriseerde voertuigen. Er gelden wel specifieke regels, zowel voor fietsers als voor be-
stuurders van motorvoertuigen:

In een fietsstraat geldt een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Omdat we erover willen waken 
dat er hier toch niet te snel wordt gereden, geldt de snelheidsbeperking ook in een gedeelte 
van de omliggende straten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Voortaan is het ook 
verboden om stil te staan en te parkeren in het Kruispad, een gedeelte van het Prinsenpad, 
Helhoek en Helhoekweg. Er is tenslotte ook een tonnagebeperking van kracht in het Kruispad 
in het gedeelte tussen Torendries en Helhoekweg, met uitzondering van plaatselijk verkeer. 

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

Hoffelijkheid is tweerichtingsverkeer: van de automobilist naar de fietser, maar ook omgekeerd. 
Toon als fietser ook respect voor de andere weggebruikers.

· Fietsers mogen over de hele breedte van de 
rijbaan rijden.

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

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

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



21

Grondige renovatiewerken
Brug 8 in juli en augustus

In de zomervakantie van dit jaar zal een 
aannemer in opdracht van De Vlaamse Wa-
terweg werken uitvoeren aan Brug 8 aan de 
Oostmalsesteenweg. De grondige renovatie-
werken aan de brug omvatten o.a. beton-
herstellingen, metallisatie, waterstralen en 
schilderwerken. Tijdens de werken zal de 
ophaalbrug een langdurige periode afgeslo-
ten worden voor alle wegverkeer, fietsers en 
voetgangers en dit vanaf donderdag 1 juli tot 
en met dinsdag 31 augustus. De aannemer 
zal tijdens het bouwverlof blijven doorwer-
ken om de werken tijdig te kunnen beëin-
digen.

Omleiding voetgangers
en fietsers
Voetgangers en fietsers worden omgeleid via 
het jaagpad naar Brug 7 (Looiweg-Ganshei-
deweg). Het jaagpad aan de zuidkant van 
het kanaal zal worden opgewaardeerd om de 
toegankelijkheid ervan te verbeteren.

Omleiding gemotoriseerd 
verkeer
Tijdens de werken worden er twee verschil-
lende omleidingen voorzien:
· Omleiding voor alle verkeer +3,5 ton via: 

Hoogstraatsebaan – Turnhoutsebaan – Sint-
Lenaartsebaan – Oostmalsebaan – Malle-
baan – Hoogstraatsebaan – Eester – Bevrij-
dingsstraat – Sint-Lenaartsesteenweg en 
omgekeerd. 

· Omleiding voor alle verkeer -3,5 ton via: 
Hoogstraatsebaan – Turnhoutsebaan – Ant-
werpseweg – Hei-einde – Vlimmersebaan 
– Stevennekens – Drijhoek – Bochtenstraat 
en omgekeerd.

Om mogelijk sluipverkeer te weren, wordt 
in juli en augustus een tijdelijke tonnagebe-
perking ingesteld in de Senator Coolsdreef, 

Pannenhuisweg en Gansheideweg, met uit-
zondering van laden en lossen. De Politie-
zone Noorderkempen zal dit met regelmaat 
opvolgen.

Meer informatie
Voor vragen en/of opmerkingen kun je te-
recht via onderstaande contactgegevens:
· De Medts n.v.
· 03 640 36 10 · info@demedts.be

Een nieuwe laag asfalt voor
de Hoogstraatsesteenweg

In de periode van 5 tot en met 9 juli zal 
een aannemer in opdracht van het Agent-
schap Wegen en Verkeer minstens twee 
dagen asfalteringswerken uitvoeren op de 
Hoogstraatsesteenweg. Het gedeelte van 
de Hoogstraatsesteenweg vanaf de rotonde 
tot het kruispunt met Koekhoven krijgt een 
nieuwe laag asfalt.

Tijdens de werken moet al het doorgaand 
verkeer een omleiding volgen via Sint-Le-
naarts. We begrijpen dat de planning van 
deze werken niet ideaal is. Zo is de Oost-
malsesteenweg op het moment van de wer-
ken onderbroken door de renovatiewerken 
aan Brug 8. Het was echter niet mogelijk 
om deze werken op een ander tijdstip uit 
te laten voeren. Aangezien de asfalterings-
werken vermoedelijk slechts twee dagen in 
beslag nemen en in een vakantieperiode val-
len, hopen we dat de hinder enigszins be-
perkt blijft. 

De bewoners en handelszaken in de omge-
ving van de werken worden verwittigd door 
de aannemer.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je 
terecht via onderstaande gegevens:
· VDC Aannemingen
· 03 740 50 75 · info@vdcaannemingen.be
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Beveilig jouw woning
tegen inbraak

Geef inbrekers geen vrij spel. Je kunt een 
alarmsysteem plaatsen om jouw woning 
te beveiligen, maar dat is al snel een hele 
investering. Met een aantal kleine maatre-
gelen kun je het inbrekers al flink moeilijk 
maken.

Tips om jouw woning te 
beveiligen tegen inbrekers
· Sluit steeds jouw woning wanneer je ver-

trekt en geef jouw huis een bewoonde in-
druk wanneer je er niet bent.

· Verstop jouw sleutels nooit onder de deur-
mat of in een bloempot.

· Hang jouw naam en adres niet aan jouw 
sleutelbos.

· Zet dure spullen (zoals gsm, laptop, tele-
visie, stereoketen, ...) uit het zicht. Zet 
ook de verpakking ervan niet zichtbaar op 
de stoep. Noteer de serienummers van de 
toestellen.

· Plaats nooit berichten over je reisplannen 
of waardevolle aankopen op het internet.

Meer tips om jouw huis te beveiligen, vind je 
op de website besafe.be.

Stel je vast dat er in jouw woning werd in-
gebroken, neem dan onmiddellijk contact op 
met de politie op het nummer 101.

Speelstraten in Rijkevorsel

Van 26 juli tot en met 1 augustus 2021 zal 
tussen 9.00 en 21.00 uur een speelstraat 
worden ingericht door het gebuurte Water-
delt. Hiertoe zal de straat Waterdelt volledig 
afgesloten zijn voor alle doorgaand verkeer.

© Loes Leemans

Ook in de Mutsaardweg wordt deze zomer 
een speelstraat georganiseerd. Op 18 augus-
tus 2021 zal het gedeelte tussen de Moeren-
weg en de Varenvelden worden afgesloten 
van 8.30 tot 20.00 uur.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Toezicht door de politie
tijdens jouw afwezigheid
Ben je voor langere tijd afwezig of ben je op reis? Dan kun je aan 
de politie vragen om jouw woning tijdens jouw afwezigheid in de 
gaten te houden. Deze dienst is bovendien gratis.

Surf naar de website www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht als je 
hiervan gebruik wil maken. Hier kun je een formulier downloa-
den dat je kunt bezorgen aan de Lokale Politie Noorderkempen 
via het e-mailadres pz.noorderkempen@police.belgium.eu of 
geef het af aan de wijk- of hoofdpost van de politie.

Vanaf dit jaar kun je de aanvraag ook digitaal aanvragen via de 
website www.police-on-web.be. Inloggen kan met een token of 
e-ID-aanmelding. 
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Om alle speelstraten op een vlotte en veilige 
manier te laten verlopen, geven we hieron-
der nog mee wat wel en niet kan tijdens de 
periode van de speelstraat:

· Als niet-bewoner van de straat is het ver-
boden om met gemotoriseerde voertuigen 
door de straat te rijden. Er wordt een 
omleiding voorzien voor het doorgaand 
verkeer. Een uitzondering hierop wordt 
gemaakt voor de hulpdiensten.

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

· De speelstraat is toegankelijk voor ieder-
een. 

· De afvalophaling van IOK in de speelstraat 
zal vervroegd worden. Gelieve tijdig je 
afval buiten te zetten.

Meer info:
· 03 340 00 53
· evenementen@rijkevorsel.be

Verkeershinder tijdens
de zomer

In de zomerperiode zullen er opnieuw ver-
schillende evenementen georganiseerd wor-
den in Rijkevorsel. Deze activiteiten kunnen 
mogelijks verkeershinder met zich meebren-
gen. Bij het ter perse gaan van deze 2310 
was het echter nog niet geheel duidelijk 
welke activiteiten al dan niet zouden door-
gaan en in welke vorm.

Wil je op de hoogte zijn van de evenementen 
die georganiseerd worden en de even-
tuele verkeershinder die deze met zich 
meebrengen ? Dan raden we aan om de 
website en de sociale mediakanalen 
van het lokaal bestuur goed in de ga-
ten te houden. 

Voor activiteiten waar er verkeersmaat-
regelen nodig zijn, wordt steeds een tij-
delijk politiereglement opgemaakt. Deze 
vind je terug op www.rijkevorsel.be/ 
politiereglementen.

© Bart Huysmans

De eenvoudigste manier om te weten te 
komen waar er verkeershinder is in Rijke-
vorsel, is door de rubriek ‘Hinder in kaart’ 
te openen in de 2310-app. Wegenwerken, 
evenementen, parkeerverboden en nog veel 
meer kun je terug vinden aan de hand van 
een stratenplan van Rijkevorsel. Ook op de 
website vind je deze toepassing terug.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/politiereglementen
· www.rijkevorsel.be/2310app
· www.rijkevorsel.be/hinderinkaart
· www.facebook.com/2310rijkevorsel
· www.facebook.com/beleefrijkevorsel

· 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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Het dak van de gemeenteschool
wordt vernieuwd

BOUWEN EN WONEN

Omdat we dit op een duurzame manier onder handen willen nemen, onderzochten we verschil-
lende pistes om de dakbedekking stormbestendig te maken. Hieruit werd besloten dat het 
behoud van de huidige dakpannen mogelijk is. Het dak wordt voorzien van een onderdak en op 
de risicoplaatsen worden de pannen verankerd. Dit is de meest gunstige methode om de pijn-
punten van het dak aan te pakken.

Waarom kiezen we voor het behoud van de huidige dakpannen ?
Door het hergebruiken van de huidige dakpannen moeten er minder technische details opge-
lost worden. Dit gaat dan vooral over goten, nokken en gevels. Een bijkomend voordeel is dat 
de akoestische situatie en het uitzicht behouden blijven. Bovendien werkt het lokaal bestuur 
zo ook mee aan circulair bouwen (o.a. het hergebruiken van materialen), wat de ecologische 
voetafdruk ten goede komt.

Het huidige dak van De Wegwijzer dateert van eind jaren ’50. Omwille van 
hevige stormen waaiden er de laatste jaren regelmatig pannen van het dak. 
Hier komt verandering in! Het lokaal bestuur heeft beslist om het dak van de 
school te vernieuwen.
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In juli en augustus starten alle 
afvalophalingen om 6.30 uur

Tijdens de zomermaanden gaan de ophaal-
ploegen van IOK Afvalbeheer over op een zo-
merregime. 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

Straatverlichting
versus inbraak

Enkele jaren geleden verscheen er een ar-
tikel in de 2310 over het gedeeltelijk doven 
van de straatverlichting en het (on)veilig-
heidsgevoel van de burgers. Omdat inbraak-
preventie iets is dat iedereen te allen tijde 
ten goede komt, krijgt dit onderwerp nog-
maals een plaats in ons infoblad.

Uit onderzoek blijkt dat het (gedeeltelijk) 
doven van de straatverlichting niet zou lei-
den tot meer inbraken. Veel inbraken gebeu-
ren zelfs overdag. De straatverlichting laten 
branden geeft een vals gevoel van veiligheid 
voor de bewoners, want inbrekers laten zich 
hierdoor niet afschrikken. Het is efficiënter 
om te werken met slimme verlichting. Een 
goed geplaatste spot die aanspringt wanneer 
er beweging is, schrikt automatisch meer af 
dan een lamp die altijd brandt. Zo zal ook de 
aandacht van de nieuwsgierige buur gewekt 
worden, waardoor een inbreker minder kans 
heeft om tot zijn daden over te gaan.

Anderzijds zal een inbreker zelf voor een 
lichtbron moeten zorgen wanneer het don-
ker is in de straat. Ook dit zorgt er voor dat 
hij sneller opvalt en dit zal hem meer af-
schrikken.

Oproep aan verenigingen voor deelname aan de zwerfvuilactie 2021-2022

Zoals vorige jaren zal het lokaal bestuur ook voor het seizoen 2021-2022 een zwerfvuilactie opstarten waaraan de 
erkende verenigingen van Rijkevorsel kunnen deelnemen. Via deze actie kunnen de verenigingen een subsidie ver-
krijgen voor het ophalen van zwerfvuil langsheen de gemeente- en gewestwegen. Op www.rijkevorsel.be/zwerfvuil 
kun je zowel het reglement als het aanvraagformulier terugvinden. De inschrijvingen moeten voor 20 juli 2021 
toekomen bij de milieudienst, bij voorkeur via e-mail naar milieu@rijkevorsel.be.

Deze verenigingen hebben Rijkevorsel tijdens het afgelopen moeilijke coronajaar mee proper gehouden. Een ver-
melding is hier zeker op zijn plaats !

· Chiro Rijkevorsel
· Chiro Sint-Jozef
· De Plussers
· FC Sint-Jozef
· Jeugdtheater Globe

· KFC Zwarte Leeuw
· Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
· Kringgroep Het Looi
· KWB Sint-Jozef Vrouwenvolleybal
· Rijkerack Badminton

· Rijkevoc Volleybal
· Rijko Korfbal
· Sport 82 (voetbal)
· W.T.C. Sint-Jozef (wielertoeristen)
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Waarheen met asbest ?

Asbest aan huis laten ophalen
Hechtgebonden asbest kan aan huis worden 
opgehaald, ideaal voor grotere hoeveelhe-
den. De ophaling aan huis is niet gratis, maar 
wel aan sterk gereduceerde tarieven door de 
tijdelijke ondersteuning van Vlaanderen. Tot 
80 % goedkoper.

Concreet worden er plaatzakken (voor golf-
platen) of kuubzakken (voor leien) en per-
soonlijke beschermingsmiddelen aan huis 
geleverd. De zakken moeten dan zelf gevuld 
worden met asbestgolfplaten en/of asbest-
cementleien. Nadien worden de zakken op-
gehaald.

Houd er wel rekening mee dat er nu massaal 
aanvragen voor zakken worden ingediend en 
er bijgevolg momenteel een wachttijd van 
drie à vier maanden is voor de levering van 
de materialen.

Vanaf september kunnen er ook opnieuw 
containers voor asbest uitgezet en opge-
haald worden. De aanvraag voor een contai-
ner kun je al indienen. Vanaf augustus zal 
dan contact opgenomen worden over de pre-
cieze timing en afspraken voor de plaatsing 
van de container kunnen worden gemaakt. 
Een container wordt geplaatst vanaf 180 m2 
(circa 80 platen).

Meer info over asbest aan huis laten opha-
len of voor het bestellen van zakken of con-
tainers is terug te vinden op www.iok.be/ 
asbest of kun je opvragen door een e-mail te 
sturen naar afvalbeheer@iok.be of bel naar 
014 56 27 75.

BOUWEN EN WONEN

Spieken naar statistieken

Paddenoverzet 2021
De paddenoverzetactie in Koekhoven-Dijk-

beemd heeft dit voorjaar voor de tweede keer plaatsgevon-
den. Ondanks de coronamaatregelen konden we opnieuw op vele 
vrijwilligers rekenen om de padden, kikkers en salamanders, 
’s morgens en ’s avonds, uit de emmers te halen en veilig naar 
de overkant van de straat te brengen.

Het nieuw geplaatste scherm en de aangepaste emmers hielpen 
ook mee om tot volgende cijfers te komen:
· Er werden tussen februari en april 133 padden, 3 kikkers en 

175 alpenwatersalamanders overgezet.
· Goed voor een totaal van 311 amfibieën.
· De totale aantallen liggen een stukje lager dan vorig jaar. 

Toen hadden we een totaal van 423 amfibieën. Dit komt ver-
moedelijk door het langdurige koude weer. Ook de droogte in 
de zomer kan een rol spelen in de overleving van volwassen 
en jonge dieren.

· Er waren jammer genoeg ook enkele verkeersslachtoffers te 
betreuren, namelijk 15 padden en 8 alpenwatersalamanders.

Dankjewel aan alle helpende handen !
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Asbest zelf afvoeren naar
het recyclagepark
Asbest dat wordt aangeleverd op het recy-
clagepark moet verpakt zijn in transparante 
plastic folie. Grote stukken asbestafval, zo-
als golfplaten, moeten verpakt zijn in door-
zichtige plastic bouwfolie. Deze folie is on-
der meer te vinden in doe-het-zelf winkels. 
Sluit goed af met stevige plakband. Zorg 
ervoor dat de verpakte asbest vlot hanteer-
baar blijft. Dus maximaal twee golfplaten 
per pak. Kleinere stukken, zoals leien, kun-
nen in doorzichtige plastic folie verpakt wor-
den maar ook in stevige transparante plastic 
zakken. Sluit ze eveneens goed af met ste-
vige plakband.

Er kan per jaar 200 kg asbest gratis naar 
het recyclagepark gebracht worden. Daarna 
wordt er een kost aangerekend van € 0,125 
per kg.

Groepsaankoop 
hemelwateropvang en 
tankslag: prijzen en 
voorwaarden gekend

Al 1 201 gezinnen nemen deel aan de groeps-
aankoop hemelwateropvang en 360 gezinnen 
hebben zich aangemeld voor de tankslag van 
IOK. Ondertussen zijn de firma’s aangesteld 
en zijn de prijzen en voorwaarden gekend. 
Vanaf nu kan iedereen een offerte op maat 
opvragen bij één of meerdere gekozen fir-
ma’s.

Ook geïnteresseerd ?
Iedereen die zich al inschreef voor de actie, 
ontving al bericht over de verdere stappen. 
De prijzen en voorwaarden van de actie blij-
ven echter voor alle inwoners van Rijkevor-
sel geldig tot 30 juni 2022.

Wil je ook graag deelnemen ? Contacteer dan 
één of meerdere gekozen firma’s en vraag 

een offerte op maat voor jouw hemelwa-
terput, infiltratieput, hemelwaterton of 
tanksanering. Je vindt de contactgegevens 
van de gekozen firma’s met hun prijzen en 
voorwaarden via www.iok.be/hemelwater 
of www.iok.be/tankslag.

Subsidies ?
Installeer je een hemelwaterput of infiltra-
tieput ? Mogelijks heb je recht op een sub-
sidie. Meer info en aanvragen kan via het 
e-mailadres duurzaamheid@rijkevorsel.be.

 

De actie kadert binnen het streekproject 
Kempen2030, het engagement van alle Kem-
pense gemeenten om 40 % CO2 te besparen 
tegen 2030. Voor meer info kun je terecht 
op www.kempen2030.be. 

Meer info:
· 014 56 27 88  
· duurzaamheidsteam@iok.be 

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Tweede digitale jobbeurs:
28 juni tot 2 juli

Zoek je uitdagend werk in eigen streek ? Wil je je eerste stappen op de 
arbeidsmarkt zetten ? Ben je op zoek naar een betere balans tussen werk
en gezin ? Wat ook je reden is, er is slechts één locatie om je digitale 
zoektocht naar werk vanuit je eigen zetel te starten:
www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be.

Noorderkempen Werkt en de VDAB slaan opnieuw de handen in elkaar en organiseren van 28 juni 
tot en met 2 juli 2021 de tweede digitale jobbeurs. Heel wat standhouders staan voor je klaar 
om online op al jouw vragen te antwoorden.

Ontdek interessante bedrijven met enkele simpele muisklikken
Je brengt een virtueel bezoek aan de standen, snuistert in het aanbod aan vacatures van lokale 
bedrijven, bekijkt er filmpjes en brochures, kortom teveel om op te noemen. 

Daarnaast kun je er jouw cv opladen of er eentje aanmaken en meteen een afspraak inplannen 
voor een online chatsessie op woensdag 30 juni met een rekruteerder van één van de deelne-
mende bedrijven. En dit allemaal vanuit je eigen zetel, op een moment dat voor jou past. Ben 
je benieuwd naar meer ? Kijk dan snel op www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be. Vooraf kun je 
al een bezoekersaccount aanmaken en jouw cv opladen.

Heb je vragen of had je graag begeleiding bij jouw digitale bezoek of de opmaak van jouw cv, 
neem dan zeker contact op via onthaalSD@rijkevorsel.be of bel naar 03 340 39 65. 
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Ondernemers, vul de enquête 
in over de gevolgen van de 
coronacrisis

Maar liefst 75 Vlaamse steden en gemeen-
ten, waaronder ook Rijkevorsel, bevroegen 
in september en oktober hun lokale onder-
nemers over de impact van corona. Er werd 
gemeten hoe groot het effect van corona is 
op de lokale bedrijven en economie en wat 
de ondernemers van de toekomst verwach-
ten. Ook werden de lokale steunmaatrege-
len, communicatie en samenwerking met de 
lokale ondernemers geëvalueerd. Dit leidde 
tot heel wat concrete en praktisch inzetbare 
feedback op lokaal en Vlaams niveau. Na een 
eerste bevraging in september 2020 is er nu 
een tweede enquête. Zo kunnen we de evo-

lutie meten op het effect van corona op onze 
lokale economie. Later volgen de resultaten 
en het eindrapport.

Ben je een ondernemer uit Rijkevorsel ? Aar-
zel dan niet om deel te nemen aan het on-
derzoek. Je kunt de enquête invullen via de 
website vlaanderen.impactcorona.be/1625. 
Deelnemen kan tot 30 juni 2021.

Meer info:
· 03 340 00 30 · economie@rijkevorsel.be
· Vlaanderen.impactcorona.be/1625

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

zoekt een

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER FINANCIËN (C1-C3)
met een contract van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als administratief medewerker financiën werk je onder leiding 
van de financieel directeur. Je ondersteunt de financieel 
directeur en je collega’s van de dienst bij de voorbereiding en 
de uitvoering van het financieel beleid. Dit betekent o.m. het 
correct invoeren van cijfergegevens in de boekhouding, een 
goed algemeen beheer van de boekhouding en ondersteuning 
bieden bij de opmaak van financiële planningsdocumenten. 

PROFIEL
Je bent cijfermatig ingesteld. Je verwerkt informatie op een 
gestructureerde en accurate manier. Controles uitvoeren vind 
je daarbij vanzelfsprekend. Je werkt graag in teamverband 
en je hebt een correcte, loyale attitude. Je kunt je flexibel 
opstellen indien nodig.

VERDERE INFORMATIE 
Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je dient te slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug 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 juli 2021. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft
deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, 
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
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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VRIJE TIJD

Kermisactie: verdien jouw kermisjetons
Hoera ! Het ziet er naar uit dat we deze zomer weer kermis mogen vieren. 
Ook voor onze kleinsten was het afgelopen jaar moeilijk door Covid-19. 
Daarom willen we alle Rijkevorselse kinderen graag extra verwennen met 
kermisjetons die ze kunnen gebruiken op de kermis in Sint-Jozef (weekend 
van 24 juli) en de kermis in het centrum (weekend van 28 augustus 2021).

Alle kinderen die werden geboren in 2008 tot en met 2018 krijgen de kermisjetons van vorig 
jaar ter waarde van € 5. De kinderen die werden geboren in 2009 tot en met 2018 kunnen extra 
kermisjetons ter waarde van € 5 verdienen door deel te nemen aan de fotozoektocht van de 
speelpleintjes. Voor de kinderen met minder kansen worden extra kermisjetons voorzien. Twij-
fel je of jij bij deze doelgroep hoort ? Neem dan zeker een klevertje van de mutualiteit mee als 
je de kermisjetons gaat afhalen bij de sociale dienst van het OCMW.

Fotozoektocht speelpleintjes
De fotozoektocht speelpleintjes kun je downloaden op www.rijkevorsel.be/speelterreinen of 
haal een papieren versie op bij het onthaal in de bib of in het gemeentehuis. De ingevulde boek-
jes breng je binnen bij de jeugddienst op de eerste verdieping van de Leo Pleysierbibliotheek 
of steek ze in de brievenbus van de Leo Pleysierbibliotheek.

De kermisjetons kun je ophalen bij de sociale dienst. Om grote druktes te vermijden, zijn er 
ophaaldagen per geboortejaar vastgelegd. Als je meerdere kinderen van verschillende geboor-
tejaren hebt, krijg je de kermisjetons van alle kinderen in het gezin mee. Indien je niet kunt 
komen op het voorgestelde moment, dan mogen jullie steeds contact opnemen met de sociale 
dienst om een afspraak te maken.

We wensen je veel speelplezier en een supertoffe kermis !

Meer info kermisactie en fotozoektocht speelpleintjes:
· 03 340 00 55 · jeugddienst@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/speelterreinen 
Meer info over ophalen kermisjetons:
· 03 340 39 65 · socialedienst@rijkevorsel.be
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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 downloaden 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 ? Deponeer dan 
voor 1 oktober jouw ingevulde boekje in de 
brievenbus van de bibliotheek.

In de fotozoektocht is ook het gloednieuwe 
speelterrein in de Spiekerstraat (achter de 
Molenakkers) opgenomen. Jullie gaan dit 
nieuwe speelterrein toch ook eens ontdek-
ken ?

We wensen je veel speelplezier !

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

Schatten van Vlieg:
Zie jij wat ik zie ?

Jong en oud kent het spel ‘Ik zie, ik zie wat 
jij niet ziet ?’ ‘Het is zwart, heeft vleugels 
en het zoemt !’ Ja hoor, Vlieg is deze zomer 
opnieuw op bezoek in de Leo Pleysierbiblio-
theek met de actie Schatten van Vlieg.

Ga op zoek naar onze Schat van Vlieg door 
een parcours boordevol leuke spelletjes te 
verkennen. Lukt het je om het gekke-bril-
len-pad zonder kleerscheuren tot een goed 
einde te brengen ? En welke geheimen kun 
jij ontdekken in de verschillende kijkdozen ?
Heb je de schatkist gevonden ? Dan krijg je 
een cadeauzakje met een stickervel en maak 
je kans op fantastische prijzen. De schatten-
zoektocht is er voor alle kinderen van zes tot 
twaalf jaar.

Natuurlijk heeft Vlieg ook aan de kleintjes 
gedacht. Via de school ontvangen zij een 
tekening die ze kunnen inleveren in de bib 
in ruil voor een cadeauzakje. Voor de klein-
tjes die hun tekening kwijt zijn: geen nood! 
Er liggen nog exemplaren in de bibliotheek. 
Of je kunt de tekening downloaden op onze 
website www.rijkevorsel.be/tekening.

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be
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Een nieuw bibliotheeksysteem

De Antwerpse bibliotheken bereiden zich 
voor op hun overstap naar het eengemaakt 
bibliotheeksysteem. Na de Limburgse, 
Oost-Vlaamse, West-Vlaamse, Brusselse en 
Vlaams-Brabantse bibliotheken is het dit 
najaar de beurt aan de Antwerpse bibs om 
over te stappen naar het eengemaakt biblio-
theeksysteem. De nieuwe bibliotheeksoft-
ware Wise zal ervoor zorgen dat de samen-
werking tussen bibliotheken versterkt, het 
onderhoud efficiënter en de dienstverlening 
nog beter kan worden.

Jouw bibteam in de Leo Pleysierbibliotheek 
is momenteel volop bezig met de voorberei-
dingen voor deze overstap. Dit najaar, tus-
sen 6 en 19 oktober, is het zover en worden 
we een Wise-bibliotheek. Om de omschake-
ling goed te laten verlopen, vraagt organi-
sator Cultuurconnect dat de bibliotheek 
tijdens deze periode tijdelijk volledig wordt 
gesloten. Uitlenen, reserveren, verlengen, 
binnenbrengen, ... zal onmogelijk zijn en 
ook de boekenschuif zal even niet meer kun-
nen gebruikt worden. Maar niet getreurd, 
want de bibmedewerkers zulllen ervoor zor-
gen dat je tijdens de sluitingsperiode niets 
tekortkomt. Als je in de maand september 
boeken komt uitlenen, worden die automa-
tisch verlengd. Zo kun je extra lang van je 
leesvoer genieten. Bovendien wordt voor 
standaard uitleningen vanaf september de 
uitleenlimiet ook tijdelijk verhoogd, zodat 

je een boekenvoorraadje kan aanleggen. En 
wanneer je nieuwe Wise-bibliotheek de deu-
ren weer opent, zetten we onze lezers graag 
nog eens extra in de bloemetjes.

De bibliotheek (ook de boekenschuif) is dus 
volledig gesloten van 6 tot en met uiterlijk 
19 oktober.

Noteer alvast de Verwendag in de Leo Pley-
sierbibliotheek op 23 oktober 2021 in je 
agenda.

Weetjes en verhalen
over bomen en struiken

Lezing 15 september 2021
Waarom plaatsen we een kerstboom en ha-
len we met Kerstmis hulst binnen ? Waarom 
gooien we rijst naar een pas gehuwd kop-
pel en draagt de bruidegom de bruid over de 
drempel? Waarom zeggen we ‘slapen als een 
roos’ en ‘hout vasthouden’ ?

Op deze en vele andere vragen formuleert 
Hans Vermeulen tijdens de lezing ‘Weetjes 
en verhalen over bomen en struiken’ een 
wetenschappelijk onderbouwd antwoord. Je 
verneemt heel wat over verdwenen en nog 
bestaande tradities en hun oorsprong.

Deze gratis lezing in de Leo Pleysierbiblio-
theek wordt ingericht door het lokaal be-
stuur in samenwerking met Avansa Kempen 
en Natuurpunt CVN en gaat door op 15 sep-
tember 2021 van 19.00 tot 22.00 uur.

Vooraf inschrijven is verplicht via de web-
pagina www.rijkevorsel.be/lezingen. Na je 
inschrijving ontvang je een bevestiging via 
e-mail (controleer ook zeker je spamfolder).

Indien de op dat moment geldende corona-
maatregelen het vereisen, zal de lezing on-
line doorgaan.

VRIJE TIJD
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Opvoedingstip: Meehelpen
in het huishouden

“Mama is mijn broek al gewassen ? Papa staat 
mijn zwemtas klaar ?” We doen het graag, al 
is het vaak kunst- en vliegwerk om het alle-
maal wat ordelijk te laten verlopen.   

Kleine kindjes
Peuters en kleuters vinden het fantastisch 
om mama en papa te helpen. Nauwelijks 
voor te stellen dat het enthousiasme en 
de bereidwilligheid ooit kan temperen. Ze 
kunnen al kleine taakjes aan, zoals samen 
met jou de blokken in de blokkendoos doen. 
Helpen is nog heel speels en daar kun je als 
ouder ook op inspelen: jij de knuffels, ik de 
poppen ? Peuters en kleuters imiteren graag 
en voelen zich heel ‘groot’ als ze een op-
drachtje krijgen. Ook al moet je als ouder 
wat meer geduld hebben, het is goed voor 
hun zelfvertrouwen.  

En als ze wat groter zijn ?
Gaandeweg de lagere school kun je steeds 
meer hulp verwachten. Kinderen zijn het 
makkelijkst te motiveren voor taken waar 
ze zelf belang bij hebben. Denk maar aan 
je boekentas vullen, je kleren klaarleggen 
of zelf je boterhammetjes smeren. Je zal 
nu misschien vaker op protest stuiten, maar 
iedereen moet nu eenmaal wel eens dingen 
doen die hij/zij niet leuk vindt.

Mag je een bijdrage vragen ?
Vanzelfsprekend ! Helpen in het huishouden 
is niet alleen goed voor het zelfvertrouwen, 
je kind leert er ook mee wat een gedeelde 
verantwoordelijkheid is. Je leeft met meer-
dere mensen samen en iedereen draagt zijn 
steentje bij. Helpen in het huishouden be-
tekent wel voor elke ouder, in elk gezin iets 
anders. Voor de ene is het al voldoende als 
een kind zijn eigen spulletjes opruimt, voor 
de ander mag het al iets meer zijn. 

Hoe aanpakken ?
Boterhamdoos uit de boekentas, jas aan de 
kapstok, ... Kinderen leren deze verantwoor-
delijkheden makkelijker opnemen als ze 
vaak herhaald worden en in een dagelijkse 
regelmaat ingebed zijn. Een schema met 
wie wanneer afwast bijvoorbeeld geeft dui-
delijkheid. Kinderen weten graag wat wan-
neer van hen verwacht wordt. Benoem ook 
heel concreet wat je verwacht, ongeacht de 
leeftijd van je kind. De taken verdeel je best 
in overleg met elkaar. Houd daarbij rekening 
met de voorkeur van elk kind en met de din-
gen waar ze goed in zijn. 

Hulp moet beloond worden ?
Ja hoor, met een knuffel, een waarderend 
woord.  Moet je je puber betalen voor de 
wekelijkse gazonbeurt ? Sommige taken kun 
je extra belonen zolang je kinderen ook 
helpen bij taken die nu eenmaal tot de ge-
deelde verantwoordelijkheid behoren.

Met deze tips in het achterhoofd geraak je 
als ouder al een heel eind op weg. Als je toch 
nog vragen hebt hierover, kun je altijd in het 
opvoedingspunt van Rijkevorsel terecht.

Meer info:
· 0493 31 01 55
· opvoeding@rijkevorsel.be
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Week van de Groeilamp 2021

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2021 werd 
de Week van de Groeilamp georganiseerd. 
Net zoals de vorige jaren lanceerde het lo-
kaal bestuur weer supertoffe ouderuitdagin-
gen. 

Dankzij deze ouderuitdagingen werden 
de ouders gestimuleerd om ook thuis aan 
de slag te gaan. Elke weekdag was er een 
nieuwe uitdaging die ouders samen met hun 
kind(eren) konden aangaan. Zo daagden we 
ze uit om samen te spelen, te dansen met de 
buren, verhalen te vertellen en zoveel meer. 

De familie Van Den Broeck-Seeuws heeft alle 
uitdagingen tot een goed einde gebracht en 
werd ook nog eens uitgeloot door een on-
schuldige kinderhand. Zij kunnen deze zo-
mer volop genieten van hun nieuwe hang-
mat. Proficiat !

Het Kempenoffensief

Met gepaste trots stellen Avansa Kempen, 
Beweging.net, Bibliotheek Turnhout, Erf-
goed Noorderkempen en Stuifzand ‘Het Kem-
penoffensief’ voor: een reeks prikkelende 
podcasts over verschillende Kempense the-
ma’s.

Met dit charmeoffensief wordt de regio op-
nieuw in de schijnwerpers gezet. In juni ver-
schijnen er vier afleveringen, in het najaar 
komen er daar nog eens vier bij.

De thema’s die je nu al kunt ontdekken, zijn 
‘Het Nieuwe Wonen’, ‘Gedeelde Grond’, 
‘Eerlijke Data’ en eind juni ook nog ‘De 
Bom’.

In navolging van de podcasts zullen er ook 
verschillende activiteiten plaatsvinden over 
de hele Kempen. Zo kan er dieper worden 
ingegaan op de vragen en visies die aan bod 
komen in de afleveringen. De podcasts zijn 
te beluisteren op jouw favoriete podcast-
app.

Meer info:
· www.hetkempenoffensief.be 
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Zaterdag 14 augustus 2021 ‘The Racer’
Lokaal bestuur i.s.m. @Veussel

Zomer 1998. De openingsritten van de Tour de France 
zijn verhuisd naar Ierland. De Belgische wielrenner 
Dom Chabol, bijna aan het einde van zijn carrière, 
is één van de beste ‘domestiques’ (meesterknech-
ten) van de afgelopen 20 jaar in de Tour. Het is een 
zware, opofferende rol: tempo instellen, wind tegen-
houden en ondersteuning bieden zodat de sprinter van 
het team als eerste over de meet komt. Zelf voor de 
overwinning gaan is geen optie. Maar Dom koestert in 
het geheim een verlangen om de gele trui te dragen, 
slechts één keer voor het einde van zijn carrière.

Het lokaal bestuur organiseert samen met @Veussel 
een filmvoorstelling van The Racer in openlucht. Je 
bent welkom vanaf 19.30 uur op het molenterrein aan 
de Looiweg. De film start om 21.00 uur. Breng je eigen 
stoel of kussen mee, want er zijn slechts een beperkt 
aantal stoelen ter plaatse beschikbaar. Deze film be-
vat mogelijk beelden die niet geschikt zijn voor jonge 
kijkers.

Gratis op het molenterrein (Looiweg).
Deuren: 19.30 uur – film: 21.00 uur.

Activiteiten onder voorbehoud van eventuele op dat mo-

ment geldende coronamaatregelen.

Zaterdag 11 september ‘The Lion King’
Lokaal bestuur i.s.m. Chiro Rijkevorsel

Op de Afrikaanse savanne is een toekomstige koning ge-
boren. De jonge welp Simba adoreert zijn vader, koning 
Mufasa, die hij later zal opvolgen. Maar niet iedereen in 
het koninkrijk is blij met de komst van de nieuwe kroon-
prins. Scar, Mufasa’s broer en voormalig troonopvolger, 
heeft duistere plannen. Een groot drama vol verraad 
leidt tot Simba’s ballingschap. De jonge leeuw groeit op 
te midden van een wonderlijk stel nieuwe vrienden en 
komt uiteindelijk tot het besef dat hij zijn rechtmatige 
plaats op de troon moet opeisen.

Het lokaal bestuur organiseert samen met Chiro Rijke-
vorsel een openluchtfilmvoorstelling van The Lion King 
in de originele versie. Je bent welkom op de weide 
aan de Bavelstraat 97. Het startuur wordt later nog 
bekendgemaakt. Zit je liever niet in het gras, breng 
dan zeker je eigen (kampeer)stoel of kussen mee.

Gratis op de weide bij Bavelstraat 97 (op 
300 m van de Chiro). De uren worden later gecom-
municeerd.

Meer info:
· 03 340 00 52 
· cultuurdienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/openluchtcinema

Openluchtcinema editie 2021
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Opening fietsparcours 
Potbergstraat - Hoge Akkers - 
Veldstraat

Op 3 juni 2021 was het Wereld Fietsdag. Op 
deze dag eerden we de fiets, ook in Rijke-
vorsel. Zo werd de officiële opening georga-
niseerd van het fietsparcours aan het 1-2-3- 
pianopad bij de Potbergstraat, Hoge Akkers 
en Veldstraat.

Op de opening waren tal van gezinnen aan-
wezig die in het gebuurte wonen. Iedereen 
bracht zijn picknickdekentje mee zodat er 
al zittend, coronaveilig kon geconsumeerd 
worden. Na de speech van de schepen van 
sport werd het officiële fluitsignaal gegeven. 
Het was een gezellige opening.

Het fietsparcours werd aangelegd door de 
buurtbewoners zelf. Het zand werd aange-
leverd door het lokaal bestuur. Het parcours 
is enkel te berijden met de fiets. Motorische 
voertuigen zijn niet toegelaten.

Het beste uit de 
Belgische popgeschiedenis

Van Bobbejaan Schoepen
tot Van Echelpoel:
de 30 mooiste muzikale 
momenten van de Kempen
Dit boek presenteert dertig boeiende en 
bepalende momenten uit de Kempense mu-
zikale geschiedenis. Van De Kreuners, The 
Wolf Banes en Equal Idiots tot Louis Neefs, 
Natalia, Guido Belcanto of Jef Neve, ... Al-
lemaal zo verschillend, maar ook o zo Kem-
pens.

Auteur Jan Delvaux pende al meerdere boe-
ken over Belgische muziek neer en vertelt 
daarnaast opmerkelijke Belgenverhalen op 
Radio 1. Delvaux werkte ook mee aan ‘Bel-
pop’ op Canvas en met Jimmy Dewit (a.k.a. 
Bobby Ewing) maakt hij onder de vlag ‘Bel-
pop Bonanza’ theater en televisie over de 
mooiste momenten uit de nationale muziek-
geschiedenis.
Het boek is te koop in de Leo Pleysierbiblio-
theek aan de prijs van € 23.

Kiekeboewerking zomer 2021

Dit jaar vindt de 26ste editie van speelplein-
werking Kiekeboe plaats. Deze zomer werkt 
Kiekeboe met contactbubbels per week ge-
spreid over vier speellocaties. Dit wil zeggen 
dat er wekelijks 100 unieke kinderen samen 
in een bubbel mogen spelen.

Alle info over de werking, de inschrijvingen, 
de tarieven en de op- en afhaalmomenten 
vind je op de website van het lokaal bestuur.

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

VRIJE TIJD
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Piepeloeren in Veussel

Op zondag 5 september 2021 laat Toerisme 
Rijkevorsel je binnenkijken op enkele bij-
zondere plaatsen in onze gemeente. Een 
uitgestippelde route brengt je langs unieke 
plekjes. Bij de deelnemers is het mogelijk 
om wat streeklekkers te nuttigen.

© Theo De Vos

Aan de fietsroute is bovendien een zoektocht 
verbonden waarmee je mooie prijzen kunt 
winnen. De dag wordt afgesloten op het mo-
lenterrein.

Meer info hierover in onze volgende 2310-edi-
tie. Volg zeker ook onze sociale mediakana-
len. Dit evenement wordt ingericht volgens 
de dan geldende coronamaatregelen en vol-
ledig coronaveilig.

Meer info:
· Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be

Beweegkaart Rijkevorsel

Weet jij nog niet wat te doen in de zomer-
vakantie ? Dan is de beweegkaart van Rij-
kevorsel jouw oplossing. Verspreid in onze 
gemeente vind je heel wat knappe bele-
vingsplaatsen voor groot en klein. Rijke-
vorsel zet letterlijk zijn unieke karakter en 
nieuwigheden op de kaart.

Zo kun je cultuur gaan opsnuiven, picknic-
ken op de toeristische plekjes, ravotten op 
de speelpleintjes en nog veel meer ! Wie nog 
meer beweging wil, kan zich laten gaan op 
de sportterreinen of kan tal van wandel- en 
fietsroutes ontdekken via de QR-code !

In het midden van dit infoblad vind je de ge-
bruiksvriendelijke beweegkaart terug. Laten 
we er een beweegvolle zomer van maken !

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· evenementen@rijkevorsel.be – 03 340 00 54
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
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Sint-Jozef Rijkevorsel

Bij ons vind je
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klein en groot.
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#2310

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef is een 
vereniging die de belangen van alle zelfstan-
dige ondernemers tracht te behartigen. In 
ons ledenbestand bevinden zich zowel klein-
handelaars, bedrijven als vrije beroepers. 
Momenteel hebben wij een 100-tal leden.

Hoe zijn jullie ontstaan ?
Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef is 
opgericht in verschillende fases. De huidige 
vorm bestaat sinds 2007. De eerste jaren 
legden wij de focus meer op onze klanten. 
Om hun een plezier te doen, organiseerden 
wij kerst- en paasacties waarbij ze prijzen 
konden winnen. Ook het ontsteken van de 
kerstverlichting, in samenwerking met de 
gemeente, werd zeer gesmaakt, letterlijk 

en figuurlijk. Ook enkele bedrijfsbezoeken 
passeerden de revue. We stelden ook enkele 
keren een handelsgids op die in vele huis-
kamers op een bevoorrecht plaatsje terecht 
kwam.

In een volgende fase richtten we ons meer 
op de ondernemers zelf en hun noden. Zo 
hielden wij verschillende info-avonden over 
actuele onderwerpen, zoals GDPR, EHBO, 
belastingwetgeving, ... Ook proberen wij 
onze leden te motiveren om deel te nemen 
aan door het lokaal bestuur georganiseerde 
infosessies.

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is altijd een 
schot in de roos als netwerkmoment waarop 
we elkaar op een ongedwongen, plezante 
manier kunnen ontmoeten.

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-JozefVereniging in de kijker
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Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wij denken te mogen spreken van een echte 
vriendenclub. Wij zijn ervan overtuigd dat 
door onze vereniging veel mensen en onder-
nemers beslist hebben om hun aankopen in 
de Rijkevorselse handelszaken en -onderne-
mingen te doen.

Wat ons bestuur betreft: wij hebben een 
voorzitter, secretaris, penningmeester en 
enkele werkende leden. De verantwoorde-
lijkheden lopen wat door elkaar. Onze leuze 
is niet voor niets: ‘Samen trekken we de 
kar’.

Welke activiteit was voor jullie 
een topper ?
De hoofdvogel uit ons bestaan was onge-
twijfeld ons eerste Foodtruckfestival. Heel 
Rijkevorsel praat er nu nog over. Door het 
mooie weer was het een prachtige organi-
satie. De tweede en derde editie vielen let-
terlijk in het water, maar waren toch leuke 
momenten. Dankzij onze talrijke sponsors 
en enthousiaste burgers konden we toch 
break-even draaien.

Verder beleefden wij een golfinitiatie, team-
building in het Schapenhof, after work party, 
...

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Wanneer wij activiteiten organiseren, doen 
wij beroep op andere Rijkevorselse vereni-

gingen om ons te ondersteunen of te helpen. 
Anderzijds proberen we ook aanwezig te zijn 
op activiteiten van andere verenigingen.

Wat zijn jullie wensen
en doelen ?
Wij streven ernaar om een volwaardige ge-
sprekspartner te worden van het lokaal be-
stuur voor het mee uitstippelen van het be-
leid op de vlakken die ons aanbelangen.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Ons eerstvolgende evenement is een bingo-
avond in oktober, met een grote prijzenta-
fel. Jong en oud zijn welkom. Verder denken 
wij constant na over nieuwe projecten.

Hebben jullie nog een
leuke anekdote ?
Tijdens onze bestuursperiode van 2007 tot 
heden, hebben wij al vier schepenen van 
middenstand/lokale economie de revue 
zien passeren. Eén ervan heeft het nu zelfs 
geschopt tot burgemeester. Van een goede 
leerschool gesproken !

Welke vereniging nomineren 
jullie als volgende en waarom ?
Wij nomineren de Verenigde Vrijwillige Rij-
kevorselse Molenaars omdat zij een posi-
tieve uitstraling hebben voor Rijkevorsel en 
zo het toerisme aanwakkeren, wat onze on-
dernemers ten goede komt.

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef

· Hoofdactiviteit: ondernemers verenigen
· Leeftijd: 14 jaar in de huidige vorm
· Aantal leden: ca. 100 leden
· E-mail: info@ondernemendrijkevorsel.be
· Website: www.ondernemendrijkevorsel.be



40

Wat begon als een ludiek idee groeide uit tot een waar succes ...
“In het coronatijdperk is er niet veel meer mogelijk dan wandelen en fietsen, de rest is 
zowat on hold gezet. Dus ja, met de jeugdvrienden van Veussel, door onszelf gedoopt als 

‘The Gang’ met als aftakking Veusselven-
ten, besloten we de wandelschoenen aan 
te trekken gepaard met een rugzak vol klin-
kende pintjes. Zeuren over de vrouwen, 
de kinderen, het werk, ... Je kent het wel. 
Ook wilde plannen en ideeën werden verteld 
en zo kwam de 500 km ter sprake. Mijn goede 
vriend Kevin pikte hierop in door dit gekke 
idee te koppelen aan een goed doel. En zo ge-
schiedde het: Rijko’s 500 km was geboren !

Ik contacteerde voorzitter Joris hierover en 
vertelde hem mijn idiote idee. Joris, niet 
vies om een organisatie op poten te zetten, 
hapte meteen toe waardoor de start geno-
men werd. Week na week werden er ideeën 
over en weer gestuurd totdat we einde-
lijk een concept hadden: zeven rondjes van 
72 km met start en aankomst op de club zelf. 
Via de sociale netwerken werd het evenement 
gepromoot en de positieve reacties kwamen 
vlot binnen.

Joris hield zich bezig met de ideeën, ikzelf 
moest de fysiek opkrikken om het beoogde 
doel te halen. Week na week werden er extra 
kilometers gemaald waardoor de uithouding 
beter en beter werd. Maar niet enkel de fy-
siek telde mee, ook de voeding bleek een be-
langrijk aspect hierin. Goede vriend Kris, niet 
vies van extreme uitdagingen, gaf me hierin 

#2310

Volk van
Veussel

Kurt Verhoeven rijdt
500 kilometer voor Rijko

500 kilometer fietsen binnen een tijdsbestek van 20 uren. Het zijn er 
weinigen gegeven om dit te voltooien, laat staan om er aan te beginnen.
Kurt Verhoeven uit Rijkevorsel ging deze uitdaging vorige maand 
onverschrokken aan en slaagde in de opdracht met vlag en wimpel. Met zijn 
fietsactie zamelde hij € 2 300 in voor de korfbalclub Rijko waar zijn vier 
dochters lid van zijn. Hieronder het verslag van Kurt zijn huzarenstukje. 
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enkele zeer belangrijke tips, waarvoor dank. Ook een speciale tenue kon niet ontbreken: met 
mijn fietsvrienden uit Vosselaar werd een prachtig ontwerp gemaakt, afgerond door Van Herck 
Sport, waarvoor mijn hartelijke dank. De datum kwam steeds dichterbij en de inschrijvingen 
verliepen onverhoopt positief zodat we bij elke ronde minstens vijf co-fietsers hadden. Wat een 
zalig gevoel !

D-day ... Vol zenuwen en spanning: het was zover ! Weinig geslapen en superzenuwachtig, een 
vreemd gevoel. De hemelsluizen wilden roet in het eten gooien bij de start maar dit kon de 
sfeer niet drukken. Een fotoshoot en een interview voor de gazet nog even afwerken en daar 
gingen we: 500 km op de koersfiets die ik drie jaar geleden leerde kennen, hoe zot is dit? Elke 
ronde werd een sociaal gebeuren, bekende en minder bekende fietsers stonden steeds ruim-
schoots op tijd klaar om het beoogde doel te halen! Elke ronde had zijn verhaal, iedere keer 
werd de moraal groter bij de aankomst op de club. Plaspauzes, stomme stoten, sfeermuziek 
op de achtergrond, slechts één lekke band, zenuwachtige medefietsers, hardrijders, ... alles 
maakten we mee.

De planning was dat we rond 16.00 uur zouden arriveren, maar door de fantastische begelei-
ding van vrijwilligers, medefietsers en zelfs topkiné Dierik hadden we een ruime marge op dit 
schema. De laatste ronde met de Flandriens werd de kers op de taart: allen samen in dezelfde 
tenue vol emotie over de finish komen met een gemiddelde van 29,7 km per uur: fantas-
tisch en onvergetelijk! De vele supporters wachtten ons op en gaven een heerlijk applaus bij 
aankomst, wat een gevoel ! Na enkele dankwoorden van voorzitter Joris op het coronaveilige 
terras smaakte het eerste pintje na maandenlange onthouding heerlijk. Met een aanzienlijke 
opbrengst voor deze warme club konden we dus spreken van een geweldig succes !

Mijn dank gaat uit naar alle mensen die op hun eigen manier hun steentje hebben bijgedragen.”

Het volledige verhaal van begin tot einde is te lezen op www.rijko-korfbal.be.
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Geflitst...Geflitst...

29 mei 2021: Terrassentering

Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

14 april 2021: Tieneractiviteit wakeboarden in De Mosten

3 juni 2021: Opening crossparcours 1-2-3-Pianopad

12 juni 2021:

Zwerfvuilruimactie Jeugdtheater Globe

9 juni 2021:

Ruben Block in de Singer

17 mei 2021: Regenboogvlag

wappert in Rijkevorsel

n.a.v. IDAHOT

7 juni 2021:Oefening Brandweer

Rijkevorsel in de
Sint-Willibrorduskerk

3 juni 2021: Workshop EHBO voor uwe Velo
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁
MELDINGSFORMULIER
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Elke dinsdag
Van 10.00 tot 16.00 uur
Vrij bezoek Heemkundig Museum
Museum

Het Heemkundig Museum bevat een lo-
kaal met ambachten, winkeltje, land-
bouwalaam, leefkamer 1900 en 1935, 
afbeeldingen lokale verenigingen, dok-
ter-tandarts kabinet, resultaten opgra-
vingen kasteel, klasje, sport, muziek, 
oorlog. Foto's uit het iets verdere en 
nabije verleden.
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

Tot zaterdag 31 juli 2021
Rondrit Noorderkempen

Gratis rondrit door de Noorderkempen 
met vertrek in Rijkevorsel, dit volledig 
coronaveilig en met je eigen bubbel. 
Ongeveer 135 km te rijden tot eind juli 
en dit volledig gratis. Alles is terug te 
vinden op de website antwerpclassic.be
Gratis

 Vertrek aan parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 PAK Antwerpen
 antwerpclassic.be

Tot 15 september 2021
Fiets- en wandelzoektocht
Zoektocht

Harmonie Broederband richt een fiets- 
en wandelzoektocht in voor jong en oud 
van ongeveer 12 km. Deelnameformu-
lieren zijn te koop bij de onthaalbalie 
in het gemeentehuis, in de Leo Pley-
sierbibliotheek en bij Carrefour Market 
Rijkevorsel. Bovendien zijn er mooie 
prijzen te winnen.
€ 7

 Vertrek aan Café 't Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0498 59 79 57
 www.khbroederband.be

1 juli tot 31 aug. 2021
Tijdens de openingsuren van
de Leo Pleysierbibliotheek
Schatten van Vlieg 
Spel

Ja hoor, Vlieg is deze zomer opnieuw 
op bezoek in de Leo Pleysierbibliotheek 
met de actie Schatten van Vlieg. Ga op 

zoek naar onze schat van Vlieg door een 
parcours boordevol leuke spelletjes te 
verkennen. De schattenzoektocht is er 
voor alle kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Natuurlijk heeft Vlieg ook aan de 
kleintjes gedacht. Via de school ont-
vangen zij een tekening, die ze kunnen 
inleveren in de bib in ruil voor een ca-
deauzakje. 
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

1 juli 2021
Van 10.30 tot 11.10 uur 
Van 13.30 tot 14.10 uur
Theatervoorstelling
Lappie Lapstok:
‘Als een tak geen thuis is’ 
Theatervoorstelling

De gratis voorstelling ‘Als een tak geen 
thuis is’ gaat over culturele verschil-
len en je anders voelen. De nadruk ligt 
op het ontdekken van overeenkomsten 
in elkaar en verschillen als een meer-
waarde te zien. Van 10.30 tot 11.10 uur 
zijn de kleuters (geboortejaar 2015–
2018) welkom, van 13.30 tot 14.10 uur 
mogen de lagereschoolkinderen (ge-
boortejaar 2009–2014) komen genieten. 
Vooraf inschrijven is verplicht.
Gratis

 Kiosk gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be
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2 juli 2021
18de Stratenloop
Memorial Fons Brydenbach
Loopwedstrijd

Ons volledig looptraject is toeganke-
lijk en geschikt voor G-Runners. Extra 
prijzenpot voor deelnemers uit Rijke-
vorsel. De Karamellenloop is helaas ge-
annuleerd vanwege de coronamaatre-
gelen. Alle kinderen die zich toch laten 
inschrijven krijgen een verrassing.

 Centrum Rijkevorsel
 Dorp
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 www.rijkevorsel-leeft.be

Om 20.00 uur
Verbruggen, Sluijs & Lazarevitch
Concert

 © Jazzepoes

Jazz in de Singer met het trio Teun Ver-
bruggen op drums, Serge Lazarevitch 
op gitaar en Ben Sluijs op altsax.
€ 15
Studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

3 juli 2021
Om 20.00 uur
Meskerem Mees
Concert

 © Kaat Pype

Meskerem Mees, winnares van de laat-
ste editie van Humo’s Rock Rally, neemt 
je met een stemgeluid zo puur als bron-
water en haar akoestische gitaar bij je 
nekvel en laat je niet meer los. Met haar 
debuutsingle ‘Joe’ verovert Meskerem 
medio 2020 de ether en àlle harten. 
Dit voorjaar breit ze hier een knap ver-
volg aan met een tweede succesvolle 
single ‘Seasons’ en een samenwerking 
met Tourist Le MC op het wondermooie 
‘Niemandsland’.
€ 30 per bubbel van twee personen

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

9, 10 en 11 juli 2021
16 en 17 juli 2021

Vrijdag en zaterdag om 20.00 uur 
Zondag om 14.00 uur
Jeugdtheater Globe - Schipbreuk
Theatervoorstelling

Tijd om de wereld weer te veroveren ! 
Kruip (op veilige afstand) mee op onze 
boot voor een nooit geziene absurd 

dolle reis zonder (of net met ?) bestem-
ming ! Het belooft een absurde, hilari-
sche komedie te worden.
€ 9

 Molenterrein 
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 Jeugdtheater Globe
 0474 45 60 59
 www.jtglobe.be/tickets

18 juli en 15 aug. 2021
Van 14.00 tot 17.00 uur
Vrij bezoek Heemkundig Museum
Museum

Het Heemkundig Museum bevat een lo-
kaal met ambachten, winkeltje, land-
bouwalaam, leefkamer 1900 en 1925, 
afbeeldingen lokale verenigingen, dok-
ter-tandarts kabinet, resultaten opgra-
vingen kasteel, klasje.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

 

Aankondigingen van 
activiteiten in september
dien je uiterlijk op
donderdag 5 augustus 2021
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 bestuur heeft het recht 
inzendingen te weigeren, in 
te korten en te wijzigen.
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24 juli 2021
Grote Prijs Peter Brosens
Wielerwedstrijd

 Sint-Jozef
 Meir
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 0471 91 77 01
 www.rijkevorsel-leeft.be

14 augustus 2021
Deuren open om 19.30 uur
Start film om 21.00 uur
Openluchtcinema ‘The Racer’
Film

De film ‘The Racer’ wordt vertoond op 
het terrein bij de Stenen Bergmolen en 
start om 21.00 uur (deuren om 19.30 
uur). Breng je eigen stoel of kussen 
mee, want er zijn slechts een beperkt 
aantal stoelen ter plaatse beschikbaar ! 
Opgelet: deze film bevat mogelijk beel-
den die niet geschikt zijn voor jonge 
kijkers.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 @Veussel i.s.m. lokaal bestuur
 cultuur@rijkevorsel.be

27 augustus 2021
Proloog Bart Lauryssen
Wielerwedstrijd

 Café William’s Place
 Hoek 31
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 0471 91 77 01
 www.rijkevorsel-leeft.be

28 augustus 2021
GP LeVHel en GP Gert Dockx
Wielerwedstrijd

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 www.rijkevorsel-leeft.be

28, 29 en 30 aug. 2021
Zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur
Zondag van 11.30 tot 20.00 uur
Maandag van 11.30 tot 20.00 uur
Jumbomosselenrestaurant
Rijkevorsel kermis
Eten en drinken
Tijdens Rijkevorsel kermis kun je in zaal 
’t Centrum terecht voor een smakelijke 
portie jumbomosselen. Voor niet-mos-
seleters serveren wij ook heerlijke vers 
bereide videe met groenten, koude 
schotel, croque-monsieur met groen-

ten, croque uit ’t vuistje, pannenkoe-
ken en vanille-ijs aan democratische 
prijzen. Gerechten kunnen ook worden 
afgehaald. Breng een tas mee !

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

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

volgende maand

5 september 2021
Piepeloeren in Veussel

 Rijkevorsel

11 september 2021
Openluchtcinema The Lion King

 Weide Bavelstraat

15 september 2021
Lezing ‘Weetjes en verhalen 
over bomen en struiken’

 Leo Pleysierbibliotheek

26 september 2021
MTB Rijkevorsel

 FC Sint-Jozef SK

Cars & Coffee
 Oude Pastorij
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Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@rijkevorsel.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@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

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

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 momenteel gesloten
donderdag momenteel gesloten

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

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag -vrijdag 9.00-12.00 uur op afspraak

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag 9.00 - 12.00 uur & 17.00 - 20.00 uur op afspraak
woensdag  13.00 - 17.00 uur op afspraak
vrijdag  9.00 - 12.00 uur op afspraak

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

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.van.den.eijnden@rijkevorsel.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

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 12.30 - 19.00 uur
woensdag  8.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.30 uur
donderdag  8.00 - 12.00 uur 
vrijdag  8.00 - 12.00 uur 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 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur  18.00 -20.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 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

Openingsuren diensten                   



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

MEER INFO OP WWW.RIJKEVORSEL.BE/OPENLUCHTCINEMA

CHIRO
RIJKEVORSEL


