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2310
Luister, het regent buiten en een vreemd gezang
fluistert langs m’n vensterruiten.
Liefste, wees niet bang
want als straks de zon gaat schijnen
en je kijkt omhoog en de wolken gaan verdwijnen
dan komt de regenboog.
Is jouw hart vol verdriet ?
Bedenk dan één moment dat je gelukkig bent
omdat je de regenboog nog ziet.

Uit: Elly Nieman - Regenboog

© Guido Van Hout
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INHOUD

4
Een stickerboek vol met weetjes over Rijkevorsel ? Het 
lokaal bestuur werkte voor dit project samen met onze 
jeugdverenigingen, lokale handelaars en ondernemers. Ook jij 
kunt dit boek binnenkort in je bezit hebben. Je leest er alles 
over in deze 2310.

34
Op zondag 5 september kun je komen ‘piepeloeren’ op enkele 
unieke plekjes in onze gemeente. Op elke locatie word je 
getrakteerd op een lekkernij. Snel zijn is de boodschap want de 
plaatsen zijn beperkt.

26
Op het kerkhof in het centrum werd onlangs een nieuw 

dienstgebouw ingehuldigd met faciliteiten voor zowel het 
personeel als de bezoekers.

10
Eind vorig jaar werd op vraag van het lokaal bestuur een 

gezondheidsenquête uitgevoerd door Sciensano. Een grote 
meerderheid van onze bevolking ouder dan 15 jaar geeft te 

kennen in het algemeen een goede gezondheid te hebben. Toch 
zijn er ook aandachtspunten waaraan gewerkt moet worden. 

18
Van vrijdag 27 augustus tot en met dinsdag 31 augustus kunnen 
we weer genieten van de kermisattracties en kermisterrassen in 
het centrum. Het lokaal bestuur neemt de nodige maatregelen 
om dit alles veilig te laten verlopen.

IN VEUSSELIN VEUSSEL

Vertrek tussen 
10:00 en 14:00 u

  (onthaal gemeentehuis & dienst toerisme)
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VOORWOORD

Nathalie Cuylaerts,

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

Beste inwoner,

De zomervakantie loopt alweer op z’n einde. Binnenkort vertrekken onze jongeren 
weer vol goede moed naar school. Hopelijk kan dit zonder al te veel regeltjes en zonder 
mondmasker.

Maar voor het zover is, is er opnieuw kermis in ons dorp. In juli ging deze reeds door in 
Sint-Jozef waar er, ondanks het minder mooie weer, door jong en oud genoten is van 
dat kleine stapje richting normaal. Ook in het centrum kunnen we dit weekend opnieuw 
genieten van uitgebreide kermisterrassen en vele attracties waar onze kinderen zich op 
kunnen uitleven.

De kinderen zijn massaal op pad gegaan om de zoektocht langsheen onze mooie speelpleintjes tot een goed einde te 
brengen. Door het deelnemen aan de zoektocht konden ze extra kermisjetons verdienen die ze op de kermis kunnen 
gebruiken. Ouders en kinderen ontdekten speelpleintjes in onze gemeente waarvan ze het bestaan niet wisten. 

Wat je ook zal vinden in deze 2310 is meer info over het Rijkevorselse stickerboek. Een stickerboek waarin onze 
gemeentelijke diensten en evenementen worden uitgelicht, maar waar vooral onze jeugdverenigingen in de kijker 
worden gezet. Zijn er in je gezin kinderen tussen vijf en vijftien jaar, dan ontvang je binnenkort een stickerboek in 
je bus met de eerste drie stickerpakjes. De overige stickers ontvang je bij jouw aankopen bij de deelnemende lokale 
handelaars. 

Samen met de zes gemeenten van het samenwerkingsverband Noorderkempen Werkt werd het mooie project 
‘Trajectgezellen’ opgezet. Jongvolwassenen die het moeilijk hebben om in deze hectische maatschappij een 
plekje te vinden, worden begeleid door jongerenwerkers. We herhalen ook het project van ‘De Feeënboom’. 
Vorig jaar was dit een overdonderend succes waarmee we heel veel kinderen een fijne Kerst hebben 
bezorgd.                                                                                                                                                                    

Geniet nog van de laatste zomermaand. Doe een terrasje, neem deel aan de evenementen die stilletjesaan terug op 
gang komen zoals Piepeloeren, de herdenking van de bevrijding, de kermis, ... Maar, doe het veilig ! Zit je vakantie 
er reeds op? Dan kun je terug starten met opgeladen batterijen. En aan onze schoolgaande jeugd: veel succes met 
het nieuwe schooljaar!
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BESTUUR

Een album op maat van jongeren
Het stickerboek richt zich in het bijzonder op de jeugd van Rijkevorsel. Daarom krijgen alle 
gezinnen met kinderen en jongeren van 5 tot en met 15 jaar binnenkort een gratis stickerboek 
in de brievenbus. 

Maar ook andere inwoners kunnen een gratis album bekomen. Vul de bon bij dit artikel in en 
geef deze af aan de medewerkers bij de onthaalbalie in het gemeentehuis, de sociale dienst 
of de Leo Pleysierbibliotheek. In ruil ontvang jij ook een exemplaar van het Rijkevorselse stic-
kerboek.

Ga op stickerjacht bij onze lokale ondernemers
Eénmaal je beschikt over het stickerboek kan jouw zoektocht naar stickers beginnen. De stic-
kerpakjes kun je verkrijgen bij de deelnemende zaken in Rijkevorsel. Wie er allemaal meedoet, 
ontdek je achteraan in het boek. Op de website www.rijkevorsel.be/stickerboek vind je naast 
de deelnemers ook de acties terug waarmee je stickerpakjes kunt verzamelen. Of neem een 
kijkje op hun website of hun Facebookpagina.

Elke handelszaak heeft ook een eigen stickertje. Dus wil je je album helemaal vol, dan moet je 
hen allemaal een bezoekje brengen. Ook bij de diensten van het lokaal bestuur zul je sticker-
pakjes kunnen verzamelen. Hou dus zeker ook de sociale mediakanalen van het lokaal bestuur 
in het oog.

Is jouw stickerboek helemaal vol? Toon hem dan ten laatste op 31 december 2021 in de bib, het 
gemeentehuis of bij de sociale dienst. Wie weet win jij dan nog een leuke prijs !

Binnenkort lanceert het lokaal bestuur een heus stickerboek van en voor 
Rijkevorsel ! Een boek boordevol mooie foto’s en interessante weetjes over 
onze gemeente. Stickers kun je bekomen bij de deelnemende handelaars en 
ondernemers van Rijkevorsel.

Rijkevorsel gaat op stickerjacht
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Een stickerboek voor en door Rijkevorsel
Alle verenigingen met een jeugdwerking kregen de kans om deel te nemen aan het album. Aan 
de hand van heel wat leuke actiefoto’s (her)beleef je niet alleen hun activiteiten maar krijg je 
meteen ook een mooie inkijk in hun werking. Misschien wil je wel lid worden?

Snuif ook de sfeer op van enkele toffe plekken in Rijkevorsel en kom meer te weten over acti-
viteiten en evenementen binnen onze gemeente. Waar kun je gaan skaten? Of met je vrienden 
gaan ravotten? Of paaseieren gaan rapen? En wie doet op zondag de molen draaien? Allemaal 
vragen waarop je na het lezen van het boek een antwoord weet !

Ook de diensten van het lokaal bestuur stellen zich voor. Zo weet je bij wie je in de toekomst 
terechtkunt met al jouw vragen. Zie je een play-symbooltje staan ? Download de VEEEW-app, 
beweeg je smartphone over de foto en het beeld komt tot leven!
We wensen iedereen heel veel verzamelplezier !

Meer info: · www.rijkevorsel.be/stickerboek

Naam + voornaam:   ..........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Bon gratis stickerboek

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

✁
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Rijkevorsel Informeert

Noteer alvast 19 en 21 oktober in je agenda! 
Dan organiseren we opnieuw de bewoners-
vergaderingen ‘Rijkevorsel Informeert’. Op 
deze avonden kom je onder andere te weten 
welke plannen het bestuur voor Rijkevorsel 
in petto heeft. Meer nog ... je kunt samen 
met het bestuur mee nadenken over de toe-
komst van Rijkevorsel !

Op dinsdag 19 oktober vindt Rijkevorsel In-
formeert plaats in het Gemeenschapscen-
trum van Sint-Jozef. Twee dagen later kun je 
terecht in de raadzaal in het gemeentehuis.

Meer info verneem je in de volgende editie 
van de 2310.

Kort verslag raden
21 juni 2021

Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 10 juni 
2021 inzake het opnieuw organiseren van 
fysieke raden met een livestream voor het 
publiek wordt bekrachtigd.

Akte wordt genomen van het schriftelijk 
ontslag op 1 juni 2021 van de heer Kristof 
Van Hoye als gemeenteraadslid.
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van 
gemeenteraadslid van mevrouw Sabine Fran-
sen worden goedgekeurd. Betrokkene wordt 
toegelaten tot het afleggen van de eed.
Het nieuwe raadslid legt de eed af in handen 
van de voorzitter van de raad en voegt zich 
vervolgens bij de vergadering.
De rangorde van de gemeenteraadsleden 
wordt vastgesteld.

De raad neemt akte van het rapport van de 
algemeen directeur over de organisatiebe-
heersing in 2020.
Het aangepaste algemene kader van het or-
ganisatiebeheersingssysteem wordt goedge-
keurd.
Akte wordt genomen van de stand van zaken 
van het organisatiebeheersingsplan.

De gemeenteraad gaat akkoord met de ex-
tra samenwerkingsovereenkomst tussen de 
twaalf deelnemende gemeenten van de 
Sportregio Noorderkempen ILV, opgemaakt 
voor de opdracht ‘opmaak bovenlokaal mas-
terplan sportinfrastructuur’.

Goedkeuring wordt verleend aan de bestek-
ken en de ramingen voor volgende opdrach-
ten:
· De vernieuwing van het dak van GLS De 

Wegwijzer. De raming voor een bedrag 
van € 71 209,02 excl. BTW wordt goedge-
keurd.

BESTUUR

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Op kermismaandag, 30 augustus, zullen de administratieve dien-
sten, de sociale dienst OCMW, de vrijetijdsdiensten en de Leo 
Pleysierbibliotheek gesloten zijn. De Kinderclub is die dag wel 
open.

Op donderdag 30 september 2021 zijn alle diensten van het lo-
kaal bestuur gesloten door de organisatie van een interne acti-
viteit. Dit geldt zowel voor de administratieve diensten in het 
gemeentehuis, alsook voor het recyclagepark, de Leo Pleysier-
bibliotheek, de sociale dienst en de Kinderclub. 
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· Renovatie gemeentehuis te Rijkevorsel. 
De raming bedraagt € 3 305 785,12 excl. 
BTW.

· Wegen- en rioleringswerken in Bergsken, 
Vonderstraat, Molenstraat, Sint-Willibror-
dusstraat en Kardinaal Cardijnlaan. De ra-
ming bedraagt € 1 279 090,50 excl. BTW 
(aandeel gemeente € 485 162,43 excl. 
BTW).

· Raamcontract voor de aanstelling van een 
architect voor architectuuropdrachten 
voor werken aan gebouwen erkend als 
monument. De raming bedraagt € 138 999 
excl. BTW.

· Vervangen en onderhoud van telefonie-in-
frastructuur. De raming bedraagt € 49 584  
excl. BTW.

· Wegen- en rioleringswerken Oude Goor-
straat en Opstal. De raming bedraagt 
€ 764 037,50 excl. BTW.

De lastvoorwaarden worden vastgesteld zo-
als voorzien in de bestekken en zoals opge-
nomen in de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten.

Goedkeuring wordt gegeven aan de ont-
werpakte, opgemaakt door de afdeling Vast-
goedtransacties, voor de kosteloze over-
dracht van een weg met aanhorigheden te 
Bieshoven, met een totale oppervlakte van 
18 a 45 ca.

Kennis wordt genomen van de verslagen van 
het ABOC van 12 mei 2021 en van de school-
raad van 2 juni 2021. Eveneens wordt goed-
keuring verleend aan het lestijdenpakket 
voor het schooljaar 2021-2022 en de facul-
tatieve verlofdagen, pedagogische studie-
dagen en extra-muros activiteiten voor het 
schooljaar 2021-2022.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Akte wordt genomen van het schriftelijk 
ontslag op 1 juni 2021 van de heer Kristof 

Van Hoye als lid van de raad voor maatschap-
pelijk welzijn.
Akte wordt genomen van de installatie van 
rechtswege van mevrouw Sabine Fransen als 
lid van de raad voor maatschappelijk wel-
zijn.
De rangorde van de leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn wordt vastgesteld.

Akte wordt genomen van het rapport van de 
algemeen directeur over de organisatiebe-
heersing in 2020.
De raad neemt akte van de stand van zaken 
van het organisatiebeheersingsplan.
Het aangepaste algemene kader van het or-
ganisatiebeheersingssysteem wordt goedge-
keurd.

Het OCMW delegeert de opdracht tot gun-
ning en sluiting van de opdracht 'Raamcon-
tract voor de aanstelling van een architect 
voor architectuuropdrachten voor werken 
aan gebouwen erkend als monument' aan het 
gemeentebestuur van Rijkevorsel.

Het OCMW delegeert de opdracht tot gun-
ning en sluiting van de opdracht ‘Vervangen 
en onderhoud van telefonie-infrastructuur’ 
aan het gemeentebestuur van Rijkevorsel.
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Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vinden plaats op woensdag 1 september en 
maandag 27 september 2021 vanaf 20.00 
uur. De agenda’s worden een achttal dagen 
voor de raadszittingen bekendgemaakt. 

De zittingen zullen te volgen zijn via 
livestream. De link voor de livestream wordt 
ter beschikking gesteld op de website. Het 
audioverslag van de raden kun je herbeluis-
teren op onze website.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/ocmwraad

Internationale Dag
voor de Vrede

21 september is door de VN uitgeroepen 
tot Internationale Dag voor de Vrede om de 
idealen van vrede te promoten.

Als lid van het internationale netwerk Mayors 
for Peace wenst Rijkevorsel hier de nodige 
aandacht aan te besteden. De vredesvlag zal 
op deze dag zichtbaar aanwezig zijn in onze 
gemeente.

Meer info:
· www.vrede.be/vrede-in-actie/vredesvlag

Overstromingen: 
solidariteitsactie Rode Kruis

Het Rode Kruis-Vlaanderen en talloze vrij-
willigers organiseren mee de noodhulpacties 
naar aanleiding van de desastreuze overstro-
mingen van deze zomer. Dankzij de vele gulle 
financiële giften en de massaal aangeboden 
helpende handen, kan het Rode Kruis de 
slachtoffers van de watersnood helpen. Ze 
staan er de collega’s van hun Waalse tegen-
hanger Croix-Rouge de Belgique bij, dat de 
coördinatie van de noodhulp op zich neemt.
Rode Kruis-Vlaanderen neemt verschillende 
taken op zich, afhankelijk van de noden die 
de lokale bevolking heeft.

helpt
helpen

In hun takenpakket zit onder andere de 
coördinatie van de voedselbedeling, het 
voorzien van psychosociale ondersteuning, 
medische hulp, poetsproducten, de briefing 
van de verschillende crisisvrijwilligers, het 
verlenen van bijstand en de opruimwerken.

Hoe kun jij helpen ?
Op het rekeningnummer BE70 0000 0000 
2525 kun je een gift storten of je kunt je 
kandidaat stellen als vrijwilliger. Voor een 
giftbedrag vanaf € 40 ontvang je een fiscaal 
attest.

Meer info:
· www.rodekruis.be/helpenhelpt

BESTUUR
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Herdenking bevrijding 
Rijkevorsel

Eind september 1944, na meer dan 4,5 jaar 
nazi-bezetting, werden onze Kempense ka-
nalen door de Duitse Wehrmacht gebruikt als 
verdedigingslinie. Tijdens de nacht van 24 
op 25 september 1944 stak de Britse 146ste 
Infanterie Brigade van de 49ste Infanterie 
Divisie, de Polar Bears, echter het kanaal 
over bij Sas 1 en brak door de vijandelijke 
posities. Alle andere pogingen faalden, maar 
bij Sint-Jozef draaide het uit op een succes.

De vzw Spearhead en het lokaal bestuur hou-
den eraan om in september deze gebeurtenis 
te herdenken, dit jaar op zondag 19 septem-
ber. Ook dit jaar gaan we nog niet voor een 
herdenking met nevenactiviteiten zoals we 
die in het verleden kenden. De vzw Spear-
head past hun programma aan en er wordt 
geen kampplaats opgezet in Sint-Jozef Rij-
kevorsel.

Om 11.00 uur nodigt de vzw Spearhead en 
het lokaal bestuur iedereen uit om deel te 
nemen aan de ceremonie met fly-over van 
historische vliegtuigen aan het Plumbridge-
monument ter hoogte van het sas in Sint-
Jozef Rijkevorsel.

Op zoek naar vrijwillgers ?
Laat het weten !

Het voorbije anderhalf jaar hebben vele 
vrijwilligers zich onbaatzuchtig ingezet tij-
dens de corona-epidemie. Ook in de vacci-
natiecentra in Weelde en Turnhout staken 
meer dan 2 000 vrijwilligers een handje toe ! 
Velen onder hen willen zich ook na de vac-
cinatiecampagne inzetten als vrijwilliger. 
Ben je met jouw organisatie of vereniging 
op zoek naar vrijwilligers ? Surf dan naar 
www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank. 
Hier kun je jouw oproep doorgeven via een 
online formulier. Na controle publiceren 
we jouw verzoek op de website. Boven-
dien plaatsen we dezelfde vacature ook op 
www.vrijwilligerswerk.be voor een nog gro-
ter bereik.

Op www.rijkevorsel.be/vrijwilliger vind je 
trouwens een overzicht van alle lopende va-
catures. Neem zeker eens een kijkje. Wie 
weet zit er iets voor jou tussen !

ELZ Kempenland organiseert in september 
voor verenigingen en organisaties een digi-
tale workshop ‘Hoe schrijf ik een goede vrij-
willigersvacature’. Daarnaast zijn er ook in-
fosessies in de vaccinatiecentra van Weelde 
(22 september) en Turnhout (29 september) 
waar je kennis kunt maken met vele vrijwil-
ligers.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vrijwilliger
· www.elzkempenland.be

· 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

Hoe gezond is de Rijkevorselnaar ?
In het najaar van 2020 voerde het wetenschappelijk instituut Sciensano, 
in opdracht van het lokaal bestuur, een gezondheidsenquête uit bij onze 
inwoners. Dankzij deze enquête kregen we als lokaal bestuur inzicht in de 
gezondheidssituatie van onze inwoners.

Op basis van een steekproef uit het Rijksregister werden 2 306 inwoners gecontacteerd. Van 
1 059 personen ontvingen we een vragenlijst terug. Een waaier aan gezondheidsthema’s kwam 
aan bod in de vragenlijst en per thema werden één of meerdere gezondheidsindicatoren be-
rekend. Verschillen tussen mannen en vrouwen en verschillende leeftijdsgroepen werden be-
studeerd. De resultaten werden vergeleken met deze van het Vlaams Gewest op basis van de 
nationale gezondheidsenquête van 2018. De enquête werd afgenomen in volle coronaperiode. 
Het is dan ook belangrijk om de resultaten te situeren in deze context. We geven je graag de 
resultaten van enkele thema’s mee.

Tabakgebruik
In Rijkevorsel rookt 15 % van de bevolking: 10,5 % rookt dagelijks en 4,3 % occasioneel, 5,8 % 
is zware roker. Onder de niet-rokers hebben vrouwen eerder nog nooit gerookt terwijl mannen 
vaker gestopt zijn met roken.

Kwetsbaarheid en valincidentie
Meer dan een kwart van de bevolking van 65 jaar en ouder is kwetsbaar. Het percentage kwets-
bare personen stijgt met de leeftijd en ligt hoger bij vrouwen dan bij mannen. Daarnaast is 
23 % van de bevolking van 65 jaar en ouder gevallen het afgelopen jaar waarvan de helft meer 
dan één keer. Hoe ouder men is, hoe hoger de kans op vallen.

Vitaliteit
Gemiddeld geeft een Rijkevorselnaar van 15 jaar en ouder een score van 7,5 op 10 voor le-
venstevredenheid. Jongeren en 75-plussers zijn gemiddeld minder tevreden met het leven en 
hebben minder vitale energie.
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Voedingsgewoonten
Slechts 5,2 % van de ondervraagden eet de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid fruit en groen-
ten. Op vlak van frisdrank- en snackconsumptie zijn er geen verschillen met het Vlaams Ge-
west: 18 % drinkt dagelijks frisdrank en 36 % eet dagelijks snacks. Vrouwen eten gezonder dan 
mannen. Ze eten vaker groenten en fruit, halen vaker de aanbevolen hoeveelheid per dag en 
drinken minder vaak dagelijks frisdrank.

Stress en gemoedstoestand
In Rijkevorsel rapporteert 41 % van de bevolking van 15 jaar en ouder recente psychische pro-
blemen en heeft 25 % een reële kans op een psychische aandoening. Vrouwen en jongeren heb-
ben meer kans op psychische klachten.

Positief is dat 72 % van de bevolking ouder dan 15 jaar aangeeft in het algemeen een goede 
gezondheid te hebben.

Met de resultaten van de enquête gaat het lokaal bestuur aan de slag om een gezondheidsbeleid 
op maat van onze inwoners uit te werken.

Op de laatste schooldag wuifden we 37 leerlingen van het zesde leerjaar uit. 
Hun carrière in De Wegwijzer zit erop. De meesten van deze kinderen zetten 
hun studies verder in scholen in Hoogstraten en Malle.

Dat de diploma-uitreiking nog in coronamodus doorging, zal niemand verba-
zen. Het was sober, maar mooi en intens.
Langs deze weg willen we zeker ook de leden van het oudercomité heel hard 
bedanken. Ondanks de strikte regelgeving organiseerden ze weer tal van 
activiteiten: ontbijt op bed, Valentijn verwenpakketten, pizza- en pasta-
verkoop, ... De winsten die hierop gemaakt werden, kwamen helemaal ten 
goede aan de kinderen: schoolreizen, materialen en ... lekkere ijsjes ! Op 
het einde van het schooljaar werden de leerlingen en leerkrachten alweer 
verwend met een ijsje.
Telkens op het einde van het schooljaar worden de meesters en de juffen 
door de leerlingen uitgedaagd voor een wedstrijdje voetbal en trefbal. De 
meesters en juffen trokken ook deze keer weer aan het langste eind. Met 
dank aan de talrijke supporters.
Schoolreizen konden gelukkig doorgaan, ook al hingen hier nog een heleboel 
voorwaarden aan vast. Zo was het onder andere verboden om te lang in de 
bus te zitten.

Wanneer jullie dit lezen, is het nieuwe schooljaar bijna van start gegaan. Ho-
pelijk wordt het voor ouders, kinderen en leerkrachten een zorgeloos jaar !

Sprokkels uit De Wegwijzer
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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, uittrek-
sels, ... kun je overigens volledig online aan-
vragen op www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer 
gebruiksvriendelijk 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.

Jongvolwassen en hulp nodig ?

Jongvolwassenen onder de 30 jaar die onder-
steuning willen in hun zoektocht naar werk 
of hulp zoeken rond thema's zoals wonen, 
hun sociaal netwerk, hun mentaal welbevin-
den, ... kunnen sinds kort een trajectgezel 
krijgen in de Noorderkempen. 

Een traject voor een
betere start in het leven
De gezel zet in op talenten en neemt de jon-
gere mee in een versterkend traject. Hier-
bij geeft de jongere zelf aan wat de wensen 
en mogelijkheden zijn om de start van zijn 
of haar volwassen leven te verbeteren. Een 
goede start is immers goud waard, want het 
kan bepalend zijn voor hun verdere levens-
loop.

In tegenstelling tot het bekende TV-pro-
gramma ‘De Kemping’, dat een schokeffect 
beoogt, zetten we met dit project in op een 
aanklampende manier om de jongvolwas-
sene zijn of haar leven duurzaam op de rails 
te krijgen, en dit zolang het nodig is voor de 
jongere.

Alle jongeren die een ruggensteuntje kun-
nen gebruiken, zijn welkom !

Noorderkempen Werkt en de sociale dien-
sten van de lokale besturen van Rijkevor-
sel, Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, 
Merksplas en Ravels werken hiervoor samen 
met Emino en Arktos omwille van hun exper-
tise als trajectgezellen.

TOP in je KOP
We maken de koppeling met TOP in je KOP, 
het onlangs opgestarte Leader-project rond 
jongerenwelzijn van Noorderkempen Werkt.

Het project wil de dienstverlening naar de 
jongeren brengen, naar de gemeenten waar 

09 00
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zij wonen of waar hun leven zich groten-
deels afspeelt. De dienstverlening kan, als 
dat nodig is, aangepast worden aan de noden 
van de jongvolwassene. Als de expertise van 
andere organisaties nodig is, zullen zij mee 
betrokken worden. Ook de trajectgezel zal 
mee de stappen zetten richting deze hulp, 
zodat er geen breuklijn in de hulpverlening 
ontstaat.

“We willen er zijn voor jongeren en met hen 
op pad gaan om stappen te zetten in de rich-

ting van ofwel werk, ofwel opleiding. Ook 
welzijnsvragen worden opgepikt. We willen 
de jongere centraal zetten in zijn of haar 
eigen traject. We versterken de jongere in 
zijn of haar traject en bouwen hierbij op de 
aanwezige krachten.”

Er worden jaarlijks 100 trajecten voor jon-
geren vooropgesteld, maar ook dat is aan-
pasbaar aan de noden van de jongeren in de 
Noorderkempen.

Het is de eerste keer dat de lokale besturen 
van Noorderkempen Werkt en het Europees 
Sociaal Fonds (ESF) zich vinden in een der-
gelijk flexibel en omvangrijk project rond 
jongvolwassenen. We wensen de jongvol-
wassenen en trajectgezellen alle succes toe!

Ben je jonger dan 30 jaar en heb je hulp 
nodig bij het vinden van werk of voor andere 
thema's ? Twijfel niet en neem contact op 
met de sociale dienst van het lokaal bestuur. 
Zij zijn er om jou te helpen !

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

· Vervoort Gabriella °1940 †  4 juni 2021
· Bolckmans Jozef °1941 †  6 juni 2021
· Swaanen Herman °1945 †  7 juni 2021
· Baelemans Josephus °1939 † 10 juni 2021
· Hoppenbrouwers Maria °1930 † 10 juni 2021
· Den Haerynck Jozef °1927 † 12 juni 2021
· Buys Franciscus °1934 † 13 Juni 2021
· Sterkens Juul °1932 † 14 juni 2021
· Goos Ludovica °1928 † 15 juni 2021
· Eelen Anita °1947 † 16 juni 2021
· Vandenbroeck Karel °1932 † 16 juni 2021

· Roymans Hendrik °1942 † 3 juli 2021
· Van Loon Maria °1927 † 9 juli 2021
· Gabriels Maria °1932 † 19 juli 2021
· Sleeckx Jozef °1944 † 19 juli 2021
· De Bie Hilda °1949 † 21 juli 2021
· Princen Lisette °1938 † 21 juli 2021
· Fransen Willy °1956 † 22 juli 2021
· Boudewijns Maria °1934 † 26 juli 2021
· Adriaensen Jan °1937 † 28 juli 2021
· Van der Aa Emile °1933 † 29 juli 2021
· Van Dyck Gemma °1931 † 30 juli 2021

Familieberichten

Overlijdens juni en juli 2021
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De Feeënboom

 
Na het grote succes van vorig jaar engageert 
het lokaal bestuur Rijkevorsel zich ook dit 
jaar voor het project ‘De Feeënboom’, be-
dacht door vzw The Good Witches.

Het lokaal bestuur hecht veel waarde aan 
het welzijn van kwetsbare gezinnen. In juli 

en augustus 2021 was er ook al de actie rond 
de kermisjetons waarbij kwetsbare gezinnen 
recht hadden op meer jetons. Ook tijdens 
de eindejaarsfeesten wil het lokaal bestuur 
zich inzetten voor deze kwetsbare gezinnen. 

Onder kwetsbare gezinnen verstaan we: 
· Personen die reeds gekend zijn bij de so-

ciale dienst of doorverwezen zijn door 
partnerorganisaties: personen in schuld-

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten april, mei, juni en juli 2021
· Benea Abel 21 april 2021 kindje van Benea Cosmin en Benea Angela
· Raeymaekers Félice 29 april 2021 kindje van Raeymaekers Stef en Scheyltjens Alissa
· Tanghe Mégane  5 mei 2021 kindje van Tanghe Cédric en Crits Hanne
· Van Den Langenbergh Nilas 14 mei 2021 kindje van Van Den Langenbergh Jelle en Van Herck Elien
· Van Ostaeyen Voorspuij Lauren 21 mei 2021 kindje van Van Ostaeyen Hilke en Voorspuij Gwendolyn
· Faes Lus 22 mei 2021 kindje van Faes Bram en Godet Ruth
· Van Nyen Merel 22 mei 2021 kindje van Van Nyen Tim en Van Weert Gitte
· Hendrickx Tibo 30 mei 2021 kindje van Hendrickx Glenn en Bevers Kitty
· Hendrickx Sem 31 mei 2021 kindje van Hendrickx Jeroen en De Vos Britt
· Rameysen Elena 11 juni 2021 kindje van Rameysen Jasper en Buelens Jolien
· Schoenmaekers Ward 11 juni 2021 kindje van Schoenmaekers Bram en Verheyen Caroline
· Vissers Leo 11 juni 2021 kindje van Vissers Lode en Van Dijck Sofie
· Văideanu Rafael 15 juni 2021 kindje van Văideanu Ionuţ en Văideanu Daniela
· Verschueren Lily 15 juni 2021 kindje van Verschueren Dries en Royens Tanika
· Van Gastel Vik 17 juni 2021 kindje van Van Gastel Jonas en Janssens Ilse
· Voeten Nowie 19 juni 2021 kindje van Voeten Gert en Vervoort Jasmien
· van Nispen Castor 22 juni 2021 kindje van van Nispen Ricardo en Lauryssen Inge
· Wtterwulghe Lukas 25 juni 2021 kindje van Wtterwulghe Luna
· Gorrens Matteo 27 juni 2021 kindje van Gorrens Glenn en Zagers Elien
· Noordam Leander  2 juli 2021 kindje van Noordam Laurens en Bennik Annelien
· Legrand Emma  6 juli 2021 kindje van Legrand Yorik en Van Huffel Evelien
· Vervoort Stella  6 juli 2021 kindje van Vervoort Dieter en Van Opstal Lotte
· Seeuws Lenn  7 juli 2021 kindje van Seeuws Wout en Verschueren Karen
· Jooken Ellis 10 juli 2021 kindje van Jooken Kurt en Joosen Greet
· Jochems Lune 12 juli 2021 kindje van Jochems Robbe en Stes Lisa
· Schuermans Ooms Liam 13 juli 2021 kindje van Schuermans Robin en Ooms Kim
· Verboven Louie 15 juli 2021 kindje van Verboven Dave en Nuyens Kaat
· Koks Tobi 19 juli 2021 kindje van Koks Steven en Somers Winnie
· Tilburgs Lize 20 juli 2021 kindje van Tilburgs Raf en Stoffels Katrijn
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hulpverlening, personen in collectieve 
schuldenregeling, personen in budgetbe-
heer, personen die een leefloon ontvan-
gen, ...

· Personen wiens inkomen onder de Euro-
pese armoedegrens ligt: € 1 187 voor een 
alleenstaande volwassene

· voor iedere bijkomende persoon ouder 
dan 14 jaar: + € 593,50

· voor iedere bijkomende persoon jonger 
dan 14 jaar: + € 356,25 

Met het project ‘De Feeënboom’ willen we 
kinderen (tot en met vijftien jaar) uit kwets-
bare gezinnen een leuk cadeau laten ontvan-
gen tijdens de eindejaarsperiode.

Cadeau kiezen
Zij krijgen de kans om een cadeau te kiezen, 
dit voor een maximumbedrag van € 30, en 
voegen dit toe aan hun verlanglijstje. Het 
hoeft niet één cadeau van € 30 te zijn. Het 
kunnen ook meerdere cadeaus zijn met een 
maximum totale waarde van € 30.

Vanaf 8 november tot en met uiterlijk 
3 december zullen er opnieuw Feeënbomen 
worden geplaatst in Rijkevorsel. Naast het 
plukken van een verlanglijstje uit de boom, 
is het ook mogelijk om een centje te schen-
ken. Wanneer er geen verlanglijstjes meer 
beschikbaar zijn, zal dit uitgehangen wor-
den in de Feeënbomen.

Inwoners van Rijkevorsel (of daarbuiten) 
kunnen op hun beurt de wensen van deze 
kinderen in vervulling laten gaan. Je vindt 
de Feeënbomen terug in de bibliotheek en in 
de deelnemende supermarkten (wordt later 
nog gecommuniceerd).

Indien je denkt dat je in aanmerking komt 
voor dit project en niet automatisch een 
brief ontvangt tegen eind september 2021, 
dan mag je contact opnemen met de sociale 
dienst.

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

Familieberichten

Huwelijken juni en juli 2021
· Willemse Ruud en van Dun Dorien 4 juni 2021
· De Beuckelaer Jenthe en Van den Bosch Stefanie 12 juni 2021
· Martens Dirk en Scheynen Jolien 12 juni 2021
· Van Den Kinschot Nick en Dictus Joke 12 juni 2021
· Van de Velde Kenny en Van den Branden Marieke 24 juni 2021
· Raaymakers Stijn en Palinckx Tiffany 26 juni 2021
· Sterkens Michiel en Van Echelpoel Caitlin 26 juni 2021
· Van den Eijnden Yannick en De Saeger Lore 3 juli 2021
· Van Tendeloo Wannes en Stoops Jinse 3 juli 2021
· Vissenbergh Kenny en Stes Ellen 3 juli 2021
· Leemans Tim en Vancraenendonck Elise 17 juli 2021
· Speltincx Jelle en Nawrot Jill 31 juli 2021
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LEVEN EN WELZIJN

Wil je reizen 
binnen de EU?

Bewijs dat je 
Covid Safe bent.
Download je COVID-certificaat 
met de officiële CovidSafeBE-app.

CovidSafe.be
Alles over je COVID-certificaat

Covid Safe bent.

COVID Safe_Affiche_A4_NL+logo.indd   1 22/06/2021   18:43
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Wil je reizen binnen de EU ?
Bewijs dat je Covid Safe bent !

Bewijzen dat je Covid Safe bent, wordt als-
maar belangrijker bij het reizen in de EU. 
Aantonen dat je gevaccineerd bent, een 
recente PCR-test hebt afgelegd of hersteld 
bent van Covid-19 kan eenvoudig via de Co-
vid Safe app.

Met een Covid-certificaat bewijs je dat je 
Covid Safe bent. Het Covid-certificaat ver-
gemakkelijkt zo het verkeer van personen 
tussen EU-lidstaten. Bijvoorbeeld als je op 
zakenreis of op vakantie gaat. Er zijn drie 
types certificaten:
· een vaccinatiecertificaat
· een testcertificaat van een Covid-19-test 

met een negatief resultaat
· een herstelcertificaat voor mensen die 

recent hersteld zijn van Covid-19, na een 
positieve Covid-19-test.

Hoe bekomen ?
· Via de CovidSafeBE-app:

· Via de websites mijnGezondheid.be of 
mijnBurgerprofiel.be

· Telefonisch op het nummer 078 78 78 50 
van 9.00 tot 19.00 uur op weekdagen. 
Houd je rijksregisternummer bij de hand. 
Enkel je vaccinatiecertificaat zal toege-
stuurd worden per post of eBox.

Hoe gebruiken ?
Toon de QR-code via je smartphone of op je 
geprinte versie. 

Meer info: · www.covidsafe.be

Vrije inloopmomenten
vaccinatiecentrum Weelde

ELZ Kempenland organiseert opnieuw enkele 
vrije inloopmomenten in het vaccinatiecen-
trum van Weelde. Op die momenten kun je 
er zonder afspraak terecht voor een prik met 
het Johnson & Johnson- of Pfizer-vaccin. 

Vrije inloopmomenten Weelde
· vrijdag 27 augustus: 16.00–18.00 uur
· dinsdag 31 augustus: 10.00–18.00 uur
· donderdag 2 september: 16.00–18.00 uur
· dinsdag 7 september: 16.00–18.00 uur
· vrijdag 17 september: 16.00–18.00 uur
· donderdag 23 september: 16.00–18.00 uur

Iedereen vanaf twaalf jaar kan zich op deze 
momenten aanmelden. Jongeren tussen 
twaalf en zeventien jaar kunnen enkel een 
Pfizer-vaccin krijgen. Ben je al 18 jaar of 
ouder ? Dan heb je de keuze tussen een vac-
cin van Johnson & Johnson of Pfizer. Kies je 
voor Pfizer, houd er dan rekening mee dat je 
drie weken later moet terugkomen voor een 
tweede prik.

Heb je al een uitnodiging ontvangen of een 
afspraak gemaakt, maar kreeg je nog geen 
eerste prik ? Dan mag je ook langskomen op 
deze vrije inloopmomenten.

Meer info:
· www.elzkempenland.be

· 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
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Rijkevorsel kermis 2021
De jaarlijkse kermis in Rijkevorsel centrum gaat dit jaar opnieuw door ! 
Van vrijdag 27 augustus tot en met dinsdag 31 augustus kunnen we weer 
genieten van de talloze attracties en kermisterrassen. De kermis is geopend 
van zaterdag tot en met dinsdag vanaf 14.00 uur tot en met 1.00 uur 's 
nachts. Geniet ervan met volle teugen, maar houd rekening met de geldende 
maatregelen. Het lokaal bestuur wenst iedereen een hele fijne kermis toe !

Coronamaatregelen tijdens de kermis
Door Covid-19 zal de kermis van Rijkevorsel centrum er dit jaar anders uitzien dan in 2019. 
Hierbij volgt het lokaal bestuur de maatregelen opgelegd in het Ministerieel Besluit. Hieronder 
vind je de belangrijkste coronamaatregelen op een rijtje:
· Een mondneusmasker is verplicht vanaf twaalf jaar tijdens een bezoek aan de kermis.
· Houd voldoende afstand.
· Desinfecteer regelmatig je handen.
· Breng gepast geld mee of kermisjetons.
· Wil je een hapje eten bij de eetkramen op de kermis ?
 − Afhaal is mogelijk, consumeren kan enkel zittend aan de tafels.
 − Je mag je mondneusmasker afzetten éénmaal je aan een tafel zit.

Kermisterrassen
Dit jaar zijn er enkel kermisterrassen toegelaten. De kermisterrassen worden georganiseerd 
volgens de geldende sectorprotocollen. Wat houdt dit in ?
· Per tafel mogen maximaal acht personen plaatsnemen.
· Consumeren mag enkel zittend.
· De tafels moeten op 1,5 meter afstand staan van andere tafelgezelschappen.
· Mondneusmasker is verplicht voor personeel van de horecazaken.
· Zodra je de tafel verlaat, draag je een mondneusmasker (vanaf 12 jaar).
· Dansen is niet mogelijk.
· Bediening aan de bar is niet toegestaan.
· De kermisterrassen mogen openblijven tot 1.00 uur ’s nachts.
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Prikkelarme kermis
Kermis. Dat is lawaai, licht en actie. Het hoort er traditioneel bij. Maar voor mensen met 
epilepsie, autisme, ADHD of hoogsensitiviteit, die extra gevoelig zijn voor prikkels, kan dit al 
snel te veel worden. Deze gevoelige personen hebben vaak problemen met de harde muziek en 
de felle lichten, omdat ze die op openbare plekken niet kunnen filteren of zelfs uitschakelen. 
Daarom wordt er een prikkelarm moment georganiseerd op maandag 30 augustus van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. De foorkramers en de horecazaken zullen dan hun geluid dempen en hun lichten 
dimmen. Kinderen en volwassenen die hier om welke reden dan ook gevoelig voor zijn, kunnen 
zo ook genieten van een ontspannende uitstap.

Kermisjetons voor Rijkevorselse kinderen
De kleinsten onder ons kijken uiteraard reikhalzend uit naar de kermis. Het lokaal bestuur 
beloont hun geduld met gratis kermisjetons. Bovendien kunnen er extra kermisjetons verdiend 
worden door deel te nemen aan de fotozoektocht rond de Rijkevorselse speelpleintjes.

Heb je nog geen kermisjetons opgehaald bij de sociale dienst ? Maak dan een afspraak ! Dit kan 
via het nummer 03 340 39 65 of socialedienst@rijkevorsel.be. 

Meer info over de kermisjetons, de fotozoektocht van de Rijkevorselse speelpleintjes en de 
ophaaldata bij de sociale dienst vind je op www.rijkevorsel.be/kermisactie2021.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de activiteiten van de kermis geldt er een gewijzigde verkeerssituatie in Rijkevorsel, 
met daarbij horende omleidingen. Om de veiligheid te waarborgen, vragen we om de aange-
brachte signalisatie goed op te volgen.

Gewijzigde verkeerssituatie tijdens de kermis
Op donderdag 26 augustus vanaf 20.00 uur wordt een gedeelte van het centrum van Rijkevor-
sel afgesloten voor alle verkeer. Op deze avond worden de podia en tenten opgebouwd. Dit 
gedeelte strekt zich uit van het kruispunt Dorp en Hoek tot het kruispunt Oostmalsesteenweg 
en Lozenhofstraat. Hetzelfde geldt voor het gedeelte ter hoogte van de kruispunten Dorp-Doe-
lenpad en Dorp-Bochtenstraat. Op vrijdag 27 augustus om 4.00 uur wordt het gedeelte opnieuw 
opengesteld voor het verkeer.
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Het dorpscentrum wordt volledig afgesloten voor alle verkeer op vrijdag 27 augustus vanaf 
17.00 uur tot en met dinsdag 31 augustus om 24.00 uur, ter hoogte van volgende kruispunten:
· Dorp - rotonde
· Dorp - Borgerhoutstraat
· Dorp - Doelenpad
· Dorp - Prinsenpad
· Hoek - Emiel Van Roeystraat

· Oostmalsesteenweg - Helhoekweg
· Oostmalsesteenweg - Lozenhofstraat/Boshoevenweg
· Hoek - Vinkenpad/Looiweg
· Bochtenstraat - Kasteelweg

De rotonde blijft gedurende deze periode toegankelijk. Het dorpscentrum blijft vanaf vrijdag 
17.00 uur ook afgesloten op uren wanneer er geen kermisactiviteiten aan de gang zijn in het 
dorpscentrum.

Alle doorgaand verkeer moet de omleidingen volgen. De politie stelt elk jaar opnieuw vast dat 
vele autobestuurders de aanwijzingsborden (omleidingen) negeren met als gevolg dat zij ver-
derop verplicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de aanwijzingen zodat je je niet klemrijdt 
in het centrum van Rijkevorsel.

Parkeerverbod
Voor de opbouw en de plaatsing van de kermisattracties geldt een parkeerverbod vanaf woens-
dag 25 augustus 7.00 uur tot ten laatste woensdag 1 september 2021 1.00 uur 's nachts op 
volgende locaties:
· parking Zuid
· parking Pastorij
· parking Doelenpad

· parkeerplaatsen ter hoogte van de kerk
· parkeerplaatsen in Doelenpad ter hoogte 

van het park Doelenpad

Tijdens de proloog op vrijdag en de kermiskoersen op zaterdag wordt er eveneens een parkeer-
verbod ingesteld op verschillende locaties in Rijkevorsel. Meer info verneem je hieronder.

Openbare verlichting blijft branden in het centrum
De openbare verlichting in het centrum zal van vrijdagavond tot en met woensdagochtend blij-
ven branden. Het betreft de straatlampen in Dorp, Bavelstraat, Doelenpad, Borgerhoutstraat, 
Emiel Van Roeystraat en Prinsenpad (gedeelte Dorp tot Emiel Van Roeystraat).

Proloog op vrijdag 27 augustus
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2021 ingezet met een proloog voor wielertoeristen op vrijdag 
27 augustus. De proloog start dit jaar om 18.30 uur op Hoek en loopt via Helhoekweg, Tulp-
straat, Prinsenpad, Leliestraat, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en terug naar 
Hoek.

Oostmalsesteenweg en Hoek worden verkeersvrij gemaakt vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur tussen 
de kruispunten Vinkenpad en Boshoevenweg. In de overige straten zal éénrichtingsverkeer van 
toepassing zijn. Gepaste omleidingen worden gesignaleerd.

Er geldt een parkeerverbod van 17.00 tot 21.00 uur op parking 'De Wissel' aan de Oostmalse-
steenweg, op de gemeentewegen waarover de wielerwedstrijd wordt gereden en op de omlei-
dingswegen. In de Boshoevenweg geldt een volledig parkeerverbod aan beide zijden.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Kermiskoersen op zaterdag 28 augustus
Op zaterdag 28 augustus worden er twee wielerwedstrijden gepland in het centrum. Een wed-
strijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en om 15.00 uur de wedstrijd voor nieuwelingen tot 
17.00 uur.

De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, 
oversteken Sint-Lenaartsesteenweg, Oude Baan, Helhoek, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oost-
malsesteenweg en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal vanaf 12.00 uur volledig gesigna-
leerd worden als éénrichtingsstraat, uitgezonderd de rotonde. Verkeer tegen de rijrichting van 
de renners is verboden. Op de gehele omloop geldt er een tijdelijk parkeerverbod.

Het eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aankomst van de laatste renner is gepland 
omstreeks 17.00 uur. Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de bevelen van de politie 
nauwgezet op te volgen zodat deze wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Omleidingen De Lijn
Voor De Lijn geldt een aangepaste dienstregeling vanaf donderdag 26 augustus, 20.00 uur tot 
en met dinsdag 31 augustus, 24.00 uur. 

Informatie over de alternatieve reiswegen, over bediende en niet-bediende bushaltes vind je 
op de website van De Lijn. Vergeet hierbij niet de exacte datum op te geven wanneer je de bus 
wil nemen.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/kermis2021

© Bart Huysmans
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Durf de sprong te maken !

Hulpverleningszone Taxandria gaat op zoek 
naar vrijwillige brandweermannen en -vrou-
wen om de brandweerposten Rijkevorsel, 
Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Kas-
terlee, Lille, Merksplas, Ravels, Turnhout en 
Vosselaar te versterken. Altijd al gedroomd 
om bij de brandweer te werken? Maak de 
sprong !

Ik durf de sprong te maken want:
· Ik sta paraat voor mijn medeburgers.
· Branden blussen, redden van geknelde 

slachtoffers of dieren bevrijden uit mest-
putten: bring it on !

· Een maatschappelijk zinvolle job lijkt me 
echt iets.

· Ik ga voor mijn team door het vuur !

Als brandweerman of -vrouw sta je dus ga-
rant voor de veiligheid van de inwoners van 
je gemeente en andere gemeenten in de 
hulpverleningszone. Je maakt deel uit van 
een hechte ploeg waar teamgeest centraal 
staat. Want voor, tijdens en na elke inter-
ventie ga je voor elkaar door het vuur.

Brandweerman of -vrouw zijn is een uitda-
gende, afwisselende maar ook veeleisende 
job. Als vrijwilliger stel je je beschikbaar 
voor je brandweerpost om zo een minimale 
uitruk te kunnen garanderen. Elke oproep is 
anders, gaande van brand, hulpverlening, 
redden van dieren tot ondersteuning op lo-
gistiek of technisch vlak bij een ongeval of 
andere incidenten. 

Om te kunnen solliciteren moet je onder 
andere een Federaal Geschiktheidsattest 
op zak hebben. Je vindt hier alles over op 
www.ikwordbrandweer.be. Solliciteren kan 
vanaf 1 september 2021 tot en met 31 okto-
ber 2021 via www.hvztaxandria.be.

Wij raden je aan ook de Facebookpagina’s 
@HVZtaxandria en @BrandweerRijkevorsel  
te volgen om op de hoogte te blijven.

Hulp van de brandweer
tijdens het wespenseizoen

Je hebt een wespennest en je wil het laten 
verdelgen door de brandweer ? De Hulpver-
leningszone Taxandria staat klaar om te hel-
pen. Maar ze vragen tegelijk om alleen hin-
derlijke of echt gevaarlijke wespennesten te 
melden.

In Rijkevorsel worden niet-dringende wes-
pennesten verdelgd op maandag, woensdag 
en vrijdag. Als de brandweer aan het nest 
kan, hoef je niet thuis te zijn.

Gebruik het e-loket
Een aanvraag voor het verdelgen van een 
hinderlijk wespennest indienen, kan via het 
e-loket op www.hvztaxandria.be.  

Zit je in quarantaine door het coronavirus ? 
Laat het op voorhand weten via het online 
formulier zodat de brandweer hiervan op de 
hoogte is.   

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Infosessies in Rijkevorsel
Kom naar één van de infosessies in Rijkevorsel: ontmoet brand-
weervrijwilligers en vraag naar hun ervaringen, neem een kijkje 
in de kazerne, bekijk de wagens en interventiekledij. Voor de 
post Rijkevorsel staan er twee infosessies gepland: op dinsdag 7 
september en donderdag 16 september, telkens om 20 uur.
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Rijkevorsel doet mee met de 
nationale test van BE-alert
op 7 oktober

Op donderdag 7 oktober vindt er opnieuw 
een nationale test van BE-Alert plaats. Die 
dag test Rijkevorsel, samen met vele andere 
gemeenten, het alarmeringssysteem waar-
mee de overheid je kan verwittigen in een 
noodsituatie. Nog niet ingeschreven ? Doe 
het nu via de website www.be-alert.be !

METEEN 

VERWITTIGD 

BIJ EEN 

NOODSITUATIE

Bericht
vandaag 15:16

Bericht
vandaag 15:18

Op 7 oktober test onze gemeente 
BE-Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be

Alle Rijkevorselnaars die ingeschreven zijn 
op BE-Alert zullen die dag een testbericht 
ontvangen. Door BE-Alert te testen, kan onze 
gemeente de procedures inoefenen. Boven-
dien willen we hiermee onze inwoners be-
wustmaken dat het belangrijk is om meteen 
op de hoogte te zijn bij een noodsituatie. Zo 
kunnen bewoners op een snelle manier de 
nodige aanbevelingen krijgen. 

Schrijf je vandaag nog in en
test mee op 7 oktober ! 
In Rijkevorsel zijn er 1 250 inwoners inge-
schreven op BE-Alert. Een behoorlijk aantal, 
maar dat mag uiteraard nog meer zijn! Re-
gistreren kan heel eenvoudig op de website 
www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsfor-
mulier zo volledig mogelijk in. 

Is	jouw	profiel	op	BE-Alert
nog up-to-date ?
Je kunt jouw persoonlijke gegevens op elk 
moment aanvullen of wijzigen. Bovendien 
kun je tot vijf adressen registreren. Voeg dus 
naast jouw thuisadres ook zeker het adres 
van jouw werkplaats en enkele andere be-
langrijke adressen toe (bv. familie). Dit doe 
je in slechts enkele, eenvoudige stappen: 
· Surf naar het inschrijvingsformulier van 

BE-Alert op www.be-alert.be. 
· Meld aan met jouw e-mailadres en het 

paswoord dat je koos bij registratie. 
· Vul jouw gegevens aan. 
· Klik onderaan op de knop ‘Bevestigen’.

Meer info:
· www.be-alert.be

Publieksraadpleging
BNI-plan Fluxys

Van 16 september tot 15 oktober 2021 or-
ganiseert de Gouverneur van Antwerpen een 
publieksraadpleging over het nieuwe Bijzon-
dere Nood- en Interventieplan van Fluxys. 
Als inwoner van Rijkevorsel kun je de ont-
werpteksten raadplegen en jouw opmerkin-
gen formuleren.

Fluxys is een Sevesobedrijf. Een Seveso-
bedrijf is een onderneming die gevaarlijke 
stoffen produceert, behandelt, opslaat of 
vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, 
giftig of ontplofbaar zijn. België telt onge-
veer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie 
over dit onderwerp vind je op de website 
www.seveso.be.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan (of 
BNIP) is een document dat de overheid op-
stelt om zich voor te bereiden op bepaalde 
noodsituaties. Het plan bevat specifieke in-
formatie die de hulpdiensten en de overheid 
in staat stelt om snel en doeltreffend te re-
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ageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP be-
schrijft onder meer de mogelijke risico’s, de 
alarmeringsprocedures, de beschermings-
maatregelen voor de bevolking, ...

De ontwerpteksten van het nieuwe Bijzon-
dere Nood- en Interventieplan raadplegen 
kan enkel ter plaatse en na afspraak in de 
kantoren van de Federale Dienst Noodplan-
ning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwer-
pen). De raadplegingsperiode loopt van 16 
september tot 15 oktober 2021. Meer info 
opvragen en een afspraak maken kan per e-
mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.

Verkeershinder

Heraanleg gedeelte 
Heesbeekweg
van 1 september tot 31 oktober 2021 
Een gedeelte van de Heesbeekweg (zijstraat) 
wordt heraangelegd in de periode van 1 sep-
tember tot 31 oktober. Het doorgaand ver-
keer zal worden omgeleid via de omliggende 
gemeentewegen.

Piepeloeren
5 september 2021
Op zondag 5 september organiseert de 
dienst toerisme ‘Piepeloeren’, editie 2021. 
Hiervoor zal de Potbergstraat tussen Looi-

weg en Merelstraat onbereikbaar zijn tussen 
8.00 en 20.00 uur. Ook de Pioenstraat tussen 
het kruispunt met de Pastoor Lambrechts-
straat en het kruispunt Essenweg zal voor 
dit evenement worden afgesloten van 8.00 
tot 17.00 uur.

Wedstrijden
handboogschieten
8 en 9 september 2021
Er geldt een parkeerverbod op een gedeelte 
van de parking Pastorij op woensdag 8 en 
donderdag 9 september, dit voor de orga-
nisatie van wedstrijden handboogschieten 
door de Sint-Sebastiaansgilde.

Dit evenement zal ook gebruik maken van 
het park in het Doelenpad.

Strapdag
17 september 2021
Ook dit jaar nemen de Sint-Luciaschool en 
GLS De Wegwijzer deel aan de Strapdag. Om 
de veiligheid van de stappers en trappers te 
waarborgen zal de Leopoldstraat en de Ban-
molenweg tussen de Korte Molenweg en de 
Sint-Lenaartsesteenweg volledig worden af-
gesloten op 17 september van 9.00 tot 15.00 
uur.

Cars & Coffee
26 september 2021
Rijkevorsel-Leeft organiseert op zondag 26 
september het Oldtimertreffen ‘Cars & Cof-
fee’ aan de Oude Pastorij. Hiertoe wordt een 
parkeerverbod ingesteld op het gedeelte 
parking Zuid vanaf huisnummer 42, de volle-
dige parking Pastorij, de parking Doelenpad 
en de straten Doelenpad en Kasteelweg van 
6.00 tot 20.00 uur.

Gedurende deze periode zullen het Doelen-
pad en de Kasteelweg, tussen de kruispunten 
Bavelstraat en Middelstede, ook verkeersvrij 
worden gemaakt. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid via de lokale omliggende wegen.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Structureel onderhoud
Oostmalsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet 
eind augustus een structureel onderhoud 
van de Oostmalsesteenweg. Het wegdek tus-
sen de Vaart vanaf Brug 8 en het kruispunt 
met de Lozenhofstraat en de Boshoevenweg 
krijgt een nieuwe asfaltlaag en de riooldek-
sels worden hersteld of vervangen. Dit zal 
het comfort van de weggebruikers verbete-
ren.

Vernieuwing wegdek
in zeven dagen
Het onderhoud is ingepland van woensdag 25 
tot en met dinsdag 31 augustus. In totaal zijn 
vijf dagen voorzien voor de riooldeksels en 
freeswerken en in het weekend wordt geas-
falteerd:
· woensdag 25 tot en met vrijdag 27 augus-

tus: voorbereidende werken aan de riool-
deksels

· zaterdag 28 en zondag 29 augustus: 
asfalteringswerken

· maandag 30 en dinsdag 31 augus-
tus: afwerken riooldeksels aan het 
nieuwe asfalt

Doorgaand verkeer omgeleid
en beperkt plaatselijk
verkeer mogelijk
Tijdens de werken is de N14 afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer 
volgt dezelfde omleiding die al van kracht is 
voor de werken aan Brug 8. Voetgangers en 
fietsers ondervinden geen hinder. Zij kunnen 
de werfzone passeren over het voetpad of 
het fietspad. 

Lokaal autoverkeer heeft beperkte doorgang 
in de werfzone op de weekdagen. Heb je een 
bestemming in de werfzone dan kun je die 
dus wel bereiken. Toch vragen we iedereen 
om de werfzone zoveel mogelijk te vermij-
den en indien mogelijk via de zijstraten te 
rijden. Dit is belangrijk voor de veiligheid 
van de wegarbeiders. Maar ook, hoe minder 
verkeer er in de werfzone rijdt, hoe vlotter 
de aannemer kan doorwerken.

In het weekend dat er geasfalteerd wordt, is 
er ‘geen’ doorgang in de werfzone, ook niet 
voor bestemmingsverkeer.

Opgelet: asfalteringswerken zijn steeds erg 
weersgevoelig. Is het te nat of te koud dan 
kan de huidige planning nog wijzigen.

Meer info en vragen:
· www.wegenenverkeer.be/rijkevorsel
· www.meldpuntwegen.be

· 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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Een nieuw dienstgebouw voor
het kerkhof in het centrum

BOUWEN EN WONEN

Wat maakt dit gebouw zo bijzonder ?
Er is een ruim en publiek toegankelijk toilet dat ook voorzien is voor mindervaliden. Verder 
zijn er tal van zaken beschikbaar voor het personeel. De werkmannen en -vrouwen beschikken 
over een volledig nieuwe keuken en refter, een gloednieuwe sanitaire ruimte en douche waar 
ze zich kunnen opfrissen. Machines en materiaal kunnen hersteld en gestockeerd worden in een 
ruime werkplaats of in het magazijn en er is een fietsenstalling gemaakt met de voorziening om 
elektrische fietsen op te laden.

Er is gewerkt met uitstekende thermische isolatie, dit zowel voor het dak, de vloer en de mu-
ren. Voor de ramen is geopteerd voor een zeer goede isolerende beglazing en een hedendaags 
ventilatiesysteem. Verder is er een groendak aangelegd en zijn er zonnepanelen geplaatst. Er 
is ook gekeken naar het budget. Zo werd het oude glasraam behouden en de gevelstenen van 
de voormalige steenbakkerij ‘t Sas zijn voor een deel gerecupereerd, wat het extra speciaal 
maakt.

Op het kerkhof in het centrum van Rijkevorsel is het nieuwe dienstgebouw in 
juni officieel ingehuldigd. In dit bijzondere gebouw zijn de nodige faciliteiten 
beschikbaar voor zowel het personeel als de bezoekers van het kerkhof. Het 
gebouw is in eigen beheer geplaatst en voorzien van de nieuwste snufjes op 
vlak van energie.

Gedenkmonument voor de slachtoffers van de corona-epidemie
Ter nagedachtenis van alle inwoners uit Rijkevorsel die ons hebben moeten verlaten omwille van de corona-epide-
mie heeft het lokaal bestuur op het kerkhof een gedenkmonument geplaatst. Op de gedenkplaat, die gemaakt is 
uit cortenstaal, worden ook de mensen uit de zorgsector bedankt. Zij hebben immers maanden aan een stuk het 
beste van zichzelf gegeven.
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Onderhoud van grafstenen

Met 1 en 2 november in aantocht worden de 
graven weer extra mooi gemaakt. Veel men-
sen gebruiken hiervoor vloeibaar chloor of 
natriumhypochloriet, in de volksmond ook 
wel ‘javel’ genoemd. 

Hoewel javel (of bleekwater) geen echt 
schoonmaakmiddel is, wordt het toch veel 
gebruikt om de graven te reinigen. Groen-
aanslag en mos worden niet verwijderd door 
bleekwater, maar enkel kleurloos gemaakt. 
In het voorjaar zie je vaak al weer groen-
aanslag verschijnen. Bovendien is javel ook 
giftig voor het leven in de bodem. Het lokaal 
bestuur kiest er bewust voor om geen pesti-
ciden te gebruiken om onkruid te bestrijden, 
maar maakt gebruik van lage struiken en/
of bodembedekkers. Als deze afsterven door 
het veelvuldig gebruik van javel, krijgt on-
kruid weer een plaats om te groeien. 

Hiernaast tast javel ook de steen aan. Mos 
en groenaanslag krijgen op sommige steen-
soorten een betere voedingsbodem doordat 
javel de kalk van de steen oplost. Grafste-

nen worden verbonden door metalen ver-
bindingen. Javel zal ervoor zorgen dat deze 
sneller gaan roesten, uitzetten en de steen 
laten barsten of uit mekaar doen vallen. Het 
zorgt er voor dat de steen snel verouderd.

Ook voor onze gezondheid is javel niet de 
beste keuze. Het kan irritatie van de lucht-
wegen veroorzaken.

Hoe dan wel ?
Hardnekkige vlekken van bijvoorbeeld 
bloempotten trekken vaak al na verloop van 
tijd vanzelf weg door regen en zonneschijn.

Een goed reinigingsmiddel voor steen heeft 
een pH-waarde van 7. Gebruik een zachte 
borstel om het losse vuil te verwijderen, 
gebruik daarna helder water en een zachte 
spons. Als dit niet het gewenste resultaat 
oplevert, kan er alsnog gebruik gemaakt 
worden van een schoonmaakmiddel. Vermijd 
een schurend of zuur product. Kies liever 
voor een biologisch afbreekbaar product, 
zoals groene zeep.

Een tip: test je product steeds op de achter-
zijde (of onzichtbare plaats) van de steen.
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Bestel plantgoed via
Behaag onze Kempen

Behaag onze Kempen wil inheemse en streek-
eigen soorten promoten. In september en 
oktober kun je via de actie plantgoed aan-
kopen. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, 
Velt, JNM en 27 Kempense lokale besturen. 
De actie is intussen al aan haar 27ste editie 
toe.

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

Op zaterdag 18 september om 13.30 of 15.00 
uur organiseren we een inspiratiewandeling 
met Joeri Cortens in het Begijnhof van He-
rentals (Begijnhof 29). Tijdens de wandeling 
kun je ‘live’ kennis maken met de aangebo-
den soorten. Inschrijven kan via de website 
www.iok.be/tuinbezoek.

Streekeigen plantgoed,
niets dan voordelen
Behaag onze Kempen biedt inheems en 
streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)
fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele 
klimplanten, enkele heesters, steunpalen 
voor fruitbomen, bloemenzaad, bloembol-
len en compost aan. Inheemse en streekei-
gen (haag)planten gedijen van nature goed 
op onze arme Kempense zandgronden. Ze 
trekken meer diersoorten aan en vergroten 
de natuurwaarde van je tuin.

Ga voor een groene gevel !
Vanaf dit jaar breiden we het aanbod van 
Behaag onze Kempen uit met gevelgroen. Zo 
bieden we vanaf dit jaar twee klimhulpen en 
vier soorten klimplanten aan om je gevel te 
vergroenen.

Er zijn verschillende voordelen aan het 
aanleggen van gevelgroen. Zo zorgen ze 
in de zomer voor de nodige verkoeling. Als 
je voor de klimplant bestaande verharding 
gaat weghalen, kan regenwater makkelijker 
de grond insijpelen waardoor je minder kans 
hebt op wateroverlast. De planten die wor-
den aangeboden, zijn daarnaast ook ecolo-
gisch waardevol en dragen bij aan de biodi-
versiteit. Bovendien tover je met gevelgroen 
een grijze straat om tot een aantrekkelijke, 
groene straat.

Hoe bestellen en
wanneer afhalen?
· Bestellen en betalen doe je via de website 

www.iok.be/bok. Bestellen kan tot en met 
20 oktober.

· Het bestelde plantgoed dien je zelf af te 
halen op zaterdag 20 november tussen 
9.30 en 11.30 uur op de afhaalplaats van 
je keuze.

Meer info:
· behaag.onze.kempen@iok.be 
· www.iok.be/bok

BOUWEN EN WONEN
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 Soort     Aantal Prijs Totaal
 1. Zwarte els (80 tot 100 cm)      x  1,00
 2. Ruwe berk (60 tot 100 cm)      x  1,00
 3. Spork (60 tot 100 cm)      x  1,20
 4. Hazelaar (60 tot 100 cm)      x  1,40
 5. Lijsterbes (60 tot 100 cm) Niet aangeboden in Rijkevorsel
 6. Vlier (60 tot 100 cm)       x  1,20
 7. Gelderse roos (60 tot 100 cm)       x  1,40
 8. Boswilg (80 tot 120 cm)      x  1,20
 9. Zoete kers (80 tot 100 cm)       x  1,20
10. Winterlinde (80 tot 100 cm)      x  1,40
11. Zomereik (80 tot 100 cm)      x  1,20
12. Meidoorn (60 tot 100 cm) Niet aangeboden in Rijkevorsel
13. Haagbeuk (70 tot 100 cm)      x  1,40
14. Sleedoorn (60 tot 100 cm)      x  1,20
15. Beuk (groen) (70 tot 100 cm)      x  1,40
16. Liguster (70 tot 100 cm)      x  1,00
17. Hondsroos (60-80 cm)      x  1,20
18. Hulst (40 tot 60 cm)      x  2,00
19. Struikklimop (20 tot 25 cm)      x 10,00
20. Gemengd haagpakket normale grond ** Niet aangeboden in Rijkevorsel
21. Gemengd haagpakket natte grond ** Niet aangeboden in Rijkevorsel
22. Bijenbosje *** Niet aangeboden in Rijkevorsel
23. Keuleman (appel, hoogstam) *      x 25,00
24. Reines des Reinettes (appel, hoogstam) *      x 25,00
25. President van Dievoet (appel, laagstam) *      x 10,00
26. Radoux (appel, laagstam) *      x 10,00
27. Buerré Hardy (peer, laagstam) *      x 25,00
28. Jefkespeer (peer, hoogstam) *      x 25,00
29. Bronzée d’Enghien (peer, laagstam) *      x 10,00
30. Conference (peer, laagstam) *      x 10,00
31. Anna Späth (pruim, halfstam) *      x 15,00
32. Belle de Louvain (pruim, halfstam) *      x 15,00
33. Bigarreau Napoleon (kers, hoogstam) *      x 25,00
34. Lapins (kers, hoogstam) *      x 25,00
35. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)      x  3,00
36. Mispel var. Westerveld (halfstam)      x 30,00
37. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,20
38. Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  3,00
39. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  2,20
40. Kweepeer var. Champion (halfstam)      x 30,00
41. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)      x  2,20
42. Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)      x  3,00
43. Wilde bosrank (klimplant, in pot)      x  5,00
44. Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)      x  9,00
45. Hop (klimplant, in pot)      x  8,00
46. Kamperfoelie (klimplant, in pot)      x  6,00
47. Basis klimhulp (10 m RVS-kabel + oogvijzen)      x 30,00
48. Medium klimhulp (10 m RVS-kabel + kabelhouders)      x 50,00
49. Vlaco-compost (zak 40 liter)      x  2,00
50. Bloemenzaad Tübinger (zakje 20 gr.)      x  5,00
51. Bostulp (zakje van 5 bloembollen)      x  2,00
52. Wilde narcis (zakje van 5 bloembollen)      x  2,00
53. Boerenkrokus (zakje van 5 bloembollen)      x  1,00
 SUBTOTAAL
 $ KORTING
 TOTAAL

Afhaalplaats:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Naam en adres:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefoon en e-mail:  ..........................................................................................................................................................................................................................

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2021

 = goed voor vogels    = goed voor bijen en insecten    = past in geschoren haag    = mooie bloesem en/of heerlijke geur 
* De voorraad fruitboomrassen is beperkt en afhankelijk van de groei deze zomer. Wij vullen aan met evenwaardige rassen,
 waarover wij je informeren.
** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 10 x meidoorn - Vochtige grond: 
 15 x haagbeuk, 15 x meidoorn.          *** Bijenbosje (voor 10  - 12 m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 3 x liguster, 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen gelieve telefonisch te informeren: korting voorzien van 10 % vanaf e 100 (behalve op compost en klimhulpen).

✁
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Provincie start met het 
ruimen van haar waterlopen

In onze gemeente onderhoudt de provincie 
Antwerpen zeventien beken en waterlopen. 
Elk najaar, van september tot december, 
maait ze de overtollige vegetatie en worden 
zwerfvuil en andere hindernissen verwij-
derd. 
 
Door de klimaatverandering, maar ook door 
de aanhoudende verstedelijking en bij-
komende verharding, krijgen waterlopen 
steeds meer water te verwerken in tijden 
van hevige regenval. De vlotte doorstroming 

van de waterlopen is dan cruciaal. Maar 
door een te snelle afvoer raakt de bedding 
stroomafwaarts snel vol en stijgt de kans dat 
de waterloop buiten haar oevers treedt. An-
derzijds treden steeds langere periodes van 
droogte op, wat nefast is voor landbouw en 
natuur. Daarvoor is het ook cruciaal om het 
water plaatselijk langer op te houden. 

BOUWEN EN WONEN

zoekt een

MEDEWERKER OMGEVING (C1-C3)
TWEEDE OPROEP

met een contract van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker omgeving werk je onder leiding 
van de omgevingsambtenaar. In het kader van de 
omgevingsvergunning sta je mee in voor voorbereidende 
taken, opvolging van stedenbouwkundige dossiers, 
briefwisseling en andere administratieve taken eigen aan de 
dienst omgeving. 

PROFIEL

De functie beoogt een kwaliteitsvolle dienstverlening 
en vereist een duidelijke zin voor precisie, een grote 
betrokkenheid bij het werk, loyauteit en discretie. Verder 
ben je klantvriendelijk, wat zich uit in een correcte, heldere 
communicatie, zowel mondeling als schriftelijk, en kun je 
vlot wijzigende regels en voorschriften aanleren en deze juist 
interpreteren.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair 
onderwijs. Je dient te slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Ervaring in een gelijkaardige functie is 
geen vereiste, maar wel een pluspunt. Een informatiebrochure 

met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, 
een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de 
personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te 
kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en cv, een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je 
diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 19 september 
2021. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per 
post of geef deze af tegen ontvangstbewijs aan het lokaal 
bestuur, t.a.v. de dienst personeel, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail 
indienen bij de personeelsdienst.

· 03 340 00 13 (14 -15)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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Aangepast maaibeheer
In het verleden werden alle waterlopen vol-
ledig gemaaid over de volledige breedte. De 
functie van de waterloop was toen louter 
de vlotte afvoer van het water naar de zee. 
Maar die aanpak is ondertussen toch wel 
achterhaald. 

Vooral in bredere waterlopen wordt daarom 
meer en meer een ecologisch maaibeheer 
toegepast. Hierbij wordt een stroomgeul ge-
maaid, maar blijft een deel van de vegetatie 
staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer 
gegarandeerd, maar zakt het waterpeil in 
de zomer minder weg. Het water heeft de 
kans om in de bodem te filtreren. Bovendien 

zorgt de smallere stroomgeul voor een ho-
ger debiet in tijden van droogte, met hogere 
zuurstofconcentraties tot gevolg. De water-
gebonden fauna en flora blijven gespaard 
van een totale kaalslag en vissen vinden een 
vluchtweg tijdens de uitvoering van de maai-
werken.

Meer weten over het onderhoud 
in onze gemeente ?
Op het geoloket Waterlopen kun je opzoeken 
hoe de waterloop in je buurt beheerd wordt. 
Zie je iets dat niet thuishoort in de water-
loop en mogelijk hinder veroorzaakt ? Aarzel 
dan niet om dit te signaleren via de website 
www.meldpuntwaterlopen.be. 

· Aardbolloop
· Breebosloop
· De Laak of Bolkse Beek
· Dellenloop
· Dorpsloop

· Hoge Putloop
· Kasteelbeek
· Kleine Mark
· Kleine Salmmeirloop
· Koeischotse Loop

· Meerenloop
· Meerhoutloop
· Roeleindeloop
· Salmmeirloop
· Schommelbeek

· Sint-Jozefloop
· Zoggebeek

Waterlopen in Rijkevorsel die de provincie onderhoudt
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Landbouwprijs 2021:
oproep voor kandidaten

Dit jaar zal de GECORO een ‘landbouwprijs’ 
uitreiken specifiek gericht naar land- en 
tuinbouwbedrijven.

De prijs kan gewonnen worden om één van 
de volgende redenen:
· nieuwe ideeën of projecten hebben die 

passen in het streekproject Kempen2030
· een opmerkelijke prestatie op vlak van 

milieu of duurzaamheid geleverd hebben
· initiatieven hebben genomen om waar-

devolle milieu- en/of natuurprojecten te 
realiseren

· nieuwe ideeën hebben voor de verbete-
ring van bestaande projecten

Wie komt in aanmerking ?
· land- en tuinbouwers wonende in Rijke-

vorsel en met een bedrijf gevestigd in Rij-
kevorsel

· het milieu-, natuur-, of duurzaamheids-
project moet uitgevoerd zijn op het grond-
gebied van Rijkevorsel

· het bedrijf kan zichzelf kandidaat stellen, 
maar ook derden kunnen kandidaten voor-
dragen

Geldprijs van € 250
Kandidaturen kunnen nog tot 1 november 
2021 ingediend worden ter attentie van de 
GECORO, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel 
of via e-mail naar omgeving@rijkevorsel. De 
kandidaturen moeten gemotiveerd zijn met 
een korte omschrijving van het project en 
eventueel enkele foto’s.

BOUWEN EN WONEN
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Hondenpoep is zwerfvuil

Wist je dat het laten liggen van 
de hondenpoep van je hond ook 
een vorm van zwerfvuil is ? 
Het overkomt elke hondeneigenaar wel 
eens. Je maakt een wandeling met je hond 
en op een bepaald moment heb je dat hon-
denpoepzakje nodig en heb je er net geen 
bij.

De verleiding is groot om de hondenpoep op 
de stoep of in de berm te laten liggen en 
snel huiswaarts te keren nu er toch niemand 
in de buurt is. Doe het niet ! Neem als goede 
hondeneigenaar de verantwoordelijkheid op 
voor de acties van je huisdier. Probeer op 
één of andere manier de hondenpoep toch 
te verwijderen of keer op je stappen terug, 
ga een zakje halen en kuis de hondenpoep 
alsnog op. Bij de eerste de beste vuilnisbak 
drop je het gevulde hondenpoepzakje erin.

Waarom ? 
· Vuil trekt vuil aan. Na de eerste honden-

poep komt er al snel een tweede of een 
derde bij. Het getuigt van weinig respect, 
ontsiert de buurt en zorgt voor de nodige 
geurhinder.

· Het is voor niemand fijn als je er met je 
schoenen intrapt of als bij het grasmaaien 
het allemaal in het rond vliegt.

· Het is zelfs gevaarlijk voor de gezondheid 
omwille van de bacteriën en wormen/ei-
tjes die ze bevatten. Het is schadelijk voor 
zowel mens als dier.

· Doe niet wat je zelf ook niet graag zou 
voorhebben. Ook jij trapt niet graag in 
hondenpoep.

· Je kunt een serieuze boete oplopen als je 
op heterdaad betrapt wordt of als je geen 
hondenpoepzakje bij de hand hebt tijdens 
je wandeling met de hond.

Zorg dat je altijd een hondenpoepzakje bij 
de hand hebt, zodat je de hondenpoep op 
een propere manier in de vuilnisbak kunt 
gooien. Handhavers mogen hier op contro-
leren.

Duurzaam terug naar school

We zijn met z’n allen nog volop aan het ge-
nieten van de vakantie, maar het nieuwe 
schooljaar komt met rasse schreden dich-
terbij. Tijd dus om eens uit te kijken naar 
schoolmateriaal en bij voorkeur milieuvrien-
delijk schoolmateriaal. 

Zo prijkt op heel wat schriften, cursusblok-
ken, mappen, etiketten, (kleur)potloden, 
post-its en agenda’s het PEFC-logo. Dit logo 
geeft de garantie dat de hout- en papierve-
zels afkomstig zijn uit duurzaam beheerde 
bossen. 

In de meeste grootwarenhuizen, papierhan-
dels en speelgoedwinkels ligt een uitgebreid 
gamma aan PEFC-producten in de winkelrek-
ken. Wie nog ecocheques in de schuif heeft 
liggen, kan deze alvast bovenhalen voor de 
aankoop van PEFC-gelabeld schoolmateriaal.

Meer info:
· www.pefc.be

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

 

Meer    
info

HONDEN WELKOM! 
HONDENPOEP NIET!

SAMEN WERKEN WE AAN EEN PROPERE GEMEENTE  

Bedankt voor de medewerking! 

Honden aan de leiband, poep in het zakje
en in de vuilbak: meer vragen we echt niet…

hondenpoep.pdf   1   1/01/18   12:40
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Piepeloeren in Veussel
Op zondag 5 september 2021 laat Toerisme Rijkevorsel je binnenkijken op 
acht bijzondere plaatsen in onze gemeente. Een uitgestippelde route van 
ongeveer 17 km lang brengt je langs enkele unieke plekjes.

Via Jeugdhuis De Wauwel en het lokaal van De Plussers brengt de fietstocht je achtereenvolgens 
langs Mie Tracteur, Atelier aan de Vaart, Modelvliegclub Tornado, Kemphosch Hondenschool, 
tweedehandswinkel De Schakel en de Stenen Bergmolen. Los bij elke stopplaats de wedstrijd-
vraag op, dien je formulier in op het molenterrein en maak kans op een mooie prijs ! 

Om 17.00 uur is er een afsluitmoment op het molenterrein met een optreden van ‘Peter en z’n 
Botsottos’.

Als je snel bent (tot 27 augustus) kun je nog een proevertjeskaart aankopen aan € 10 bij de 
onthaalbalie in het gemeentehuis en de balie van de dienst vrije tijd op de eerste verdieping 
van de Leo Pleysierbibliotheek (enkel contant geld).

Deelnemen kan ook zonder proevertjeskaart. De flyer met route is verkrijgbaar op zondag 
5 september aan de molen of op elke stopplaats. Ter plaatse kan men vrijblijvend drank en 
hapjes nuttigen.

Meer info: · 03 340 00 52 · toerisme@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/piepeloeren

IN VEUSSELIN VEUSSEL

Vertrek tussen 
10:00 en 14:00 u

  (onthaal gemeentehuis & dienst toerisme)
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Belle Perez met Fiesta Perez

Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feestver-
pakking! Het gelijknamige album en een 
geweldige liveshow, dat is wat je mag ver-
wachten van de Spaanse schone.
Op zaterdag 4 december brengt Belle tijdens 
haar show de beste nummers uit haar hele 
oeuvre, van Hello World tot Rumba, en na-
tuurlijk alle hits daar tussenin: Enamorada, 
El Mundo Bailando, Honeybee, ...

Je gaat er van dansen als in Cuba en feesten 
als op Ibiza. Sensueler en stoerder dan ooit 
neemt  Belle je mee in een set vol dance-hits 
met zowel een hippe danspop- als een old-
school zuiderse feel. En één ding is zeker: 
‘Rhythm is gonna get you’. Kom je ook naar 
hét latin feestje van het jaar ?

Fiesta Perez op 4 december in de Sint-Wil-
librorduskerk. Meer info verneem je in de 
volgende editie van 2310.

De Kinderclub en
het nieuwe schooljaar

Na een bubbeltastische zomervakantie in de 
Kinderclub staan we klaar voor het nieuwe 
schooljaar! Een ideaal moment om de bui-
tenschoolse kinderopvang nog eens even 
kort voor te stellen.
 
Het lokaal bestuur Rijkevorsel organiseert 
buitenschoolse kinderopvang onder de noe-
mer van de Kinderclub. Deze dienst staat on-
der toezicht van en wordt erkend door Kind 
en Gezin. Kinderen van 2,5 tot en met 12 
jaar die in Rijkevorsel wonen of naar school 
gaan, kunnen opgevangen worden voor en na 
school, op woensdagnamiddag, op snipper-
dagen en tijdens de schoolvakanties in een 
kindvriendelijke en veilige ontspannings-
ruimte. 

De Kinderclub kent twee locaties die volle-
dig gerenoveerd zijn en op maat van kinde-
ren werden ingericht:
· Kinderclub centrum: Molenstraat 22 
· Kinderclub Sint-Jozef: Pioenstraat 26

De tijd die kinderen doorbrengen in de bui-
tenschoolse kinderopvang is geen verlenging 
van de schooltijd maar vrije tijd. Daarom 
staat de vrije spelkeuze van het kind cen-
traal. Zij kunnen na de schooluren kiezen of 
ze zich willen uitleven in een motorisch spel 
of eerder rustig willen spelen of rusten: al-
leen of in groep spelen, binnen of buiten, ... 
Op vakantiedagen en woensdagnamiddagen 
is vrij spel echter niet voldoende en worden 
er door de begeleid(st)ers activiteiten geor-
ganiseerd. De kinderen worden opgevangen 
door een team begeleiders die hiervoor zijn 
opgeleid. Zij volgen regelmatig bijscholingen 
en wekelijkse interne werkbesprekingen.

Tarieven
· Voor- en naschoolse opvang:
 € 0,90 per half uur
· Schoolvrije dagen en vakanties:
 € 4,50 voor minder dan drie uren opvang
  € 7 voor drie tot zes uren opvang
 € 12 voor meer dan zes uren opvang
· Woensdagmiddag: het voordeligste tarief 

wordt gehanteerd, d.w.z. de tarieven per 
half uur en bij aanwezigheid van méér dan 
drie uren wordt € 7 aangerekend.

Voor eventuele inlichtingen en inschrijvin-
gen kun je steeds terecht bij de Kinderclub.

Opgelet !
Op donderdag 30 september 2021 vieren we de personeelsdag 
van het lokaal bestuur. Hou er dus rekening mee dat de Kinder-
club op deze dag gesloten zal zijn.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/kinderclub · kinderclub@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56 · www.facebook.com/kindinrijkevorsel
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Buitenspeeldag 2.0
@ Den Brem

De voorbije edities van de buitenspeeldag 
hebben we jammer genoeg moeten over-
slaan ... Maar niet getreurd, we vieren deze 
dag dubbel zo dik op woensdag 22 septem-
ber 2021 in de tuin van het woonzorgcen-
trum Den Brem, Bremstraat 26 !

Alle kinderen zijn van harte welkom van 
14.00 uur tot 16.00 uur om er zich uit te le-
ven met o.a. volksspelen, grote gezelschaps-
spelen, springkastelen en zoveel meer. 

Wij voorzien voldoende begeleiding voor de 
lagereschoolkinderen (vanaf zes jaar). We 
vragen wel om tijdig in te schrijven zodat 
we zeker voldoende helpers hebben. 

Jullie komen toch ook mee buitenspelen ?

Meer info en inschrijvingen:
· jeugd@rijkevorsel.be
· 03 340 00 55

Openluchtcinema
‘The Lion King’

Het lokaal bestuur Rijkevorsel organiseert 
samen met Chiro Rijkevorsel op zaterdag 
11 september een openluchtfilmvoorstelling 
van The Lion King in de oude, Nederlands-
talige versie. Je bent welkom op de weide, 
Bavelstraat 97, vanaf 19.30 uur. De film start 
om 20.00 uur.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openluchtcinema 
· cultuur@rijkevorsel.be 

Cultuurprijs Rijkevorsel 2021

De cultuurraad organiseert in samenwerking 
met het lokaal bestuur tweejaarlijks de vie-
ring en huldiging van de Cultuurprijs Rijke-
vorsel. De verkozen vereniging en individu 
ontvangen voor hun bijdrage aan het socio-
culturele leven in Rijkevorsel een oorkonde 
en een prijs.

Vanwege Covid-19 kon er in 2020 helaas geen 
uitreiking plaatsvinden. In 2021 wordt de 
draad echter weer opgepikt. Elke vereniging 
of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf of 
iemand anders nomineren voor de cultuur-
prijs 2021. Het reglement en formulier voor 
kandidaatstelling zijn terug te vinden op 
www.rijkevorsel.be/cultuurprijs. Je vindt 
het nominatieformulier hiernaast ook terug.

Nominatieformulieren kunnen worden inge-
diend tot en met 15 oktober 2021 via het 
e-loket op de website, via e-mail naar 
cultuur@rijkevorsel.be of worden binnenge-
bracht bij de cultuurdienst, Hoogstraatse-
steenweg 19.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/cultuurprijs

VRIJE TIJD
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Naam van de genomineerde kandidaat of vereniging:  .........................................................................................................................................

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

Woonplaats of zetel:  .......................................................................................................................................................................................................................

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

Voorgedragen door:  ..........................................................................................................................................................................................................................

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

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

Curriculum van de kandidaat - Beschrijving van wat de kandidaat heeft gepresteerd:  ...........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✁

Nominatieformulier voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2021
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✁

Meerwaarde voor het Rijkevorselse socio-culturele leven:  .............................................................................................................................

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

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

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

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

Motivatie - Waarom vind jij dat deze persoon of vereniging de prijs verdient ?  ..............................................................................

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

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

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

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

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

Aantal jaren actief in de gemeente:  ..................................................................................................................................................................................

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

Aantal jaren actief buiten de gemeente:  .......................................................................................................................................................................

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

Uitstraling binnen de gemeente:  ...........................................................................................................................................................................................

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

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

Uitstraling buiten de gemeente:  ............................................................................................................................................................................................

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

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

Dien het ingevulde nominatieformulier uiterlijk op 15 oktober 2021 in bij de cultuurdienst
op het adres Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel of via cultuur@rijkevorsel.be.
Meer informatie? Contacteer de cultuurdienst via cultuur@rijkevorsel.be of 03 340 00 52.
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Lezingen in de bibliotheek
dit najaar

‘Weetjes en verhalen over 
bomen en struiken’
door Hans Vermeulen
· woensdag 15 september 2021 om 19.00 uur 
· inkom: gratis
· zaal Forsela, eerste verdieping
 Leo Pleysierbibliotheek

Waarom plaatsen we een kerstboom en ha-
len we met Kerstmis hulst binnen? Waarom 
gooien we rijst naar een pasgehuwd koppel 
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.

Vooraf inschrijven is verplicht. Je kunt je 
opgeven in de bibliotheek, mailen naar 
bibliotheek@rijkevorsel.be of bellen naar 
03 340 00 50. Inschrijven kan ook via de link 
op www.rijkevorsel.be/lezingen. 

Gratis lezing in de Leo Pleysierbibliotheek, 
ingericht door het lokaal bestuur Rijkevor-
sel in samenwerking met Avansa Kempen en 
Natuurpunt CVN. 
Indien de op dat moment geldende corona-
maatregelen het vereisen, zal de lezing on-
line doorgaan.

‘Zeg me dat ik oké ben’
door Marcel Hendrickx
· donderdag 7 oktober 2021 om 20.00 uur 
· inkom: € 6
· zaal Forsela, eerste verdieping
 Leo Pleysierbibliotheek

Kinderen ontwikkelen faalangst. Bekwame 
leerlingen blokkeren tijdens examens. En 
volwassenen, in werksituaties of daarbuiten, 
geraken weleens het noorden kwijt omdat 
ze alles steevast te goed willen doen. 

Perfectionisme is een nijdig beestje. Zeker 
in tijden van sociale media, waar schijn en 
imago ons extra druk opleggen, speelt het 
velen parten. Perfectionisme kan zelfs de-
sastreuze gevolgen krijgen als je de zaken 
niet meer in een helder perspectief ziet 
of als je jezelf veel te hoge eisen oplegt. 
Overdreven perfectionisme en ook de drang 
naar bevestiging kunnen immers mentaal en 
lichamelijk ziek maken. 

Marcel Hendrickx onderzocht in zijn boek 
‘Zeg me dat ik oké ben’ het ontstaan en de 
symptomen van perfectionisme en bevesti-
gingsdrang. In deze lezing zoomt hij in op 
burn-outs als exponent van een drang naar 
perfectionisme die dikwijls al van kleins af in 
ons ingebakken zit. Ook de druk om te moe-
ten doorgaan als je fysieke en mentale gren-
zen bereikt zijn, kan ons nekken. In gesprek 
met het publiek wijst Hendrickx de valkuilen 
aan en geeft hij methodes voor een goede 
balans.

Vooraf inschrijven is verplicht. Je kunt je 
opgeven in de bibliotheek, mailen naar 
bibliotheek@rijkevorsel.be of bellen naar 
03 340 00 50.
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‘Onder druk’
door Tania Poppe
· donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 uur
· inkom: € 8
· zaal Forsela, eerste verdieping
 Leo Pleysierbibliotheek

Geef toe, iedereen voelt de druk. Niet al-
leen de midlifers, maar elke generatie. En 
vooral de gepensioneerden. Druk dat die het 
hebben! We leven in een maatschappij waar 
we blijkbaar nooit aan druk kunnen ontsnap-
pen. Zelfs als we er echt uit willen, loert de 
druk om de hoek.

Tania Poppe belicht in deze comedy solo 
vanuit alle mogelijke hoeken hoe we onszelf 
in absurde bochten wringen en legt zo met 
een flinke dosis humor een herkenbare vi-
cieuze cirkel bloot. Hilarisch ... en pijnlijk 
vertrouwd.

Vooraf inschrijven is verplicht. Je kunt je 
opgeven in de bibliotheek, mailen naar 
bibliotheek@rijkevorsel.be of bellen naar 
03 340 00 50.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/lezingen

Nieuw bibliotheeksysteem

Misschien las je het al in de vorige editie van 
de 2310: dit najaar stappen de bibliotheken 
van de provincie Antwerpen over naar het 
eengemaakt bibliotheeksysteem. Zo ook 
jouw Leo Pleysierbibliotheek !

De nieuwe bibliotheeksoftware Wise zal 
ervoor zorgen dat de samenwerking tussen 
bibliotheken versterkt, het onderhoud effi-
ciënter en de dienstverlening nog beter kan 
worden. Jouw bibteam is momenteel volop 
bezig met de voorbereidingen voor deze 
overstap. Dit najaar, tussen 6 en 19 oktober, 

is het zover en worden we een Wise-biblio-
theek. Om de omschakeling goed te laten 
verlopen, vraagt organisator Cultuurconnect 
om de bibliotheek tijdens deze periode tij-
delijk volledig te sluiten. Uitlenen, reser-
veren, verlengen, binnenbrengen, ... zal 
onmogelijk zijn en ook de boekenschuif zal 
niet meer kunnen gebruikt worden.

Maar niet getreurd, want de bibliotheekme-
dewerkers zullen ervoor zorgen dat je tij-
dens de sluitingsperiode niets tekort komt. 
Als je in de maand september boeken komt 
uitlenen, worden die automatisch verlengd, 
zodat je extra lang van je leesvoer kunt ge-
nieten. Bovendien wordt voor standaard uit-
leningen vanaf september de uitleenlimiet 
ook tijdelijk verhoogd, zodat je een boe-
kenvoorraadje kunt aanleggen. En wanneer 
je nieuwe Wise-bibliotheek de deuren weer 
opent, zetten we onze lezers graag nog eens 
extra in de bloemetjes !

P.S.: noteer alvast de Verwendag in de Leo 
Pleysierbibliotheek op 23 oktober 2021 in je 
agenda !

Kiekeboe 2021 - Bubbelpret 
tijdens de zomervakantie

Dat de 26ste editie van speelpleinwerking 
Kiekeboe anders was dan de vorige jaren 
zal jullie waarschijnlijk niet verbazen. Toch 
kunnen we met trots zeggen dat het een top-
zomer was, zowel voor de kinderen als voor 
onze monitoren en begeleiding ! De speel-
pleinwerking ging deze zomer door in ‘bub-
bels’ van maximum 100 personen. Er werd 
gespeeld op verschillende locaties maar dit 
kon de pret zeker niet bederven. De kinderen 
amuseerden zich rot in eigen dorp en speel-
den leuke spelletjes, knutselden prachtige 
kunstwerkjes en sprongen enthousiast op de 
springkastelen, waardoor ze een geweldige 
zomer hadden !

VRIJE TIJD
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Voor de tieners werden er wel workshops 
voorzien die in de buurt doorgingen. Zo gin-
gen ze klimmen op het klimparcours in de 
Mosten, graffiti spuiten, ...

Kortom, ook deze zomer hebben onze Rij-
kevorselse kinderen weer genoten van een 
prachtige, bubbeltastische, speelse speel-
pleinwerking !

September is maand
van de sportclub

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel plaatst in 
september de sportverenigingen van Rijke-
vorsel en hun werking in de kijker. In septem-
ber zullen verschillende sporttakken aan bod 
komen op sociale media en zal er een pagina 
op de website ter beschikking staan met alle 
gegevens van onze sportclubs in Rijkevorsel 
per sporttak.

MEER INFO? 
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

MAAND VAN DE

SPORTCLUB.
Onze gemeente doet ook mee!
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#SPORTERSBELEVENMEER Beleef het, deel het!   

A3 Maand van de sportclub.indd   1 28/04/2021   14:08:13
Proceskleur CyaanProceskleur MagentaProceskleur GeelProceskleur Zwart

Daarnaast roepen we alle kinderen op om op 
woensdag 29 september 2021 hun sportclub 
mee naar school te brengen door hun sport-
tenue aan te doen. Het thema van de dag 
‘Sportclub’ wordt op verschillende manieren 
ingevuld door de scholen. Op het einde van 
de dag krijgen alle kinderen een folder mee 
met alle sportclubs van Rijkevorsel en de no-
dige gegevens.

Tevens zetten de sportclubs van Rijkevorsel 
met zeer veel plezier hun deuren open om te-
rugkerende en nieuwe sporters van alle leef-
tijden te verwelkomen. Zo kun je sporten le-
ren kennen via hun fantastische trainingen en 
de sport vinden die op jouw lijf geschreven is.

Natuurloop De Pomp - 
Blakheide - Kolonie

Op woensdag 23 juni 2021 werd de nieuwe 
natuurloop De Pomp – Blakheide – Kolonie 
officieel geopend. In nauwe samenwerking 
met het Agentschap voor Natuur en Bos, 
Sport Vlaanderen en de lokale besturen van 
Beerse en Rijkevorsel werd een uniform be-
wegwijzerde loopomloop gecreëerd. 

De natuurloop bestaat uit drie lussen in ver-
schillende natuurgebieden. De afstanden 
(4,2 km – 5,2 km en 6,9 km) kunnen gecom-
bineerd worden zodat elke loper er zijn of 
haar sportieve uitdaging vindt. De natuur-
gebieden tonen veel verscheidenheid waar-
door er heel wat variatie zit in de verschil-
lende omlopen.

Ter hoogte van het speelpleintje Poelberg 
start de groene lus van 4,2 km doorheen 
De Pomp. De blauwe lus van 6,9 km kun je 
lopen vanaf de parking Blakheide (Beerse) 
of de parking aan de Plantentuin ‘De Kleine 
Boerderij’ (Merksplas). De rode lus van 5,2 
km start dan weer aan Merksplas Kolonie. De 
looplussen zijn samen 16 km lang.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/natuurloopDePomp

© Jan Hulselmans
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 Scholenloop 2021

Ook dit schooljaar zal het lokaal bestuur in 
samenwerking met Sportraad Rijkevorsel, 
de drie scholen in Rijkevorsel, AC Rijke-
vorsel, Beheerraad Sportraad, KFC Zwarte 
Leeuw, MOEV en met de medewerking van 
Bruneel-Cox een scholenloop inrichten naar 
aanleiding van de Vlaamse Veldloopweek in 
september. Dit schooljaar zal de veldloop 
plaatsvinden op dinsdag 21 september 2021 
tussen 9.00 en 12.00 uur in de voormiddag. 
Er wordt geopteerd om de scholenloop tij-
dens de schooluren te laten plaatsvinden.

De kinderen lopen in verschillende reeksen, 
per leerjaar en per geslacht. Ze zullen ook 
kunnen kiezen uit een wedstrijdloop of jog-
ging. Zoals vorig jaar zullen de kinderen een 
goodiebag krijgen met leuke gadgets na hun 
inspanning. 

Supporters zijn welkom als het Ministerieel 
Besluit en de sectorprotocollen in verband 
met Covid-19 dit toelaten.

De sportclubs van Rijkevorsel
zijn op zoek naar jou !

Heb je een passie voor sport ? Zin om jouw 
sportmicrobe over te brengen aan kinderen, 
jongeren en/of volwassenen ? Dan ben jij 
dé enthousiaste persoon die de sportclubs 
van Rijkevorsel zoeken. Vanaf 18 jaar kun 
je in sportclubs van Rijkevorsel sporttrai-
ner worden. Onze sportclubs zijn vooral op 
zoek naar gemotiveerde, creatieve en soci-
ale personen. Samenhorigheid en bewegen 
staat centraal. 

Ben je geïnteresseerd om als trainer je in te 
zetten voor een sportclub ? Neem dan con-
tact op met de sportdienst via e-mail naar 
sport@rijkevorsel.be of 03 340 00 54. Dan 
zoeken we samen uit welke sportvereniging 
het beste bij jou past !

Skateboardinitiatie
op 15 september 2021

Buitensporten is fantastisch ! En dat wil het 
lokaal bestuur Rijkevorsel en Sport Vlaande-
ren iedereen laten ervaren. Met de organi-
satie van de skateboardinitiaties laten we 
zoveel mogelijk jongeren proeven van deze 
nieuwe olympische sport. Op woensdag 15 
september 2021 zullen er twee skateboard-
initiaties doorgaan aan het Sport- en skate-
park Sonsheide (Kruispad).
· sessie 1: van 14.00 tot 15.30 uur
· sessie 2: van 15.45 tot 17.15 uur 

Per sessie kunnen er maximum twaalf jon-
geren deelnemen. Skateboards en bescher-
mingsmateriaal wordt voorzien door Sport 
Vlaanderen.

Heb je interesse ? Stuur dan een WhatsApp-
bericht naar 0471 24 58 98 of een e-mail 
naar sport@rijkevorsel.be. 

VRIJE TIJD
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Kerstdorp Rijkevorsel:
oproep tot deelname

Om 2021 met een fantastische knal af te slui-
ten, richt het lokaal bestuur Rijkevorsel van 
18 tot en met 31 december 2021 een gezellig 
kerstdorp in ter hoogte van het Doelenpad. 
Tijdens de hele periode zal er een schaats-
baan staan en kraampjes waar eten, drinken 
en kerstgerelateerde producten kunnen aan-
geboden worden.

Bovendien vindt ook de traditionele kerst-
markt, georganiseerd door Toerisme Rijke-
vorsel vzw, dit jaar plaats aan het Doelen-
pad, tijdens het openingsweekend van het 
kerstdorp op 18 en 19 december. De kerst-
markt krijgt er dus een extra dagje bij, met 
op zaterdagavond een muzikale afsluiter.

Om van het kerstdorp en de kerstmarkt een 
succes te maken hebben we jouw hulp no-
dig ! Inschrijven als vereniging, handelaar of 
hobbyist doe je zo.

Kerstdorp van 18 tot en met
31 december 2021
Verenigingen en lokale ondernemers kun-
nen een kraampje uitbaten in het kerstdorp 
door een hapje en een drankje aan te bieden 
of door andere producten te verkopen, zo-
als kerstcadeautjes, kledij, kerstversiering, 
zelfgemaakte producten, … Voor de prakti-
sche kant kan er gerekend worden op on-
dersteuning van de diensten van het lokaal 
bestuur. Je kunt je opgeven voor de hele pe-
riode of voor een gedeelte ervan.

Kerstmarkt op 18 en
19 december 2021
De kerstmarkt luidt de opening van het 
kerstdorp in. Zoals gewoonlijk kunnen ver-
enigingen en hobbyisten zich opgeven voor 
een kraampje op de kerstmarkt om daarin 
hun producten of vereniging voor te stel-

len. Je kunt je opgeven voor een dag of voor 
het hele weekend. En natuurlijk kun je ook 
deelnemen aan zowel de kerstmarkt als het 
kerstdorp. Je kunt op beiden tegelijkertijd, 
aansluitend of op verschillende momenten 
aanwezig zijn met dezelfde of andere pro-
ducten. Ook op de kerstmarkt kun je reke-
nen op praktische ondersteuning.

Wil je deelnemen of
heb je vragen ?
· Voor het kerstdorp:
 mail naar kerstdorp@rijkevorsel.be
· Voor de kerstmarkt (18 en 19 december): 

mail naar toerisme@rijkevorsel.be

Geef zeker de volgende informatie mee in 
je mail.
· Naam vereniging, onderneming of hobby-

ist
· Naam contactpersoon
· Contactgegevens (e-mailadres en tele-

foonnummer)
· Welke producten wil je aanbieden ?
· Gedurende welke periode ? Voorkeur voor 

hele periode of periode van ... tot ...

IJspiste
Zie je het zitten om met jouw vereniging ge-
durende de hele periode of een deel ervan 
de schaatsbaan uit te baten (onder andere 
schaatsverhuur, toezicht houden, ...), stuur 
dan een mail naar kerstdorp@rijkevorsel.be. 
De praktische details worden onderling ver-
der afgesproken.

Samen maken we er een prachtig eindejaar 
van !

· 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

 

Meer    
info
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Wie zijn de Verenigde vrijwillige 
Rijkevorselse molenaars en wat 
doen jullie precies ?
Wij zijn een groep van gediplomeerde mole-
naars die de Rijkevorselse molen (in normale 
tijden) twee zondagen per maand in werking 
stellen, er mee malen en hem openstellen 
voor bezoekers. Vanuit onze opleiding kun-
nen we ook de gemeente adviseren in het no-
dige onderhoud en hebben we meegewerkt 
aan het beheersplan. Enkele molenaars zijn 
technisch onderlegd, anderen verdiepen 
zich in de geschiedenis of zijn communica-
tief goed. We vullen elkaar perfect aan.

Hoe is het begonnen ?
In 1996 rijpte bij het toenmalige schepencol-
lege het idee om de oude, vervallen, maar 
beschermde windmolen van Rijkevorsel aan 
te kopen en hem als maalvaardige windmo-
len te laten restaureren. In 2001 was deze 
windmolen prachtig hersteld.

Datzelfde jaar werd door de vzw Levende 
Molens een molenaarscursus ingericht in 
Antwerpen. Verschillende inwoners van Rij-
kevorsel gingen zich bekwamen in het mo-
lenaarsvak. De theorie werd in Antwerpen 
gegeven. De praktijk deden onze molenaars 

Verenigde vrijwillige
Rijkevorselse molenaars

Vereniging
in de kijker
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in de molens van Pulderbos, Westmalle, Wil-
dert, Weelde, Balen, ... Na de nodige theo-
rie- en praktijkexamens werden ze in 2002 
gediplomeerd door de Vlaamse Gemeen-
schap.

In 2011 besloten de inmiddels overgebleven 
molenaars om zelf een vereniging op te rich-
ten. Nadien hebben nog twee jongere mo-
lenaars onze vereniging vervoegd. Verschil-
lende van onze molenaars zijn nu al langer 
molenaar als de laatste twee Rijkevorselse 
beroepsmolenaars hier ooit zijn geweest.

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
Voor de coronatijd werd de molen twee zon-
dagen per maand bemalen en opengesteld 
voor bezoekers. Tijdens de weekdagen ge-
ven we rondleidingen voor scholen, doen we 
soms zelf klein onderhoud aan de molen. 
Ook het aanhalen van zakken graan en het 
wegbrengen van het gemalen meel nemen 
we zelf voor onze rekening. Op aanvraag 
wordt de molen ook opengesteld voor foto-
reportages voor trouwers en communican-
ten, filmopnames, ... Om de zoveel weken 
steken we de koppen wel eens bij elkaar op 
een vergadering. We proberen dan ook de 
schepen van erfgoed hierbij te betrekken. 
En we doen ook mee aan Open Monumen-
tendag, Erfgoeddag, Nacht van het Kempisch 
Erfgoed, ...

Vanaf welke leeftijd
kun je molenaar worden ? 
Vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen jon-
geren aan de molenaarscursus beginnen. 
Vanaf 18 jaar kan men, na de nodige the-
orie en praktijk, molenaarsexamens afleg-
gen. Onze jongste molenaar was een tijd-
lang de jongste molenaar van Vlaanderen. 
Wij doen hierbij een warme oproep om dit 
mooie molenaarsambacht aan te leren. Het 
molenaarsambacht werd niet voor niets in 
2017 door de Unesco erkend als Immaterieel 
Werelderfgoed voor de Mensheid.

Hebben jullie veel contact
met andere molenaars ? 
We proberen elk jaar wel een delegatie 
van Rijkevorsel mee te sturen op molenreis 
naar Nederland of Frankrijk. Jaarlijks is er 
ook een contactdag tussen Nederlandse en 
Belgische collega-molenaars die afwisselend 
in Nederland en Vlaanderen doorgaat. Ver-
schillende molenaars van Rijkevorsel zijn 
ook als molenaar actief op andere molens 
zoals bijvoorbeeld in Bokrijk.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
We zijn lid van verschillende molenaarsver-
enigingen zoals vzw Levende Molens, Mo-
lenforum Vlaanderen, Vlaamse Molens en 
Molenecho’s. Daarnaast zijn we ook lid van 
Monumentenwacht provincie Antwerpen en 
Erfgoed Noorderkempen. 

Wat zijn voor jullie
de mooiste momenten ? 
Elke draaidag valt er wel wat te beleven in 
de molen. Werken met een levend monu-
ment dat zowel natuur, cultuur, heemkunde, 
landschap, erfgoed, techniek en symboliek 
uitstraalt, dat zijn de mooie momenten om 
te koesteren.

Eigenlijk zijn de mooiste momenten de ver-
wondering die je op de kindergezichten ziet 
wanneer de wieken vanuit stilstand lang-
zaam in beweging komen. Wenkende wieken 
geven mensen een heel gelukkig gevoel. 

Zaken die ons zeker bijblijven zijn de opna-
mes voor het één-programma Over Eten met 
Danira Boukhriss en Kobe Ilsen, waarin onze 
molen en molenaars de eerste schakel vorm-
den in ‘de weg van de hostie’. En natuurlijk 
de opening van de gerestaureerde molen in 
2002. Wie erbij was, zal dat nooit vergeten. 
Verder werden wij als enige molen in de 
provincie ook erkend om blindenbezoek te 
organiseren. 
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In de molen ligt een dik gastenboek dat 
bijna helemaal volgeschreven is. Heel wat 
bezoekers uit alle continenten hebben er 
een boodschap voor de molen, molenaars of 
gemeente Rijkevorsel in neergeschreven in 
heel veel talen en soms voor ons onleesbare 
lettertekens. Kevin Lee Sarring uit North 
Virginia, een architect van de United States 
Department of State, die onze molen be-
zocht, heeft er voor de Rijkevorselse ge-
meenschap een mooie boodschap in achter-
gelaten: “When a community has a past, it 
has a future.”

We zijn natuurlijk ook verheugd dat de mo-
len enkele jaren geleden als mooiste Rijke-
vorselse monument werd verkozen.

Alle lagere scholen in de provincie kunnen 
tegenwoordig werken met het educatief 
programma ‘molen je mee’. De kiemen van 
dit project ontstonden op de molen van Rij-
kevorsel en werden daarna door Erfgoed 
Noorderkempen verder uitgewerkt en over-
genomen door de cultuurdienst van de pro-
vincie Antwerpen. 

Hoe afhankelijk zijn jullie van 
de weersomstandigheden ? 
Werken met natuurkrachten zoals de wind is 
soms wel spannend en men moet steeds zeer 
alert zijn. Ik herinner me nog een schoolbe-
zoek tijdens de eerste jaren van ons mole-
naarschap nu zo’n achttien jaar geleden.

Het was een koude winterdag in februari 
en omzeggens windstil tijdens het bezoek. 
De leerlingen waren net binnen in de mo-
len toen er bijna vanuit het niets op enkele 
ogenblikken tijd een sneeuwstorm opstak en 
de wind met zijn turbulenties aan de mo-
lenzeilen begon te snokken. Bovendien pas-
seerde er een koufront wat betekent dat de 
windrichting ook nog eens 180 graden kan 
draaien met alle gevolgen vandien. Terwijl 
een molenaar de rondleiding gaf konden de 
andere aanwezige molenaars toch op korte 
tijd de molen stilleggen en de zeilen afne-
men. De kinderen hadden niet eens door wat 
er gaande was geweest. Op zo’n momenten 
is een goede samenwerking tussen collega’s 
broodnodig.

Wat willen jullie ooit
nog bereiken ? 
We blijven een goede samenwerking met 
de eigenaar, het lokaal bestuur Rijkevorsel, 
vooropstellen en hopen dat er na ons nog 
vele generaties molenaars dit mooie monu-
ment mogen bedienen. En dat we natuurlijk 

#2310

© Patrick Goossens
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in de toekomst nog vele bezoekers kunnen 
verwelkomen. En wat is er mooier voor onze 
inwoners dan de draaiende wieken aan de 
skyline van Rijkevorsel.

Heeft de coronacrisis
gevolgen gehad ?
Ja, uiteraard. Door de coronacrisis hebben 
we anderhalf jaar geen molenbezoek kunnen 
toelaten. De molen met zijn smalle trappen 
en verschillende, in ruimte beperkte, zolders 
lieten de anderhalve meter afstandsregeling 
niet toe. Bovendien behoren de meesten 
van ons tot de kwetsbare leeftijdscategorie. 
Binnenkort starten we terug op. We willen 
de molen telkens de tweede en de laatste 
zondag van de maand openen, te beginnen 
vanaf de laatste zondag van augustus.

Een oproep aan alle inwoners van Rijkevor-
sel: kom gewoon eens een bezoekje brengen 
aan de molen en sta stil bij het technisch 
vernuft dat mensen soms al vele honderden 
jaren geleden hebben ontdekt en dat daarna 
vele, vele generaties lang is doorgegeven, 
letterlijk ‘om den brode’ Daarnaast zit de 
molen boordevol symboliek, molenverhalen, 
molenspreuken, ... En bovendien is het de 
voorloper van heel wat techniek.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging?
Aan de molen passeren op de openingszon-
dagen heel wat fietsers. Als ze de molen be-
zoeken, wensen wij hen ‘de zon op kop en 
de wind vanachter’.

Omdat we zelf ook wel van fietsen houden, 
willen we de Gammelse Wielervrienden als 
volgende vereniging nomineren.

Wij, molenaars, hebben de wind nodig om de 
molen te laten draaien. Fietsers hebben ze-
ker in hun binnenste al dikwijls een nijdige 
vloek geuit als de wind hen in waaiers uit-
eendrijft. Zo zie je maar, voor elk wat wils.

Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars

· Hoofdactiviteit: Op geregelde tijdstippen de molen op
  een verantwoorde wijze laten draaien,
  er mee malen en openstellen voor
  bezoekers
· Aantal jaren actief: Sinds 2011, maar vier van de zeven
  molenaars zijn al meer dan twintig jaar
  molenaar in onze molen
· Aantal leden: 7 leden
· Website: www.stenenbergmolen.be
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Geflitst...Geflitst...

24 juli 2021: Sint-Jozef kermis

8 augustus 2021: VLM-cross aan de Bolksedijk 

24 juli 2021: Kermiskoers voor wielertoeristen Sint-Jozef

14 augustus 2021:

Barbecue gebuurte Potbergstraat

8 augustus 2021:

Koningsschieting Sint-Jorisgilde

26 juli 2021: Stenen Bergmolen in 

rouwstand naar aanleiding

van overstromingen

in België

Heerlijk ravotten bij

Speelpleinwerking
Kiekeboe !

16 juli 2021: Jeugdtheater Globe speelt Schipbreuk
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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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2 september 2021
Van 20.00 tot 21.30 uur
Maak jij mee de ‘klik’ om
kansarmoede in Rijkevorsel
te doorbreken ?
Online infosessie

a

Op zoek naar een bijzondere en leer-
rijke uitdaging ? Leer je graag nieuwe 
mensen kennen en help je tegelijk 
ook graag anderen ? Bij ArmenTekort 
Kempen verbinden we veerkrachtige 
vrijwilligers met mensen die het moei-
lijk hebben. Samen gaan ze op stap en 
worden ze vrienden, buddy’s. Ontdek 
tijdens een infosessie hoe jij het ver-
schil kunt maken voor iemand die het 
moeilijk heeft in de Kempen.
Gratis

 Online
 ArmenTeKort
 www.armentekort.be/infosessie

 (inschrijven)

4 september 2021
Om 20.30 uur
Chris Pitsiokos solo (VS) +
Raf Vertessen / 
Hanne De Backer / 
Raphael	Malfliet
Concert

Chris Pitsiokos is een New Yorkse alt-
sax-virtuoos die zowel bekend staat om 
zijn solo werk als zijn composities en 
ensemble improvisaties. Hanne De Bac-
ker, Raphael Malfliet & Raf Vertessen 

spelen hun eerste concert voor publiek 
met deze nieuwe formatie.
€ 12
Voorverkoop: € 12 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 8 
Inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

5 september 2021
Vertrek tussen 10.00 en 14.00 uur
Piepeloeren in Veussel 2021
Fietstocht

Een uitgestippelde fietsroute brengt de 
deelnemers langs de mooiste plekjes 
in Rijkevorsel. Ook dit jaar is er een 
zoektocht en worden er streekproduc-
ten geserveerd op de verschillende lo-
caties. De dag wordt afgesloten op het 
molenterrein.
€ 10 voor een proevertjeskaart. 
Voorverkoop loopt tot en met
vrijdag 27 augustus.

 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 rijkevorsel@toerisme.be

7 september 2021
Van 19.00 tot 20.30 uur
Maak jij mee de ‘klik’ om
kansarmoede in Rijkevorsel
te doorbreken ?
Online infosessie
Gratis

 Online
 ArmenTeKort
 www.armentekort.be/infosessie

 (inschrijven)

Om 20.00 uur
Infosessie brandweerpost Rijkevorsel:
Durf de sprong te maken !
Infovergadering

Wil jij vrijwilliger worden bij de brand-
weer  ? Kom naar één van de infosessies 
in Rijkevorsel. Ontmoet brandweervrij-
willigers en vraag naar hun ervaringen, 
neem een kijkje in de kazerne, bekijk 
de wagens en interventiekledij.

Gratis
 Brandweerkazerne Rijkevorsel

 Looiweg 32
 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 www.hvztaxandria.be

8 september 2021
Om 20.30 uur
Jef Neve - Try-out Mysterium
Concert

De gerenommeerde Belgische jazzpi-
anist en componist Jef Neve gelooft 
dat een wereld overheerst door Google 
nood heeft aan meer mysterie. Die 
hoopt hij te bieden met zijn nieuwe 
plaat Mysterium. Een jazzband zonder 
drummer, maar met een indrukwek-
kende groep blazers moet live aan het 
mysterie gestalte geven. 
€ 22

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be
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9 t.e.m. 12 sept. 2021
donderdag vanaf 17.00 uur 
vrij- & zaterdag vanaf 14.00 uur 
zondag 14.00 tot 22.00 uur
Bar Kanaal
Eten en drinken
Kanaalfuif & Vaartrock goes ‘Bar 
Kanaal’. Voor het tweede jaar op rij 
organiseert Chiro Sint-Jozef Rijkevor-
sel Bar Kanaal. Zelfde locatie, extra 
datums, kleine aanpassing van het 
evenement, maar minstens even goed ! 
We voorzien ook een foodtruck, achter-
grondmuziek en een springkasteel voor 
de jongsten !

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
 kanaalfuif.chirosintjozef@gmail.com
 ChiroSintJozefRijkevorsel

11 september 2021
Deuren open om 19.30 uur 
Start	film	om	21.00	uur
Openluchtcinema
‘The Lion King’
Film

Het lokaal bestuur Rijkevorsel organi-
seert samen met Chiro Rijkevorsel een 
openluchtfilmvoorstelling van The Lion 
King in de originele Nederlandstalige 
versie.
Gratis

 Weide
 Bavelstraat 97
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Rijkevorsel en
 Lokaal bestuur Rijkevorsel

 cultuur@rijkevorsel.be

12 september 2021
Om 20.30 uur
Anti-Panopticon
Concert

Saxofonist Lennert Baerts is een grote 
persoonlijkheid van de nieuwe genera-
tie van Belgische jazzmuzikanten. Met 
zijn groep Anti-Panopticon omringt hij 
zich met al even straffe en gelijkgezinde 
muzikanten. De muziek van de groep is 
sterk geworteld in de jazz- en impro-
visatietraditie maar bevat tevens heel 
wat invloeden uit de klassieke muziek. 
Een opvallend groepslid is onze artist in 
residence Jesse Dockx, een ambitieuze 
muzikant die binnenkort in New York 
gaat studeren.
€ 12
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 15 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

15 september 2021
Van 14.00 tot 15.30 uur 
Van 15.45 tot 17.15 uur
Start to skateboard
Skateboarden
Buitensporten is fantastisch ! En dat wil 
het lokaal bestuur Rijkevorsel en Sport 
Vlaanderen iedereen laten ervaren. 
Met de organisatie van de skateboard-

initiaties, laten we zoveel mogelijk 
jongeren proeven van deze nieuwe 
olympische sport. Per sessie kunnen er 
maximum twaalf jongeren deelnemen. 
Skateboards en beschermingsmateriaal 
wordt voorzien door Sport Vlaanderen.

Gratis
 Sport- en skatepark Sonsheide

 Kruispad
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 sport@rijkevorsel.be (inschrijven)

Om 19.00 uur
Lezing ‘Weetjes en verhalen
over bomen en struiken’
Lezing

Waarom plaatsen we een kerstboom en 
halen we met Kerstmis hulst binnen ? 
Waarom zeggen we ‘slapen als een 
roos’ en ‘hout vasthouden’ ? Op deze 
en vele andere vragen formuleert de 
lezing ‘weetjes en verhalen over plan-
ten’ een wetenschappelijk onderbouwd 
antwoord. Tijdens deze lezing verneem 
je heel wat over verdwenen en nog be-
staande tradities rond bomen en strui-
ken en hun oorsprong.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en
 Natuurpunt CVN

 03 340 00 52
 cultuur@rijkevorsel.be



52

Tot 15 september 2021
Fiets- en wandelzoektocht

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

16 september 2021
Om 20.00 uur
Infosessie brandweerpost Rijkevorsel:
Durf de sprong te maken !
Infovergadering
Wil jij vrijwilliger worden bij de brand-
weer ? Kom naar één van de infosessies 
in Rijkevorsel. Ontmoet
brandweervrijwilligers

en vraag naar hun ervaringen, neem 
een kijkje in de kazerne, bekijk de wa-
gens en interventiekledij.

Gratis
 Brandweerkazerne Rijkevorsel

 Looiweg 32 - 2310 Rijkevorsel
 Brandweer Rijkevorsel
 www.hvztaxandria.be

19 september 2021
Van 11.00 tot 12.00 uur
Plumbridge 2021 - 
Herdenking bevrijding Rijkevorsel
Ceremonie

Zondag om 11.00 uur herdenkingscere-
monie aan het Plumbridge monument 
met fly-over van historische vliegtui-
gen. Als gevolg van de coronamaatre-
gelen is er jammer genoeg geen kam-
pement dit jaar. Hopelijk volgend jaar 
opnieuw !
Gratis

 Plumbridge monument
 Langs het jaagpad naast de vaart
 (omgeving Sas)
 2310 Rijkevorsel

 vzw Spearhead
 info@vzwspearhead.be

22 september 2021
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2.0 @ Den Brem
Spel
De voorbije edities van de Buitenspeel-
dag hebben we jammer genoeg moe-

ten overslaan ... Maar niet getreurd, 
we vieren deze dag dubbel zo dik op 
woensdag 22 september in de tuin van 
woonzorgcentrum Den Brem. Alle la-
gere schoolkinderen zijn van harte wel-
kom om er zich uit te leven met o.a. 
volksspelen, grote gezelschapsspelen, 
springkastelen en zoveel meer. Wij 
voorzien voldoende begeleiding voor 
de lagereschoolkinderen. We vragen 
wel om tijdig in te schrijven zodat we 
zeker voldoende helpers hebben.

Gratis
 WZC Den Brem

 Bremstraat 26
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 55 (inschrijven)
 jeugd@rijkevorsel.be (inschrijven)

24 september 2021
Om 20.00 uur
Comedyavond met Bert Gabriëls
Stand-up comedy

€ 12
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 Beweging.net
 www.kwbsintjozef.be

Om 20.30 uur
Hlib Baisha & Mike Roelofs / 
Milan Verbist Trio
Concert

 

Aankondigingen van 
activiteiten in oktober
dien je uiterlijk op
zondag 5 september 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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Voorverkoop: € 12
Inkomprijs: € 15
Voorverkoop studenten: € 8
Inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

26 september 2021
Van 7.30 tot 10.30 uur
Veldtoertocht
Wielrennen

Veldtoertocht door het landelijke Rij-
kevorsel en omgeving. 90 % onverharde 
wegen, vlak parkoers. Keuze uit drie af-
standen: 27 km, 40 km of 52 km.
leden VWB: € 4 
niet-leden: € 6 
leden VWB -16 jaar: gratis 
niet-leden -16 jaar: € 2

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Wielertoeristen
 info@rwtrijkevorsel.be
 www.rwtrijkevorsel.be

Cars & Coffee van 10.00 tot 18.00 uur 
Ontbijt van  9.00 tot 12.00 uur 
Rondrit vanaf 12.00 uur 
Barbecue vanaf 16.00 uur
Cars & Coffee
Auto-evenement

Een gezellige uitgestippelde route 
volgen (zoeken) met je favoriete (old 
timer) voertuig. Beginnen met een 
ontbijt en onderweg een terrasje mee-
pikken, bij aankomst in Rijkevorsel 
genieten van een overheerlijke BBQ in 
ons Rally-Café. Showen en bewonderen 
van prachtige old timers. Heb je een 
wagen die zeker moet gezien worden ? 
Kom hem op het plein zetten. Iedereen 
welkom !

Gratis
ontbijt: € 10 
rondrit: € 10 per auto 
barbecue: € 20

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 0495 81 27 01
 www.rijkevorsel-leeft.be

 (reserveren)

29 september 2021
Om 20.30 uur
ICP Orchestra
Concert

In 1967 stond Han Bennink samen met 
pianist/componist Misha Mengelberg 
aan de wieg van het veelzijdige ICP 
Orchestra, dat tegenwoordig bekend 
staat als één van de meest creatieve 
groepen in de moderne jazz. Mengel-
berg overleed in 2017, maar zijn com-
posities worden door de verder vrijwel 
vaste bezetting springlevend gehou-

den. De muziek zit vol verrassingen, 
onverwachte wendingen, lenige gratie 
en vreemde uitbarstingen.
€ 18
studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

volgende maand

1 oktober 2021
Guy Swinnen solo

 De Singer

7 oktober 2021
Lezing Marcel Hendrickx
‘Zeg dat ik oké ben’

 Leo Pleysierbibliotheek

9 oktober 2021
Humanization 4tet

 De Singer

10 oktober 2021
Tweedehandsbeurs

 GC Sint-Jozef

Archeologiedagen
 Heemkundig Museum

12 oktober 2021
Infoavond Het Kompas

 GVBS Het Kompas

Legende
 adres
 info
 telefoon

 e-mail
 website
 facebook
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

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

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

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

 © Luc Jansen
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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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rode Kruis-Rijkevorsel 
Extra brugfiguren gezocht 

 

 
Rode Kruis-Vlaanderen, afdeling Rijkevorsel 
Tom Vriens (coördinatie brugfiguren) 
Lokaal: Molenstraat 7, 2310 Rijkevorsel  
E-mail: info@rijkevorsel.rodekruis.be 
GSM: 0476 96 97 73 
 

Brugfiguur ?  
Brugfiguren zijn vrijwilligers die helpen een brug te bouwen tussen de school en thuis voor kinderen in de kleuter- 
of lagere school die het moeilijk hebben op school.  Het gaat om kinderen in een moeilijke thuissituatie of 
onstabiele leefomgeving, kinderen met beperkte kennis van het Nederlands of onvoldoende ondersteuning thuis.  

Wat wordt er verwacht ?  
In de eerste plaats help je een kind om zijn achterstand op school in te halen. Je gaat wekelijks een uurtje langs bij 
het kind om het te ondersteunen en stimuleren om huiswerk te maken, een boek te lezen, rekenoefeningen te 
maken, … Je geeft individuele aandacht en aanmoediging.  Op die manier ondersteun je ook de ouders, die het 
(tijdelijk) moeilijk hebben om hun kind te begeleiden.   

Je hebt geen pedagogisch diploma nodig, maar moet wel minstens 18 jaar oud zijn. Het Rode Kruis zorgt voor een 
basisopleiding. Daarnaast kan je ook rekenen op de steun van je collega’s: regelmatig komen onze brugfiguren 
samen om van gedachten te wisselen. 

Interesse ? 
Momenteel telt ons team 5 enthousiaste vrijwilligers, die wekelijks  
een beetje tijd vrijmaken voor de begeleiding van kwetsbare kinderen. 
Heb je ook zin om zelf Brugfiguur te worden? En heb je ten minste  
wekelijks één uurtje tijd?  
Neem dan contact op via de gegevens onderaan dit bericht. 
 

 

Rijkevorsel


