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2310
De ochtend ontwaakt sluimerend,
doorbreekt de stilte van de vaart.
Zonnestralen dansen op het watervlak,
een pallet van kleuren dat zich openbaart.

Spiegelbeeld, oh spiegelbeeld,
reflectie boven en onder.
Het landschap door het water opgeslokt,
En ik besef... het is een wonder.

Hubert Janysch

© Frans Van De Poel
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INHOUD

4
Kom te weten welke plannen het lokaal bestuur heeft voor 
Rijkevorsel en denk mee na over de toekomst van ons dorp 
tijdens ‘Rijkevorsel Informeert’. De bewonersvergaderingen 
vinden dit jaar plaats op 19 en 21 oktober.

22
Tijdens de zomermaanden riepen we op om foto’s in te sturen 
van leuke activiteiten of bezienswaardigheden voor onze 
fotowedstrijd ‘2310 om te zien !’. De foto’s die in de prijzen 
gevallen zijn, vind je terug op de voorpagina en verder in deze 
editie van de 2310.

20
De Mooimakers uit Rijkevorsel werden onlangs verkozen tot onze 

lokale duurzame helden. Zij ruimen vrijwillig zwerfvuil op en 
geven sluikstorten door aan onze diensten. Om hen hiervoor te 
bedanken werden ze onlangs uitgenodigd in het gemeentehuis.

8
Personen die niet meer zo mobiel zijn, kunnen voortaan de 

winkelbus nemen. Op- en afstappen kan op verschillende 
locaties. Hierdoor krijgen 65-plussers de kans om vlot tot aan de 

winkels in het centrum en het winkelcentrum Breebos
te geraken.

18
Op donderdag 7 oktober doet Rijkevorsel mee met de nationale 
test van BE-Alert. Via BE-Alert blijf je op de hoogte en krijg je 
de nodige aanbevelingen in een noodsituatie. Schrijf je vandaag 
nog in en test mee !

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
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VOORWOORD

Nathalie Stoffelen,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, toerisme, Europese 
aangelegenheden en dierenwelzijn

Beste inwoner,

Wanneer ik dit voorwoord aan het schrijven ben, schijnt de zon. Alle tekenen van een mooi 
najaar hangen in de lucht. De vakantie is gedaan en de kinderen gaan weer naar school. 
Het normale leven is weer in zicht.

Nu de scholen weer open zijn, volgen automatisch de schoolkosten. Misschien heb je wel 
recht op onderwijscheques ? Verderop in dit blad verneem je hier alles over.

De zomervakantie is voorbij en ook onze wedstrijd ‘2310 om te zien’ is afgelopen. Er 
werden weer vele mooie, leuke en grappige foto’s ingestuurd. Het is fijn om te zien hoe 
iedereen van jullie de zomer in ons mooie dorp heeft beleefd. De winnaars van deze 

wedstrijd zijn ondertussen ook bekend. De foto’s kun je iets verder in dit blad bewonderen.

Over 2310 gesproken. Op 23 oktober vieren we weer onze Veusselse feestdag. Er zullen die dag verschillende 
activiteiten plaatsvinden in ons dorp. Nu we eindelijk weer kunnen vieren en dansen, hopen we op een massale 
opkomst van onze inwoners.

Op 14 oktober gaat, na een jaar uitstel, het project van de winkelbus van start. Inwoners die moeilijk of niet bij de 
winkels, bij de bib of gemeentehuis geraken, kunnen beroep doen op dit initiatief, mits een kleine bijdrage.

Ik wil jullie er ook aan herinneren dat 4 oktober werelddierendag is. Zet op die dag jullie (huis)dieren maar in de 
bloemetjes of geef hen een extraatje.

Ten slotte willen we nog een oproep doen aan onze senioren. In november worden jullie weer gevierd. In deze 2310 
vinden jullie terug hoe jullie moeten inschrijven voor deze seniorenfeesten. En dan zien we jullie graag verschijnen.

Voor de rest wens ik iedereen een mooie nazomer, geniet van de dingen die weer mogen en kunnen. Maar hou het 
nog wel een beetje veilig.
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BESTUUR

Dit jaar vindt ‘Rijkevorsel Informeert’ plaats op dinsdag 19 oktober en donderdag 21 oktober. 
Op dinsdag ben je welkom in het Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef en op donderdag in de 
raadzaal in het gemeentehuis. De bewonersvergaderingen starten telkens om 19.30 uur. Dit jaar 
bespreken we de volgende drie thema’s:
1. Een masterplan voor sport- en recreatiezone Sonsheide
2. Gezondheidsonderzoek Rijkevorselse bevolking: resultaten en acties
3. Een masterplan voor de OCMW-campus Prinsenhof

Elke aanwezige krijgt achteraf een consumptie om nog wat na te praten.

Heb jij een geweldig idee voor Rijkevorsel ? Of lijkt het je als inwoner van Rijkevorsel interes-
sant om hierbij aanwezig te zijn ? Twijfel dan niet en kom naar Rijkevorsel Informeert !

Meer info: · www.rijkevorsel.be/rijkevorselinformeert

Ben je benieuwd welke plannen het lokaal bestuur voor Rijkevorsel in 
petto heeft ? Wil je samen met het bestuur nadenken over de toekomst 
van Rijkevorsel ? Kom dan naar de bewonersvergaderingen ‘Rijkevorsel 
Informeert’ !

Rijkevorsel informeert in oktober
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Onze senioren feesten

Het lokaal bestuur organiseert in het najaar 
opnieuw een feestnamiddag voor onze seni-
oren. Gedurende twee dagen in het centrum 
en één dag in Sint-Jozef nodigen we graag 
alle senioren van onze gemeente uit voor 
een gezellige namiddag.

De deuren van de zaal worden geopend om 
12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt 
gegaan. Dit jaar wordt er kipfilet met appel-
moes en chocoladepudding geserveerd.

De namiddag wordt ingevuld met een op-
treden van Animolly samen met zanger Ives 
Renaarts. Zij brengen een gevarieerd pro-
gramma met aangename luisterliedjes en 
meezingers. 

Bij deze nodigen we alle senioren uit op deze 
feestnamiddag: op maandag 15 en dinsdag 16 
november in zaal ’t Centrum en op woensdag 
17 november in het gemeenschapscentrum 
van Sint-Jozef Rijkevorsel.

✁

Centrum Sint-Jozef
n 15 november 2021 * n 17 november 2021 * * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
n 16 november 2021 *

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

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

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

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

Inschrijvingsstrook feestnamiddag senioren

Inschrijvingsstroken kunnen afgegeven worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis (Molenstraat 5) of mail de gevraagde gegevens door naar
communicatie@rijkevorsel.be. Dit kan tot en met 31 oktober. De leden van de seniorenbonden ontvangen de uitnodiging via hun verantwoordelijke.
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Kort verslag raden
1 september 2021

Raad voor maatschappelijk welzijn 
De jaarrekening 2020, deel OCMW, wordt 
vastgesteld.

Het huishoudelijk reglement van de OCMW-
raad wordt aangepast in het kader van de 
toenemende digitalisering.

De OCMW-raad neemt kennis van de jaarre-
kening 2020 van de welzijnsvereniging Wel-
zijnszorg Kempen.

Goedkeuring wordt verleend aan de opstart 
van het samenwerkingsverband met Versla-
vingskoepel Kempen tot 30 september 2026 
met een jaarlijkse bijdrage van € 2 500.

Kennis wordt genomen van de financiële 
controle loontoelage en subsidie Tijdelijke 
Werkervaring personeel OCMW.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek 
‘Bouwen van een noodwoning met twee 
wooneenheden (gezin en alleenstaande)’, 
met een raming van € 330 578,51 excl. BTW.

Gemeenteraad
De jaarrekening 2020, deel gemeente, wordt 
vastgesteld. De jaarrekening 2020, deel 
OCMW, wordt goedgekeurd.

Het huishoudelijk reglement van de gemeen-
teraad wordt in aangepaste versie goedge-
keurd in het kader van de digitalisering.

Het vernieuwde belastingreglement op het 
afleveren van administratieve stukken wordt 
vastgesteld.

De raad bekrachtigt het besluit van het col-
lege van burgemeester en schepenen van 16 
augustus 2021. Het betreft een goedkeuring 
van de samenwerkingsovereenkomst voor de 
toekenning van een subsidie aan de lokale 
besturen voor de bronopsporing ter bestrij-
ding van de Covid-19-pandemie. De keuze 
valt op optie 1, waarbij Merksplas als pen-
voerende gemeente wordt aangeduid.

Vanuit het lokaal bestuur van Rijkevorsel 
wordt een een bedrag van € 1 per inwoner 
voorzien, hetwelk aangewend dient te wor-
den, in speciën of in natura, voor hulpverle-
ning aan de slachtoffers van de overstromin-
gen in juli 2021.

De gemeenteraad gaat akkoord met de on-
dertekening van het Lokaal Energie- en Kli-
maatpact.

Goedkeuring wordt gehecht aan de voorge-
stelde aanpassingen aan het retributieregle-
ment van de bibliotheek.

Akkoord wordt gegaan met de naamgeving 
van volgende nieuwe trage wegen:
· Oud Lo - Looiweg: Krommenboompad
· Binnengebied Koekhoven:
 Hof van Playsantiën

Goedkeuring wordt gegeven aan de partici-
patie in de aankoop van vier percelen in de 

BESTUUR

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Op donderdag 30 september 2021 zijn alle diensten van het lo-
kaal bestuur gesloten door de organisatie van een interne activi-
teit. Dit geldt zowel voor de diensten in het gemeentehuis, het 
recyclagepark, de Leo Pleysierbibliotheek, de sociale dienst en 
de Kinderclub. 

De Leo Pleysierbibliotheek stapt in oktober over naar het biblio-
theeksysteem Wise. Om de omschakeling goed te laten verlo-
pen, zal de bib gesloten zijn vanaf woensdag 6 oktober tot en 
met zondag 17 oktober. Meer info over de omschakeling en de 
tijdelijke sluiting lees je in het artikel op pagina 24.
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nabijheid van Bijencentrum De Raam voor 
een totale oppervlakte van 1 ha 43 a 25 ca, 
voor een geraamd bedrag van € 19 768,50.

Goedkeuring wordt verleend aan de grond-
verwerving aan Molenstraat voor delen van 
verschillende percelen.

Kennis wordt genomen van het collegebe-
sluit van 19 juli 2021, waarbij werd beslist 
om principieel akkoord te gaan met de aan-
koop van de grond voor een nieuw politiege-
bouw door politiezone Noorderkempen voor 
een bedrag van € 734 720.

Akkoord wordt gegaan met het voorstel tot 
opname in het openbaar domein en goed-
keuring te verlenen aan de nieuwe rooilijn 
in het dossier Hoogstraatsesteenweg 35.

Het voorstel om de Zuiderdijk om te vormen 
tot een fietsstraat wordt niet goegekeurd.

Zitting gemeenteraad
en raad voor 
maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vinden plaats op maandag 27 september en 
maandag 25 oktober 2021 vanaf 20.00 uur. 
De agenda’s worden een achttal dagen voor 
de raadszittingen bekendgemaakt.

De zittingen zullen nog steeds live te vol-
gen zijn via livestream. De link voor de 
livestream wordt ter beschikking gesteld op 
de website.

Het audioverslag van de raden kun je even-
eens herbeluisteren op onze website.

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

Stickerboek Rijkevorsel

Sinds 1 september worden er in Rijkevorsel 
volop stickers verzameld en geplakt. Het 
stickerboek van het lokaal bestuur is een 
primeur voor Vlaanderen en dat hebben we 
geweten. Zowel de kranten als de regionale 
televisie schonken aandacht aan het sticker-
boek. Zelfs VTM zakte af naar Rijkevorsel om 
er een mooie reportage over te maken.

Heb jij een exemplaar van het Rijkevorselse 
stickerboek in jouw bezit ? Dan kun je op 
stickerjacht gaan bij de deelnemende han-
delaars en ondernemers van Rijkevorsel. Op 
www.rijkevorsel.be/stickerboek vind je de 
contactgegevens en de openingsuren van de 
deelnemende handelaars terug, alsook de 
acties waarmee je stickers kunt verkrijgen.

Alle gezinnen met kinderen en jongeren van 
zes tot en met vijftien jaar kregen eind au-
gustus het gratis stickerboek in de brieven-
bus. Ook andere inwoners kunnen een gra-
tis album bekomen via de bon in de vorige 
editie van de 2310. Geef deze ingevuld af 
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis, de 
sociale dienst of de Leo Pleysierbibliotheek. 
In ruil ontvang ook jij een exemplaar van het 
Rijkevorselse stickerboek.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/stickerboek

· 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

Ben je niet zo mobiel ?
De winkelbus brengt je naar de winkel !

Zoals eerder aangekondigd, komt er een winkelbus voor onze 65-plussers. 
Hierdoor krijgen zij de kans om toch vlot tot aan de winkels in het centrum 
en het winkelcentrum Breebos te geraken.

In Achtel en Sint-Jozef moeten we jammer genoeg vaststellen dat er de laatste jaren amper nog 
handelszaken aanwezig zijn. Het is voor het lokaal bestuur Rijkevorsel daarom van groot belang 
om deze doelgroep de nodige ondersteuning te bieden. 

Donderdag = winkelbusdag
Op donderdag 14 oktober 2021 rijdt onze winkelbus voor de eerste keer uit. Vanaf dan zal de 
winkelbus wekelijks op donderdag een rit maken, zowel in de voormiddag als in de namiddag. 

Je kunt op- en afstappen op volgende locaties:
· de kapel van Achtel
· het centrum van Rijkevorsel, op parking zuid ter hoogte van het KBC-kantoor
· de assistentiewoningen van het Prinsenhof
· de parking van De Schakel in Sint-Jozef
· het winkelcentrum Breebos, tussen Bristol en Albert Heijn

Aan de opstapplekken zal ook een tijdschema uithangen met daarop de uren dat je op en af 
kan stappen. 
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Reserveer jouw plaats op de winkelbus
Om zeker te zijn van een plek in de winkelbus, dien je op voorhand te reserveren. Zowel voor 
jouw heen- als terugrit. Dit kan via de sociale dienst: telefonisch via het nummer 03 340 39 65 
of stuur een e-mail naar socialedienst@rijkevorsel.be. Houd er rekening mee dat je ten laatste 
maandag voor de aankomende donderdag jouw rit vastlegt. Voor de heen- en terugrit samen 
betaal je € 1 ter plaatse aan de chauffeur. Doe dit zoveel mogelijk met gepast geld.

Voormiddag
·  9.10 uur kapel Achtel opstap
·  9.20 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap/afstap
·  9.26 uur assistentiewoningen Prinsenhof opstap
·  9.37 uur parking De Schakel Sint-Jozef opstap
·  9.48 uur Breebos afstap
·  9.57 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap na winkelen/afstap

· 10.10 uur kapel Achtel afstap
· 10.20 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap na winkelen/afstap 
· 10.26 uur assistentiewoningen Prinsenhof afstap
· 10.37 uur parking De Schakel Sint-Jozef afstap
· 10.48 uur Breebos opstap
· 10.57 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap na winkelen/afstap

· 11.10 uur kapel Achtel afstap
· 11.20 uur assistentiewoningen Prinsenhof afstap
· 11.29 uur parking De Schakel Sint-Jozef afstap

Namiddag
· 12.10 uur kapel Achtel opstap
· 12.20 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap/afstap
· 12.26 uur assistentiewoningen Prinsenhof opstap
· 12.37 uur parking De Schakel Sint-Jozef opstap
· 12.48 uur Breebos afstap
· 12.57 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap na winkelen/afstap

· 13.10 uur kapel Achtel afstap
· 13.20 uur Rijkevorsel centrum (aan KBC) opstap na winkelen/afstap
· 13.26 uur assistentiewoningen Prinsenhof afstap
· 13.37 uur parking De Schakel Sint-Jozef afstap
· 13.48 uur  Breebos opstap
· 13.57 uur parking De Schakel Sint-Jozef opstap na winkelen/afstap

· 14.10 uur kapel Achtel afstap
· 14.20 uur assistentiewoningen Prinsenhof afstap
· 14.29 uur parking De Schakel Sint-Jozef afstap

Meer info: · sociale dienst · 03 340 39 65 · socialedienst@rijkevorsel.be
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10-daagse van de
Geestelijke Gezondheid

Het leven zoals we dat kennen wordt al 
een hele tijd serieus op zijn kop gezet door 
het coronavirus. Voor veel mensen gaat dit 
gepaard met stress, onzekerheid, of zelfs 
angst. Wat kan helpen in deze woelige tij-
den? Een flinke portie veerkracht !

Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen 
het belang van geestelijke gezondheid en 
veerkracht in de kijker. Dit jaar staan ont-
moeting en sociale verbondenheid centraal. 
Want, contact met anderen hebben we no-
dig. Warme contacten laden onze batte-
rijen op, geven ons de kans om te troosten 
en getroost te worden als het minder gaat. 
En steun van anderen is één van de belang-
rijkste hulpbronnen voor mensen wanneer 
de veerkracht in het gedrang komt. Daarom 
wordt tijdens de 10-daagse van de Geeste-
lijke Gezondheid gefocust op goed in je vel 
zitten en psychische kwetsbaarheid.

Acties in Rijkevorsel
Je zult tijdens deze periode in Rijkevorsel 
op ramen of etalages fijne woordspelingen, 
boodschappen en quotes kunnen lezen. Zo 
kunnen voorbijgangers nadenken over hun 
mentale gezondheid en wordt er een glim-
lach of ontroering op hun gezicht getoverd ! 

In oktober plannen we ook nog een ‘veer-
tocht’, een wandeling in het gebied van 
de vallei van de Bolkse Beek waar je jouw 
zintuigen kunt ontdekken door te ruiken, te 
zien, te horen en te voelen.  Meer informatie 
hierover verneem je binnenkort op de web-
site van het lokaal bestuur en via onze so-
cialemediakanalen.

Meer info:
· www.samenveerkrachtig.be
· www.rijkevorsel.be
· www.facebook.com/2310rijkevorsel

Winter op komst ?
Haal dan snel je griepprik !

Wist je dat elke winter één 
op de tien mensen griep 
krijgt ? De Covid-19 epi-

demie maakt het dit jaar extra belangrijk 
voor risicogroepen om zich te laten vacci-
neren tegen de griep. Behoor je tot één van 
volgende groepen, haal dan je vaccin bij de 
apotheker zodra het beschikbaar is. Je hebt 
geen voorschrift meer nodig.

Wie laat zich het best 
vaccineren ?
1. iedereen vanaf 50 jaar
2. zwangere vrouwen
3. chronisch zieken
4. mensen die in een woonzorgcentrum, 

psychiatrische instelling voor lang verblijf 
of instelling voor personen met een be-
perking opgenomen zijn.

5. iedereen die onder hetzelfde dak woont 
als deze risicogroepen.

6. iedereen die onder hetzelfde dak woont 
met kinderen jonger dan zes maanden.

7. iedereen werkzaam in de gezondheids-
sector.

Hoeveel kost je griepvaccin ?
Voor risicogroepen kost het vaccin ongeveer 
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€ 4. Verblijf je in een woonzorgcentrum dan 
is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een 
risicogroep behoort en hoeveel je griepvac-
cin precies kost ? Vraag het je huisarts of 
huisapotheek.

Meer info:
· www.laatjevaccineren.be

Een publicatie van de Vlaamse Logo’s en het 
Agentschap Zorg en Gezondheid.

Dag van de Palliatieve Zorg
op 9 oktober

Zaterdag 9 oktober is de Internationale Dag 
van de Palliatieve Zorg, het moment om pal-
liatieve zorg in de kijker te zetten. Deze zorg 
draait vooral om het verzachten van pijn en 
lijden. Terwijl de meeste zorg draait om 
genezing van een ziekte, wordt palliatieve 
zorg voornamelijk toegepast voor mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn en die zo pijnloos 
mogelijk hun ziekte willen dragen.

Dit jaar wordt de campagne ‘Doodgewoon. 
Praten over leven en dood’ gelanceerd. Het 
doel van de campagne is tweeledig: het le-
venseinde bespreekbaar maken en een weg-
wijzer aanbieden voor wie meer informatie 
zoekt. Voor veel mensen is het moeilijk om 
over het levenseinde te praten. Het is noch-
tans heel belangrijk om hierover in gesprek 
te gaan. Bespreekbaarheid is immers de eer-
ste stap naar de juiste zorg en ondersteu-
ning.

Er zijn heel wat organisaties en zorgverle-
ners in Vlaanderen bezig met palliatieve 
zorg, maar de bevolking vindt niet altijd de 
weg naar de juiste informatie. Ben je op 
zoek naar meer informatie over palliatieve 
zorg of het levenseinde ? Surf dan naar de 
website www.palliatievezorgvlaanderen.be.

Werelddag van verzet tegen 
armoede op 17 oktober

Nog steeds zijn er mensen die moeten le-
ven in armoede, ook bij ons. Daarom roept 
het lokaal bestuur en de Welzijnsschakel 
van Rijkevorsel iedereen op om op zondag 
17 oktober, de Werelddag van verzet tegen 
armoede, een geknoopt laken buiten te han-
gen. Het laken uit het raam symboliseert 
hoe ontsnappen uit armoede een zaak is van 
iedereen. 

Dag tegen Kanker
op 21 oktober

 
Op donderdag 21 oktober is het de 
Dag tegen Kanker. Dan steken we 
met z'n allen kankerpatiënten en 
hun naasten een groot hart onder de 
riem. We laten hen voelen dat ze om-
ringd zijn door mensen die hen steu-
nen, dat ze er niet alleen voor staan.

Net zoals de vorig jaren zullen 
alle medewerkers van het lo-
kaal bestuur het bekende gele 
lintje opspelden. Zo tonen 
we medeleven en verbon-
denheid met alle patiën-
ten die tegen kanker 
vechten en met hun 
naasten.

Meer info:
· www.dagtegenkanker.be
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Nieuwe identiteitskaart ?
Update je middleware !

Met de invoering van de 
nieuwe identiteitskaar-
ten kreeg ook de chip 
ervan een update. Dit 
maakt dat een nieuwe 

middleware op computers moet geïnstal-
leerd zijn om de chip in de toekomst uit te 
lezen. Middleware is software die een aan-
tal toepassingen verbindt. Wanneer je deze 
nieuwe software niet installeert, is het mo-

gelijk dat vele online toepassingen niet meer 
correct werken.

Ook om jouw huidige elektronische identi-
teitskaart probleemloos te kunnen blijven 
gebruiken voor online toepassingen, is het 
belangrijk deze nieuwe versie te installe-
ren.

De nieuwe middleware kun je downloaden 
op de website eid.belgium.be.

Meer info:
· eid.belgium.be

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten juli en augustus 2021
· Martens Daan 19 juli 2021 kindje van Martens Dirk en Scheynen Jolien
· Meeusen Liene 21 juli 2021 kindje van Meeusen Jonas en Schrauwen Julie
· Eyskens De Meulder Esmé 27 juli 2021 kindje van Eyskens Bart en De Meulder Jitte
· Renders Mia 29 juli 2021 kindje van Renders Nic en Hendrickx Ellen
· Van Gorp Julien 19 augustus 2021 kindje van Van Gorp Michiel en Brosens Tine
· Koyen Néo 24 augustus 2021 kindje van Koyen Seppe en Wilmsen Roobin

Huwelijken augustus 2021
· Van Looveren Wim en Aerts Ellen 21 augustus 2021
· Van Hoeck Seppe en Vanhove Lisse 21 augustus 2021
· van Hasselt Kurt en Haems Leslie 21 augustus 2021
· Weyns Bram en Van Looy Bonnie 21 augustus 2021
· Oulichki Mustapha en De Wolf Eliane 21 augustus 2021
· Joosen Stef en Wouters Joke 28 augustus 2021 

Overlijdens augustus 2021
· De Backer Eric °1947 †  7 augustus 2021
· Van Bavel Cornelius °1934 †  7 augustus 2021 
· Brosens Maria °1928 † 12 augustus 2021 
· Verlinden Julia °1936 † 20 augustus 2021
· Boogaerts Herman °1948 † 21 augustus 2021
· Van Ginneken Bernard °1942 † 23 augustus 2021 
· Couwenberg Elisabeth °1928 † 24 augustus 2021 
· Laermans Frank °1970 † 27 augustus 2021
· Kemland Anna °1925 † 31 augustus 2021 
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Aanvraag puk/pincode
via het e-loket

Bij de aanmaak van een nieuwe elektroni-
sche identiteitskaart verstuurt de kaartpro-
ducent een document met codes naar de 
burger. Als je de pincode niet meer kent en 
je niet meer in het bezit bent van dit docu-
ment, kun je een nieuwe code aanvragen via 
het lokaal bestuur.

Sinds kort kun je deze aanvraag via het 
e-loket doen. Je vult je rijksregisternummer 
in en een geldig e-mailadres waarnaar een 
bevestiging van de aanvraag verstuurd zal 
worden.

Nieuwe pin- en pukcodes worden centraal 
herafgedrukt via het Rijksregister. Het duurt 
twee à drie weken voordat onze diensten die 
codes ontvangen. Het is dus normaal als je 
enkele weken moet wachten om uitgenodigd 
te worden voor de activatie van je nieuwe 
pincode. De dienst burgerzaken zal je ver-
wittigen wanneer je de codes kunt komen 
afhalen.

Voor de aanvraag van de nieuwe codes hoef 
je dus niet meer naar het gemeentehuis. Dat 
is wel nodig om de nieuwe pincode af te ha-
len en in dienst te stellen. Hiervoor betaal je 
een bedrag van € 5.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/eloket

Onderwijscheques voor 
Rijkevorselse gezinnen

Net zoals de voorbije schooljaren voorziet 
het lokaal bestuur onderwijscheques voor 
gezinnen die het financieel niet breed heb-
ben. Op die manier kunnen we hen helpen 
bij de betaling van de facturen van de lagere 
school.

Ouders van kinderen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming in de ge-
zondheidszorg of een attest leefloon van 
het OCMW bezitten, ontvingen de onder-
wijscheques reeds per post. Per schooljaar 
worden zeven onderwijscheques van € 10 
toegekend aan de gerechtigden. Met deze 
cheques kunnen de ouders de facturen van 
de lagere school betalen per kind. De Rij-
kevorselse lagere scholen − De Wegwijzer, 
de Sint-Luciaschool en Het Kompas − werken 
actief mee aan het project. Ook zijn er een 
aantal scholen buiten onze gemeente die 
een overeenkomst met het lokaal bestuur 
gesloten hebben over de onderwijscheques. 

Denk je recht te hebben op onderwijsche-
ques en heb je deze nog niet ontvangen ? Dan 
kun je deze steeds aanvragen bij de finan-
ciële dienst in het gemeentehuis, mits voor-
legging van de nodige bewijsstukken.

Meer info:
· financien@rijkevorsel.be · 03 340 00 19
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Nieuwe schooljaar gestart
in De Wegwijzer

We beginnen met een paar getallen:
· De gemeenteschool mocht op 1 september 

309 kinderen verwelkomen die verdeeld 
zijn over veertien klassen. 

· Van elke leerjaar zijn er twee klassen, 
maar van het eerste en het tweede zijn er 
telkens drie (als dit geen geweldige getal-
lenrij is). 

· Er werken vijfentwintig leerkrachten in 
de school. Dit gaat van klasleerkrachten, 
turnleerkrachten, zorgleerkrachten naar 
leermeesters levensbeschouwelijke vak-
ken en leerkrachten ICT.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zijn 
er versoepelingen gekomen in de coronamaa-
tregelen. Toch dienen er nog enkele voor-
zorgen genomen te worden: ouders best niet 
op school tijdens de lesuren, handen blijven 
ontsmetten bij de kinderen, ... Maar toch, 
de vrijheid waar we nu mee gestart zijn, na 

achttien maanden, is voor vele kinderen en 
leerkrachten een echte verademing.

In het begin van het schooljaar kregen de 
kindjes van het eerste leerjaar een meter 
of peter toegewezen. Dit zijn kinderen − ze 
hebben al liever dat we ‘jongeren’ zeggen 
− van het vijfde en zesde die de eersteklas-
sertjes, zeker de eerste maand, wegwijs ma-
ken in hun nieuwe school: “Ik ben gevallen, 
wat moet ik doen ?”, “In welke rij moet ik 
gaan staan ?”, “Ik ben mijn fruitje in de klas 
vergeten”, ...

De leerlingen van vijf en zes gaan de laat-
ste week van september op talentklassen in 
Houthalen. Een week werken rond dans, mu-
ziek, knutselen, toneel, ... Voor sommigen is 
het de eerste keer dat ze een aantal dagen 
zonder ouders van huis zijn. Voor vele leer-
lingen toch een hele stap.

De start van dit schooljaar heeft ons doen 
beseffen wat we gemist hebben. We maken 
er een topjaar van !

LEVEN EN WELZIJN
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WZC Prinsenhof geselecteerd 
voor dementieproject
‘Samen Mens’

Woonzorgcentrum Prinsenhof is door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid geselec-
teerd voor het project ‘Samen Mens’. Met 
dit begeleidingsproject wil men zorginstel-
lingen uitdagen om na te denken over kwa-
liteitsvolle en persoonsgerichte zorg voor 
mensen met dementie. 
Van de 136 ingediende kandidaturen, selec-
teerde het Agentschap er 20. We zijn trots 
als woonzorgcentrum dat we hiermee aan 
de slag kunnen. Gedurende vijftien maanden 
wordt het woonzorgcentrum begeleid door 
het Expertisecentrum dementie Tandem.

Als woonzorgcentrum zetten we al sterk in 
om mensen met dementie en hun omgeving 

zich thuis te laten voelen. Het WZC wil hier 
echter nog verder aan werken en in groeien. 
Aan de hand van de zes fundamenten van 
goede zorg gaat een interne werkgroep aan 
de slag om ervoor te zorgen dat we nog ver-
der groeien in het omgaan met mensen met 
dementie en dat dit ook naar buiten toe ver-
der verspreid wordt. Hoe zorgen we ervoor 
dat mensen vrijheid krijgen, maar hen toch 
ook beschermen, hoe spelen we nog mee in 
op de noden van de bewoners en hun naaste 
familie, ...

Op 20 september, een dag voor de Wereld-
dag Dementie, reden we onze snoepkraam 
‘os kroam’ weer binnen in het woonzorgcen-
trum. De geuren en smaken van het snoep 
doen bewoners teruggrijpen naar de tijd van 
vroeger. Samen haalden we dan ook vele 
herinneringen op en genoten van we van al 
dat lekkers. 

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen © Leo
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Tele-Onthaal 
zoekt vrijwilligers

Wil je echt van betekenis zijn voor iemand 
anders ? ’s Morgens bij de koffie of midden in 
de nacht ? Als vrijwilliger bij Tele-Onthaal sta 
je altijd paraat. Meld je aan als kandidaat-
vrijwilliger en volg de opleiding in het najaar 
van 2021.

Meer info:
· www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger

De dienst Voogdij 
is op zoek naar ... jou !

Wil jij het verschil maken
als voogd ?
Met de toestroom aan vluchtelingen in ons 
land, stijgt ook de vraag naar voogden voor 
de niet-begeleide kinderen. Niet-begeleide 
minderjarige vreemdelingen zijn jongeren 
van vreemde herkomst die in België aanko-
men zonder hun ouders of wettelijke verte-
genwoordigers.

Als voogd maak je het verschil voor deze 
kwetsbare kinderen en jongeren in nood. 
Je zal als voogd de minderjarige bijstaan in 
alle administratieve en juridische aspecten 
van zijn/haar leven in België. Hoewel je de 
minderjarige van nabij zal begeleiden, is 
het niet de bedoeling dat je hem/haar bij je 
thuis laat verblijven.

Heb	jij	het	juiste	profiel	?
De dienst Voogdij is op zoek naar gemoti-
veerde personen die bereid zijn om kinde-

LEVEN EN WELZIJN

We helpen je graag verder, 
maar dan wel op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal bestuur werken op 
afspraak. Een afspraak maken kan eenvoudig via ons online af-
sprakensysteem. Surf naar www.rijkevorsel.be/afspraak of open 
de 2310-app op jouw smartphone.

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uittreksels, ... kun je overi-
gens volledig online aanvragen via het e-loket op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer gebruiksvriendelijk en boven-
dien bespaar je zo een rit naar het gemeentehuis.

Ook telefonisch kun je tijdens de openingsuren 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 blijven bereikbaar tijdens de openingsuren. 
Zo kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog steeds pmd-
zakken of cadeaubonnen kopen zonder dat je hiervoor een af-
spraak moet maken.

Houd bij jouw bezoek steeds rekening met de geldende corona-
maatregelen.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/dienstverlening

09 00
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ren en jongeren die in onzekere omstandig-
heden in België verblijven te begeleiden en 
een deel van hun tijd te besteden om samen 
met hen op zoek te gaan naar een duurzaam 
traject.

Heb je al enig inzicht in de problematiek 
van de niet-begeleide minderjarige vreem-
delingen en hun noden ? Dan is dat zeker een 
troef ! Er is echter een vijfdaagse opleiding, 
die alle kandidaat-voogden volgen om zich 
klaar te stomen voor hun eerste voogdijen. 
Er worden dan ook geen specifieke diploma’s 
gevraagd om je kandidaat te kunnen stellen.

Je ontvangt een vergoeding per jongere die 
je begeleidt, maar tot vijf jongeren ben je 
vrijgesteld van belastingen. Indien je meer 
dan vijf jongeren wenst te begeleiden, dien 
je zelfstandige te worden in bijberoep.

Heb jij interesse om voogd 
te worden ?
Ben je overtuigd ? Dan kun je jouw kandi-
datuur (motivatiebrief en CV) indienen via 
marieke.debeuf@just.fgov.be en dit voor 
16 oktober 2021.

Parochie zoekt kalenders
en agenda’s 2022

Krijg je rond deze periode van het jaar ook 
kalenders en agenda’s voor het nieuwe jaar ? 
Is het een echte overvloed ? 

Gooi ze niet bij het papier: de parochie ver-
zamelt deze kalenders. Bezorg ze bij jouw 
parochiesecretariaat: Doelenpad 8 of Kerk-
dreef 61.

 Orgel Sint-Willibrorduskerk
gerestaureerd

Onlangs heeft het orgel van de Sint-Willi-
brorduskerk van Rijkevorsel een uitvoerige 
onderhoudsbeurt gekregen. Het orgel, ge-
bouwd door Gerard D’Hondt in 1960, klinkt 
terug in volle glorie na een grondige reini-
ging, een behandeling tegen houtworm en 
een algemene stemming.

Op vrijdag 15 oktober 2021 om 20.00 uur zal 
het grootse orgel van de Sint-Willibrordus-
kerk heringespeeld worden door Peter Van de 
Velde, organist-titularis en muziekdirecteur 
van de Antwerpse O.-L.-Vrouwekathedraal. 
Op het programma staan o.a. dezelfde wer-
ken als tijdens de plechtige wijding en be-
speling in 1960.

Meer info:
· www.facebook.com/groups/
 orgelvriendenrijkevorsel

· 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 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 waarmee de overheid je kan verwittigen in een 
noodsituatie. Nog niet ingeschreven ? Doe het nu via de website
www.be-alert.be !

Alle Rijkevorselnaars die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen die dag een testbericht ontvan-
gen. Door BE-Alert te testen, kan onze gemeente de procedures inoefenen. Bovendien willen we 
hiermee onze inwoners bewustmaken 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 ingeschreven op BE-Alert. Een behoorlijk aantal, maar dat 
mag uiteraard nog meer zijn! Registreren kan heel eenvoudig op de website www.be-alert.be. 
Vul het inschrijvingsformulier 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 werk-
plaats en enkele andere belangrijke adressen toe (bv. familie). Dit doe je in slechts enkele, 
eenvoudige stappen: 
· Surf naar www.be-alert.be. 
· Meld je aan met jouw e-mailadres en het paswoord dat je koos bij je registratie. 
· Vul jouw gegevens aan. 
· Klik onderaan op de knop ‘Bevestigen’.

Meer info: · www.be-alert.be

Bericht
vandaag 15:16

Bericht
vandaag 15:18

Op 7 oktober test onze gemeente BE-Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be.
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Verkeershinder

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 vol-
ledige parking Pastorij, parking Doelenpad 
en de straten Doelenpad en Kasteelweg van 
6.00 tot 20.00 uur.

© Bart Huysmans

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.

Maak online een afspraak
met de politie

Een klacht neerleggen of aangifte 
doen bij de politiezone Noorderkem-
pen? Op 1 oktober start de politie met 
een online afsprakenagenda, zodat je 
zelf jouw afspraak kunt inplannen. 

Waarom een afspraak ?
Er zijn tal van voordelen. Je kunt van thuis 
uit bekijken welke momenten jou het beste 
passen. Eens je op ons kantoor bent, hoef 
je niet meer te wachten en word je verder 
geholpen door de juiste persoon. Bovendien 
weet je op voorhand welke documenten je 
dient mee te brengen. Heb je toch nood aan 
een dringend bezoek en lukt het niet meer 
om een afspraak te maken? Bel ons op, of 
kom even langs, dan kan de onthaalmede-
werker je ter plaatse een afspraak geven. 
Hou er rekening mee dat reeds geplande af-
spraken voorrang hebben op nieuwe afspra-
ken. 

Uiteraard blijft de politie 24/7 beschikbaar 
voor dringende hulp. In zulke gevallen kun je 
het noodnummer 112 contacteren. 

Hoe maak je online
een afspraak ? 
Vanaf 1 oktober vind je de link op de website 
www.politie.be/5363. Het handige afspra-
kensysteem wijst vanzelf de weg. 

Heb je geen internet of twijfel je of je wel 
aangifte dient te doen ? We geven graag ad-
vies en maken indien nodig een afspraak. 

Je kunt het hoofdkantoor in Hoogstraten da-
gelijks bereiken tussen 8.00 en 17.00 uur op 
het nummer 03 340 88 00. De wijkpost in 
Rijkevorsel kun je bereiken op het nummer 
03 340 88 50 tijdens de openingsuren:
· maandag: 9.00 -12.00 uur
  17.00-20.00 uur
· woensdag: 13.00-17.00 uur
· vrijdag: 9.00-12.00 uur

· 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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Mooimakers houden onze
gemeente mee proper

BOUWEN EN WONEN

Van 18 tot 25 september deed onze gemeente mee aan de Week van de 
Duurzame Gemeente. Het lokaal bestuur koos deze keer voor de Mooimakers 
als onze lokale duurzame helden.

Sinds enkele jaren houden zij onze gemeente mee proper. Zij ruimen vrijwillig het zwerfvuil 
dat, jammer genoeg, nog steeds in onze bermen, bossen, ... ligt. Regelmatig geven ze ook 
sluikstorten door die ze zelf niet kunnen opruimen. En zij doen dat met veel inzet. En de groep 
Mooimakers groeit nog steeds aan. Momenteel zijn er 28 Mooimakers actief in Rijkevorsel. Hier-
door wordt een steeds grotere oppervlakte in Rijkevorsel proper gehouden.

Om hen hier voor te bedanken werden de Mooimakers onlangs uitgenodigd in het gemeentehuis. 
De vrijwilligers werden geïnformeerd over de ondersteuning die zij nog mogen verwachten en 
tevens werd er aandachtig geluisterd naar hun verzuchtingen en suggesties. Samen kunnen we 
de werking van Mooimakers nog versterken en nog meer straten en bermen proper houden.

Dankjewel Mooimakers !

De Mooimakers op de foto (in alfabetische volgorde)
· Karen De Schutter
· Katia Hapers
· Jef Mertens
· Leen Sprangers
· Hilde Van der Schoot + 
 Jaan De Cordt

· Tinne Van Opstal + 
 Joep, Elise en Annelore Snoeys
· Louis van Steenbergen
· Pieter-Jan Vermylen
· Guy Vervloet
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Inspraak over projecten 
in jouw buurt

De Vlaamse overheid heeft recent werk ge-
maakt van een nieuw portaal waar de in-
formatie is samengebracht over lopende in-
spraakperiodes van:  
· gewestelijke plannen en projecten over 

omgevingsthema’s (ruimtelijke ordening 
en milieu).

· voorstellen van wijzigingen aan VLAREM 
of het Vlaams reglement betreffende de 
milieuvergunning.

· niet-Vlaamse procedures: plannen of pro-
jecten van andere overheden, die invloed 
kunnen hebben op onze gemeente.

Via inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind 
je het portaal terug en krijg je vlot toegang 
tot specifieke plannen en projecten waar-
over op Vlaams niveau inspraak georgani-
seerd wordt.

Let op ! Voorlopig vind je er enkel geweste-
lijke informatie. Voor de provinciale en ge-
meentelijke projecten en processen moet je 
nog steeds naar de gemeentelijke en provin-
ciale websites gaan kijken.

Op www.rijkevorsel.be/bekendmakingen 
vind je overigens alle bekendmakingen voor 
de gemeente Rijkevorsel terug. 

Snoeihout op afhaling

Wil je snoeihout thuis laten ophalen? Dan 
dien je dit uiterlijk op 8 oktober telefonisch 
te melden via het nummer 03 340 00 88.

Toegelaten:
· snoeihout gebundeld meegeven in han-

teerbare pakken
· takken mogen niet langer zijn dan 2 m en 

niet dikker dan 10 cm

Niet toegelaten:
· klimop, bladeren, wortels/stronken, la-

vendel, grassen, ...

Snoeihout kan ook gratis op het recyclage-
park worden afgeleverd van 16 november tot 
en met 30 november.

Bestel je streekeigen 
plantgoed nog tot 20 oktober

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

Denk er aan dat bestellen nog mogelijk is 
tot en met 20 oktober. Bestellen kan via de 
website www.iok.be/bok of door het bestel-
formulier binnen te brengen bij de dienst 
omgeving. 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:
· www.iok.be/bok

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Winnaars fotowedstrijd ‘2310 om te zien’
Op onze oproep om je vakantiemomenten op de gevoelige plaat vast te 
leggen werd opnieuw enthousiast gereageerd. Voor ons was het heel fijn om 
te vernemen hoe jullie de afgelopen zomer hebben beleefd.

© Guido Van Hout

© Jo Van Hullebusch

© Karen Smits

© Lief Timmermans

Uit alle inzendingen toonden we elke week een selectie op onze Facebook- en Instagrampagina 
2310 Rijkevorsel. Vijfentwintig deelnemers werden uiteindelijk beloond met een mooie prijs. 
Proficiat aan alle winnaars !

Winnen een geschenkbox Veusselse Verwennerij:

Daarnaast mogen twintig deelnemers rekenen op een cadeaubon van Toerisme Rijkevorsel ter 
waarde van € 20, waarmee ze terechtkunnen bij onze lokale handelaars:
· Anita Renders
· Bieke Haemhouts
· Brigitte Willemsen
· Flor Aerts
· Gert Hendriks
· Greet Leys
· Gusta Hermans

· Jacqueline Jansen
· Kim De Beuckelaer
· Kris Van Den Bogerd
· Lynn Jespers
· Nadia Abelshausen
· Nicky Neefs
· Saar Verschueren

· Saskia Marijnissen
· Sonja Stuyts
· Stefanie Tilburgs
· Toon Spreeuwers
· Vicky Diels
· Xander Mertens

· Frans Van De Poel 
· Guido Van Hout
· Jo Van Hullebusch

· Karen Smits
· Lief Timmermans
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Lezingen in de bibliotheek
dit najaar

‘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 
aan in ons ingebakken zit. Ook de druk om te 
moeten doorgaan als je fysieke en mentale 
grenzen 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.

‘Onder druk’
    door Tania Poppe
· donderdag 21 oktober 2021 om 20.00 uur
· inkom: € 8
· zaal Forsela, eerste verdieping Leo Pley-

sierbibliotheek

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 
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Verwendag 
Leo Pleysierbibliotheek
zaterdag 23 oktober

Tijdens de jaarlijkse verwendag vieren we 
zoals altijd onze leners. Deze dag willen 
we de bibliotheekbezoeker eens extra in de 
bloemetjes zetten. Naast een kleine boe-
kenverkoop is er heel wat animatie voorzien. 

De winnaars van de ‘vliegactie’ en de ‘knik-
keractie’ worden bekendgemaakt. Natuurlijk 
mag ook een hapje, drankje en een kleine 
attentie voor elke bezoeker niet ontbreken.
Iedereen welkom van 10.00 tot 13.00 uur.

Boekstart en Boekbabyborrel

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen! Wat 
je vroeg leert, leer je voor het leven. Zo is 
dat ook met lezen. Baby’s, peuters en kleu-

ters houden van boeken en door kinderen 
er vroeg mee te laten kennismaken, geef je 
hen een vliegende start.

Boekstart wil ouders met hun kleine kindjes 
laten genieten van boeken. Kinderen die al 
vroeg kennismaken met boeken zijn taal-
vaardiger, lezen sneller, rekenen beter en 
zijn vaker lid van een bibliotheek. Samen in 
een boekje kijken, versterkt de band tussen 
ouder en kind. Het is goed voor een levens-
lange herinnering aan warme momenten en 
geborgenheid.

Voorlezen is meer dan lezen alleen. Voorle-
zen aan een baby of peuter is vooral pra-
ten bij de prenten. Of een liedje zingen, 
een versje vertellen, samen spelen met een 
boek, ... In de Leo Pleysierbibliotheek is er 
een ruim aanbod voor de allerkleinsten. We 
hebben een mooie collectie boekjes die te-
gen een stootje kunnen: stoffen voelboek-
jes, badboekjes, knisperboekjes, stevige 

VRIJE TIJD

Bibliotheek gesloten van 6 tot en met 17 oktober

Misschien las je het al in een vorige editie van de 2310: dit najaar stappen de bibliotheken van de provincie Ant-
werpen 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 efficiënter en de dienstverlening nog beter kan worden. Jouw bibteam is momenteel volop bezig met 
de voorbereidingen voor deze overstap. Dit najaar, van woensdag 6 tot en met zondag 17 oktober, is het zover en 
worden we een Wise-bibliotheek. Om de omschakeling goed te laten verlopen, vraagt organisator Cultuurconnect 
om de bibliotheek tijdens deze periode tijdelijk volledig te sluiten. Uitlenen, reserveren, verlengen, binnenbren-
gen, ... zal onmogelijk zijn en ook de boekenschuif kan tijdelijk niet gebruikt worden.

Maar niet getreurd, want de bibliotheekmedewerkers zullen ervoor zorgen dat je tijdens 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 genieten. Bovendien wordt voor uitleningen in september de uitleenlimiet ook tijdelijk 
verhoogd, zodat je een boekenvoorraadje kunt aanleggen.

Op maandag 18 oktober opent je nieuwe Wise-bibliotheek dan de deuren. Op het eerste gezicht zal er niet veel 
veranderd zijn, maar achter de schermen zullen er wel heel wat dingen anders zijn.



25

kartonnen boeken met flapjes, geluidjes of 
kijkgaatjes. De boekjes worden na elke uit-
leen gereinigd.

Kom samen met je peuter of kleuter naar de 
Leo Pleysierbibliotheek en laat je kind luis-
teren, voelen, kijken, beleven en via boeken 
en verhalen de wereld ontdekken.

Mis zeker ook de Boekbabyborrel in de bib 
op 20 november niet, een leuke middag spe-
ciaal voor gezinnen met jonge kinderen. Je 
leest er meer over in de volgende 2310 en 
binnenkort ook online.

Toneelvoorstellingen 
Duivelse Molens komen terug

Door Covid-19 konden de voorstellingen van 
Duivelse Molens in 2020 niet doorgaan en 
ook dit jaar zal dat nog niet het geval zijn. 
Het toneelgezelschap Duivelse Molens heeft 
nu echter besloten om de opvoeringen in de 
maand maart 2022 te hervatten. 

De juiste data en verdere informatie wordt 
tijdig meegedeeld. Het gezelschap kijkt er 
al naar uit om iedereen weer te mogen ver-
welkomen in het bezoekerscentrum aan de 
Stenen Bergmolen.

Belle Perez in de
Sint-Willibrorduskerk

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. 

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 ?

Op zaterdag 4 december brengt Belle tijdens 
haar show in de Sint-Willibrorduskerk, de 
beste nummers uit haar carrière. De deuren 
van de kerk gaan open om 19.30 uur. Het 
optreden start om 20.30 uur.

Reserveer jouw tickets
De voorverkoop voor het concert van Belle 
Perez start op vrijdag 1 oktober 2021. De 
inkomkaarten kun je kopen bij de onthaal-
balie in het gemeentehuis en aan de balie 
in de Leo Pleysierbibliotheek. Tickets kosten  
€ 25 in voorverkoop en € 30 ter plaatse 
(geen gereserveerde plaatsen).

Meer info:
· Toerisme Rijkevorsel
· 03 340 00 53
· toerisme@rijkevorsel.be
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Kerstdorp Rijkevorsel:
oproep tot deelname

Om 2021 met een fantastische knal af te 
sluiten, 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 schaatsbaan staan en kraampjes waar 
eten, drinken en kerstgerelateerde produc-
ten kunnen aangeboden worden. Bovendien 
vindt ook de traditionele kerstmarkt, geor-
ganiseerd door Toerisme Rijkevorsel vzw, dit 
jaar plaats aan het Doelenpad, tijdens het 
openingsweekend van het kerstdorp op 18 
en 19 december. De kerstmarkt 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 prak-
tische 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 
jouw e-mail:
· Naam vereniging, onderneming of hobby-

ist
· Naam contactpersoon
· Contactgegevens (e-mailadres en
 telefoonnummer)
· 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 
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dan een mail naar kerstdorp@rijkevorsel.be. 
De praktische details worden onderling ver-
der afgesproken.

Samen maken we er een prachtig eindejaar 
van !

Lichttocht doorheen 
Rijkevorsel

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organi-
seert in samenwerking met Toerisme Rij-
kevorsel, jeugdtheater Globe en Dans Maar 
weer zijn welgekende lichttocht doorheen 
de straten van Rijkevorsel. 

Dit jaar wordt er gestart aan de Stenen Berg-
molen. We passeren langs wijken, trage we-
gen, donkere steegjes, ... De vraag aan alle 
deelnemers is om zelf lantaarntjes, pillich-
ten, fakkels e.d. te voorzien die ons verlich-
ten tijdens onze avondwandeling. Halfweg 
de wandeling kan iedereen genieten van een 
lekker drankje of een tasje pompoensoep. 
Aan het einde wordt er animatie voorzien. 

Iedereen op post dus voor deze herfstwande-
ling. Breng je mama, papa, oma, opa, tante, 
nonkel, nichtjes, neefjes, … mee naar deze 
spannende wandeling. Gelieve een lichtje, 
stevige schoenen, voldoende warme en even-
tueel regenbestendige kledij te voorzien.

De route zal ongeveer 6 km lang zijn. 

Praktisch
· Wanneer: zondag 31 oktober 2021
· Waar: vertrek aan de Stenen Bergmolen 

van Rijkevorsel (hoek Looiweg-Potbergs-
traat)

· Uren: vertrek wandeling om 18.00 uur, het 
einde is voorzien rond 20.00 uur

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

lichttocht dien je op voorhand in te schrij-

ven via jeugd@rijkevorsel.be of bel naar 
03 340 00 55.

· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lan-
taarn

Meer info:
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 53

Dag van de Jeugdbeweging
op 22 oktober

Op vrijdag 22 oktober 2021 is het weer zo-
ver. Dan vindt de Dag van de Jeugdbeweging 
weer plaats. Op deze dag vieren we het en-
gagement van duizenden jongeren die zich 
jaar na jaar weer inzetten om meer dan  
240 000 kinderen en jongeren te vermaken 
met spel en plezier.

Na het succes van de vorige jaren slaan de 
jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevor-
sel en Hoogstraten de handen opnieuw in el-
kaar. Meer info zullen jullie snel ontvangen 
via jullie jeugdvereniging!

Meer info:
· jeugd@rijkevorsel.be
· 03 340 00 55
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Dolle herfstpret bij de 
Grabbelpas en de Kinderclub

Voor de Grabbelpas hebben we weer een 
aantal plezante activiteiten bij elkaar ge-
sprokkeld. Hieronder lichten we reeds een 
tipje van de sluier. Meer informatie kun je 
vinden in onze folder. Deze wordt bedeeld 
via de Rijkevorselse scholen in de week van 
4 oktober.

Grabbelpas
· woensdag 3 november: 
 Den Boeradrie
· donderdag 4 november: 
 - Toverland 
 - Theater Jeuk ‘jajajoepie kidsparty’
· vrijdag 5 november: 
 Goochelworkshop met
 Niels de Stadskaarter

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

Inschrijven is verplicht
Voor de activiteiten van de Kinderclub en de 
Grabbelpas kun je inschrijven vanaf maan-
dag 11 oktober 2021 om 19.00 uur. 

Net zoals de voorgaande vakanties werken 
we in de Kinderclub met een inschrijvings-
stop. Dat betekent dat er maximum 140 kin-
deren in de Kinderclub kunnen opgevangen 
worden. Na de uiterste inschrijvingsdatum 
van 24 oktober 2021 zullen we hoe dan ook 
geen inschrijvingen meer aannemen voor de 
herfstvakantie. Deze maatregel hanteren we 
om een kwaliteitsvolle opvang voor de kin-
deren te garanderen. 

Opgelet ! De Kinderclub zal gesloten zijn op 
maandag 1 november 2021 omwille van Al-
lerheiligen.

Meer info:
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56

Sport Na School: 
welke sport motiveert jou ?

Voortaan kunnen jongeren van twaalf tot 
achttien jaar ook in onze gemeente terecht 
met een Sport Na School-pas. Met Sport Na 
School (SNS) kun je op een betaalbare ma-
nier ontelbaar veel sporten, sportclubs én 
nieuwe vrienden te ontdekken. Verschil-
lende sportclubs van Rijkevorsel stellen hun 
werking open via deze actie.

Er is een ruim wekelijks aanbod. Jongeren 
hebben geen verplichtingen, moeten niet 
boeken maar kunnen wél naar hartenlust 
proberen. Als de beweging plezierig was, 
mogen ze de week nadien terugkomen. Was 
het minder fijn? Dan proberen ze de vol-
gende keer iets anders

Een jaarpas kost € 45. Dus per week € 1,5 
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per week dus als ze er tijdig bij zijn. De pas 
geldt iedere weekdag, dertig schoolweken 
lang.

Via het ziekenfonds kun je een deel van je 
inschrijvingsgeld terugkrijgen. Tijdens het 
sporten en je verplaatsing van en naar SNS-
activiteit ben je verzekerd.

Bovendien zijn er SNS-buitenkansen. Dat 
zijn eenmalige sportieve uitdagingen zoals 
hoogteparcours, wakeboard, kajak, archery 
tag, trampolinepark, lasergames, ...

Via www.sportnaschool.be of de SNS-APP 
kun je de SNS-pas bestellen en kies je jouw 
beweegmomenten in fitnesscentra, sport-
clubs, zwembaden én buitenkansen. 

Met deze actie hoopt het lokaal bestuur en 
Sport Vlaanderen jou genoeg bewegingsmo-
menten aan te bieden. Een gezonde geest in 
een gezond lichaam, daar zetten jullie toch 
ook op in  ?

Derde leerjaren doen mee
aan SportKompas

De sportkeuze van kinderen is zelden geba-
seerd op waar ze echt goed in zijn of op wat 
ze echt leuk vinden. Een kind volgt dansles 
of voetbaltraining omdat een vriendje dat 
ook doet of omdat hun ouders dat vroeger 
ook deden. Het gevolg is dat veel kinderen al 
snel ontdekken dat de sport toch niet hele-
maal bij hen past. De lessen gaan heel moei-
zaam of zijn niet zo leuk als eerst gedacht 
waardoor ze op zoek gaan naar een andere 
sport of gewoon helemaal stoppen met spor-
ten. Dit kan hun zelfbeeld negatief beïnvloe-
den en uiteindelijk ook leiden tot een tekort 
aan lichaamsbeweging.

Als kinderen een sport kiezen vanuit hun ei-
gen kunnen en motivatie, dan beleven ze er 

meer plezier aan en kunnen ze ook genieten 
van de vooruitgang die ze boeken. Dit draagt 
bij tot hun welzijn en een blijvende gezonde 
levensstijl. Dankzij SportKompas vinden kin-
deren gemakkelijker de weg naar de ge-
paste sportclub in hun gemeente en is er in 
de clubs dus een beter gerichte instroom. 
Dit levert uiteindelijk meer gemotiveerde en 
vaardige sporters op en minder drop-outs.

Bij deelname aan SportKompas krijgt elk 
kind een persoonlijk rapportje met de zeven 
sporten die het best bij hem of haar passen. 
Op basis van dit rapportje kunnen het kind of 
de ouders een sportkeuze maken.

SportKompas is dus een oriëntatietool die 
kinderen van acht tot tien jaar helpt bij 
het kiezen van de juiste sport. Op basis van 
wat een kind leuk vindt en aan de hand van 
twaalf beweegoefeningen kan elk kind leren 
welke sport het best bij hem of haar past. 
SportKompas is gebaseerd op wetenschap-
pelijk onderzoek aan de UGent.

Alle derde leerjaren van GLS De Wegwijzer, 
Sint-Luciaschool en Vrije Basisschool Het 
Kompas doen mee aan dit project. De be-
weegoefeningen gaan door in de turnzalen 
van de scholen op 7 en 8 oktober 2021 tij-
dens de lesuren.
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Zwemtoelage voor 
Rijkevorselse inwoners

Aangezien we in Rijkevorsel zelf geen zwem-
bad hebben, wil het lokaal bestuur via het 
reglement ‘betoelaging buitengemeentelijk 
zwembadgebruik’ voor inwoners van Rijke-
vorsel het zwemmen promoten. De korting 
die de inwoners van Rijkevorsel kunnen be-
komen, bedraagt 30 % van de prijs van het 
abonnement, de beurtenkaart of de zwem-
lessenreeks.

Welke zwemformules komen in 
aanmerking voor een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen 
en zwemlessen kun je een toelage krijgen. 
Dit is niet het geval voor losse zwembeurten 
of groepslessen zoals bijv. aquagym. Ook de 
aansluiting bij een zwemclub komt niet in 
aanmerking voor een toelage.

Uitzondering op deze regel is dat specifieke 
groepslessen voor senioren wel in aanmer-
king komen. Daarnaast kun je maximaal drie 
keer een lessenreeks voor zwemlessen indie-
nen per persoon.

Meer info over de specifieke abonnementen 
en beurtenkaarten vind je terug in het re-
glement.

Welke zwembaden zijn 
opgenomen in het reglement ?
Je kunt een korting bekomen voor bepaalde 
beurtenkaarten, abonnementen en zwem-
lessen van de zwembaden in Beerse, Bras-
schaat, Hoogstraten, Herentals, Turnhout en 
Zundert.
Personen met een handicap die in het Giels-
bos gaan zwemmen, kunnen ook een aan-
vraag indienen. Dit zowel voor de persoon 
met een handicap als voor één begeleider. 
Aangezien er in het Gielsbos niet met abon-
nementen of beurtenkaarten gewerkt wordt, 
tellen hier wel losse zwembeurten.

Hoe verkrijgen ?
Bezorg een kopie van je abonnement of 
beurtenkaart, je identiteitskaart en je be-
talingsbewijs aan de sportdienst. Dit kan 
door deze tijdens de openingsuren af te 
geven aan de onthaalbalie van de sector 
vrije tijd in de Leo Pleysierbibliotheek. Of 
doe het online via het e-loket op de website 
van het lokaal bestuur. Het aanvraagformu-
lier en het reglement kun je bekomen bij 
de sportdienst of downloaden op de website  
www.rijkevorsel.be/zwemtoelage.

Aanvragen tot terugbetaling kun je indie-
nen tijdens het lopende kwartaal waarin de 
aankoop van de beurtenkaart of het abon-
nement plaatsvond, of in het kwartaal dat 
daarop volgt.
De betaling van de toelage gebeurt na elk 
kwartaal. Dit wil zeggen in de maand april 
voor aanvragen ingediend in januari tot 
maart, in juli voor aanvragen ingediend in 
april tot juni, in oktober voor aanvragen in-
gediend in juli tot september en in januari 
voor aanvragen ingediend in oktober tot de-
cember.

Meer info:
· 03 340 00 54
· sportdienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/zwemtoelage
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· 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

Kunstendag voor Kinderen

Op zondag 21 november 2021 vindt de Kun-
stendag voor Kinderen plaats. Op deze dag 
kun je in heel wat gemeenten in Vlaanderen 
en Brussel kennismaken met verschillende 
kunstvormen.

Dit jaar viert Kunstendag voor Kinderen z’n 
tiende verjaardag en ook in Rijkevorsel fees-
ten we mee! Wil jij graag tekeningen maken 
zoals een echte cartoonist ? Of samen met 
andere kinderen een leuke dans leren of 
mooie muziek maken ? Kom dan zeker naar 
de Kunstendag voor Kinderen.
Binnenkort verschijnt er meer informatie 
over hoe je kunt inschrijven. Neem dus ze-
ker een kijkje in de 2310 van november of 
houd de website en sociale media van het 
lokaal bestuur in de gaten.

Meer info:
· cultuur@rijkevorsel.be

Algemene vergadering
cultuurraad

De cultuurraad is een gemeentelijk advies-
orgaan dat het cultuurbeleid bespreekt en 
hierover advies geeft aan het college van 
burgemeester en schepenen. Het college 
vraagt vaak advies aan de cultuurraad, maar 
de cultuurraad is ook vrij om zelf een advies 
te formuleren.

De cultuurraad bestaat uit een algemene 
vergadering en een dagelijks bestuur. De al-
gemene vergadering komt minstens eenmaal 
per jaar samen en het dagelijks bestuur bijna 
maandelijks. Het dagelijks bestuur bereidt 
de algemene vergadering voor. De algemene 
vergadering is een openbaar gebeuren, ie-
dereen is welkom. De ‘toevallige bezoeker’ 
heeft echter geen stem- of spreekrecht.

De eerstvolgende algemene vergadering van 
de cultuurraad vindt plaats op woensdag 27 
oktober 2021 om 20 uur in de Kuiperij (GC 
Sint-Jozef, Kerkdreef 61). Wil je deze verga-
dering bijwonen, schrijf je dan vooraf in bij 
de cultuurdienst via cultuur@rijkevorsel.be 
of 03 340 00 52.

Heb jij al iemand genomi-
neerd voor de cultuurprijs ?

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. Door 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 prijs. Het reglement en formulier 
voor kandidaatstelling zijn op de website  
www.rijkevorsel.be/cultuurprijs terug te 
vinden. 

Nominatieformulieren kun je indienen tot 
en met 15 oktober 2021 via e-mail naar  
cultuur@rijkevorsel.be, via het e-loket op 
de  website of breng het binnen bij de cul-
tuurdienst (Hoogstraatsesteenweg 19).

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/cultuurprijs
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ? 
Een sportieve familie van Rijkevorsel die ie-
dere zondag de benen strekt voor een fiets-
rit met de koersfiets (75 tot 165 km) of een 
mountainbiketocht. De club is ontstaan in 
1972 met enkele leden. Nadien zijn we uit-
gegroeid tot een volwaardige fietsclub die 
gekend is in en buiten Rijkevorsel.

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
We hebben een bestuur van tien leden en 
vergaderen drie keer per jaar (een algemene 
ledenvergadering + twee bestuursvergade-
ringen). De club bestaat uit een groep vrien-
den van 42 leden.

Vanaf welke leeftijd kun je
lid worden ?
Vanaf het moment dat je met een koersfiets 
of mountainbike kunt rijden. Momenteel 
hebben we leden tussen de 20 en 80 jaar.

Waar spreken jullie af
om	te	fietsen	?	
We komen iedere zondag bij elkaar onder 
de notenboom van Threza Van Mirlo (Kleine 
Gammel) en nadien ‘voor den after’ bij 
Simonne (Café De Vlinder in het dorp).

Hebben jullie de werking van
de vereniging door corona 
moeten aanpassen ?
We hebben individueel onze conditie moe-
ten onderhouden, nadien in bubbels en in 
kleinere groepen. Uiteraard misten velen 
onder ons ook ‘den after’ bij Simmoneke.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Iedere zondag een fietstocht. Eén keer per 
jaar een meerdaagse uitstap van vijf à ze-
ven dagen. De organisatie van onze MTB-
toertocht: de volgende editie is op zondag 
19 december. Iedereen is welkom !

De Gammelse WielervriendenVereniging in de kijker
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Wat willen jullie met de club 
nog bereiken ? 
Nog vele leuke fietstochten en toffe uitstap-
pen in binnen- en buitenland.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
De Nieuwe Brug. We weten niet het verschil 
met de ‘oude’ Brug. Wie zijn ze, wat doen ze ?

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis van
de vereniging ?
Een van onze mooiste tochten en waar de 
veertien deelnemers en drie begeleiders nog 
steeds op terug komen, was onze 9-daagse 
reis naar Lourdes.

We reden via de Champagnestreek langs de 
Limoges en Bergerac om zo in Lourdes aan te 
komen, in totaal 1278 km op acht dagen tijd. 
We hadden er nog niet genoeg van en op 
onze negende dag gingen we de Tourmalet 
nog beklimmen: een extra ritje van 98 km  
met de nodige hoogtemeters.

Ook onze andere meerdaagse fietsuitstappen 
(Mallorca, York, Nederland, Eiffel, Callela, 
Trans-België Noord–Zuid en West–Oost, trap-
pistentocht België) en de succesvolle orga-
nisaties met onze MTB-toertocht tijdens de 
kerstperiode blijven ons bij.

De Gammelse Wielervrienden

· Hoofdactiviteit: Iedere zondag een fietstocht
  met koersfiets of mountainbike
· Aantal jaren actief: 49 jaar
· Aantal leden: 42 leden
· E-mail: ward.laurijssens@telenet.be
· Website: degammelsewielervrienden.be
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2310-dag: feestdag van Rijkevorsel
Op zaterdag 23 oktober vieren we opnieuw onze eigen Rijkevorselse feestdag: 
de 2310-dag ! In tegenstelling tot vorig jaar kunnen we opnieuw fysiek 
samenkomen. En dat fysieke nemen we letterlijk, want je zal tijdens deze 
editie Rijkevorsel al wandelend of lopend kunnen ontdekken.

Erfgoedwandeling in Sint-Jozef Rijkevorsel
In aanloop naar de 2310-dag kun je de interactieve Erfgoedwandeling (route zuid) verkennen. 
De tocht leidt je langs enkele mooie trekpleisters in Sint-Jozef. Bij elke stopplaats wordt er 
een stukje erfgoed in de kijker gezet. Een mysterieus verhaal dat opnieuw wordt verteld, een 
interessant historisch feit, de vreemde oorsprong van een naam, een herinnering aan de oorlog, 
een oud kinderlied, ... Tijdens deze boeiende wandeling ontdek je een heleboel leuke wetens-
waardigheden.

Je ontdekt de route het gemakkelijkst met de gratis app izi.TRAVEL of je volgt gewoon de weg-
wijzers. Je kunt vertrekken in Rijkevorsel-centrum voor een wat langere wandeling of meteen 
starten in Sint-Jozef voor een kortere variant.

Urban Trail in het centrum van Rijkevorsel
Op zaterdag 23 oktober organiseert het lokaal bestuur een unieke Urban Trail doorheen het cen-
trum van Rijkevorsel. Het traject brengt je langs en door verschillende Rijkevorselse gebouwen. 
Zo kun je o.a. door het gemeentehuis, sportcentrum de Valk, de jeugdlokalen aan de Sonsheide 
en de Stenen Bergmolen wandelen of lopen! 

De volledige omloop vind je binnenkort terug op de website www.rijkevorsel.be/2310dag. Er is 
een korte lus voorzien van ongeveer 4 km. Wil je graag wat meer kilometers in de benen ? Dan 
kun je voor de lange tocht van ongeveer 10 km inschrijven.

Wandelaars kunnen in de voormiddag tussen 9.30 en 11.30 uur starten aan het gemeentehuis. 
Lopers zijn welkom in de namiddag en kunnen hun tocht aanvangen tussen 13.30 en 15.30 uur. 
Doe je mee ? Wees dan voorzichtig in het verkeer en houd je aan de verkeersregels.

Schrijf je nu al in voor de Urban Trail van Rijkevorsel
Inschrijven kan via het online formulier op www.rijkevorsel.be/urbantrail. Vul jouw contact-
gegevens in, laat ons weten of je wil wandelen dan wel lopen en geef ons mee of je de korte 
of de lange route zal afleggen. Wens je meer info, neem dan contact op met de sportdienst: 
03 340 00 54 of sport@rijkevorsel.be.

2310-feest
We hebben nog meer in petto voor de 2310-dag, want we sluiten de feestdag af – hoe kan het 
ook anders - met een heus feest. Meer hierover verneem je binnenkort via onze website en onze 
socialemediakanalen. Wij zien jullie graag verschijnen op 23 oktober. Tot dan !

Meer info: · www.rijkevorsel.be/2310dag · www.rijkevorsel.be/urbantrail
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Geflitst...

27 augustus 2021  Kermisproloog Rijkevorsel 
5 september 2021  Veusselse veldcross

11 september 2021   

The Sore Losers in De Singer

11 september 2021   

Openluchtcinema The Lion King

5 september 2021   

Piepeloeren in Veussel

18 augustus 2021   

Speelstraat Mutsaardweg 

21 augustus 2021  Admiral Freebee op festival De Singer aan de Kiosk 
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7 augustus 2021  Jongeren maken samen 

met Arktos banken voor op skatepark Sonsheide
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1 oktober 2021
Om 20.30 uur
Guy Swinnen - Origin Tour
Concert

Met het ‘Origin Tour’-concept keert Guy 
Swinnen terug naar zijn roots: de clubs 
en jeugdhuizen waar het voor hem al-
lemaal begon. De frontman van The 
Scabs en Guy Swinnen Band speelt sa-
men met gitarist Yves Verthongen een 
selectie uit het solowerk van Swinnen. 
Uiteraard passeren ook de klassiekers 
van The Scabs de revue. Een niet te 
missen avond met een absolute Belpop 
legende !
Voorverkoop: € 15 
Inkomprijs: € 17 
Voorverkoop studenten: € 10 
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

2 oktober 2021
Om 20.30 uur
Bert Joris Quartet
Concert

Trompettist Bert Joris behoort al jaren 
tot de absolute wereldtop. Hij trad 

internationaal veel op als solist met 
verschillende muzikanten en ensem-
bles. Hij staat bekend om zijn warme, 
lyrische toon en wordt vaak vergeleken 
met Chet Baker.
Voorverkoop: € 18 
Inkomprijs: € 20 
Voorverkoop studenten: € 12 
Inkomprijs studenten: € 15

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

3 oktober 2021
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs voor verzamelaars
Beurs

Verzamelaars van postzegels, geboorte-
kaartjes, munten, stickers, ... kunnen 
hun verzameling uitbreiden dankzij de 
ruime keuze die hier te vinden is.
Gratis

 Turnzaal Sint-Luciaschool
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Ruilclub
 0474 29 72 62

7 oktober 2021
Om 20.00 uur
Lezing Marcel Hendrickx
‘Zeg me dat ik oké ben’
Lezing
Marcel Hendrickx zoomt in op burn-outs 
als exponent van een drang naar per-
fectionisme. Ook de druk om te moe-
ten doorgaan als je fysieke en mentale 
grenzen bereikt zijn, kunnen ons nek-
ken. In gesprek met het publiek wijst 
hij de valkuilen aan en geeft methodes 

voor een goede balans. Vooraf inschrij-
ven is verplicht.

€ 6
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Leo Pleysierbibliotheek
 03 340 00 50 (51)
 bibliotheek@rijkevorsel.be

 Reserveren kan telefonisch
 en via e-mail.

Om 20.00 uur
Maak jij mee de ‘klik’ om 
kansarmoede in Rijkevorsel
te doorbreken ?
Online infosessie
Bij ArmenTekort Kempen verbinden we 
veerkrachtige vrijwilligers met mensen 
die het moeilijk hebben. Samen gaan 
ze op stap en worden ze vrienden,  
buddy's. Ontdek tijdens een infosessie 
hoe jij het verschil kan maken voor ie-
mand die het moeilijk heeft in de Kem-
pen.
Gratis

 ArmenTeKort Kempen
 www.armentekort.be/infosessie

 Inschrijven kan via de website.

Om 20.30 uur
Steven Goegebeur - 
try-out 'Mankracht' (uitverkocht)
Stand-up comedy
Als je in de hoek staat waar de klap-
pen vallen, heb je twee mogelijkheden: 
neergaan of terugvechten. Steven spit 
dit thema uit in zijn vierde show. In een 
verhaal van struikelen, vallen en weer 
opstaan. Een verhaal van hoop, geloof 
en liefde. Een verhaal dat niemand on-
beroerd zal laten !
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Voorverkoop: € 13
Inkomprijs: € 15
Voorverkoop studenten: € 11
Inkomprijs studenten: € 13

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

9 oktober 2021
Van 10.00 tot 12.00 uur
Bloemboeketten uit eigen tuin
Cursus

Annick Hollebeke toont hoe je prach-
tige herfstcombinaties van bloemen, 
planten en grassen uit eigen tuin maakt. 
€ 10
VELT-leden: € 5

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg
 2310 Rijkevorsel

 VELT Noorderkempen
 beweeg.velt.be/noorderkempen
 info.noorderkempen@velt.be

Om 20.30 uur
Humanization 4tet
Concert
4tet brengt funk, rock, freejazz en 
hardbop op een spontane manier bij 
elkaar en doet dat op een erg over-

tuigende manier. Met de gloednieuwe 
release ‘Believe Believe’ onder de arm 
brengt het Portugees-Amerikaans vier-
tal hun aanstekelijke muzikale kruis-
bestuivingen nu voor het eerst op een 
Belgisch podium.

Voorverkoop: € 14 
Inkomprijs: € 16 
Voorverkoop studenten: € 8 
Inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

10 oktober 2021
Van 10.00 tot 17.00 uur
Archeologiedagen:
Opendeurdag Heemkundig Museum
Opendeurdag

De resultaten van een aantal opgravin-
gen die plaatsvonden in onze gemeente. 
Als blikvanger een gerestaureerde urn 
maar waarvan ook de originele vorm in 
zandsteen in 3D werd geprint.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring van Rijkevorsel
 03 314 41 76

 hkrijkevorsel@outlook.be
 blog.seniorennet.be

 heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.

 wordpress.com

Van 13.00 tot 16.00 uur
Tweedehandsbeurs
Beurs

Tweedehandsverkoop baby- en kinder-
kleding, speelgoed en uitzet. Gezinnen 
staan zelf in voor de verkoop. Reser-
veer jouw tafel(s) en/of vloervak via 
gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com.
€ 8

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 344 009
 gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
 rijkevorsel.gezinsbond.be

 Inschrijven kan telefonisch,
 via e-mail en via 
 de website.  

Aankondigingen van 
activiteiten in november
dien je uiterlijk op
zondag 3 oktober 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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12 oktober 2021
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 8 novem-
ber 2021, maandag 10 januari 2022 en 
dinsdag 1 februari 2022. De infoavond 
gaat door in de polyvalente zaal van de 
school. Gelieve vooraf jouw aanwezig-
heid door te geven.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

 www.het-kompas.be
 Inschrijven kan telefonisch 
 en via e-mail .

15 oktober 2021
Om 20.00 uur
Orgelconcert:
Rijkevorsel blaast de pijpen door !
Concert

Op vrijdag 15 oktober 2021 om 20.00 
uur zal het grootse orgel van de Sint-
Willibrorduskerk van Rijkevorsel her-
ingespeeld worden door Peter Van de 
Velde, organist-titularis en muziekdi-
recteur van de Antwerpse O.-L.-Vrou-
wekathedraal. Op het programma staan 
o.a. werken  die ook bij de inspeling 
in 1960 op het programma stonden, 
waaronder de bekende Toccata en Fuga 

in re-klein van Johann Sebastian Bach 
maar ook werken van componisten af-
komstig uit de Kempen zoals Flor Pee-
ters, Firmin Swinnen en Jaak-Nikolaas 
Lemmens.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Orgelvrienden Rijkevorsel 
 i.s.m.
 kerkraad Sint-Willibrorduskerk

 orgelvriendenrijkevorsel@gmail.com
 www.facebook.com/groups/

 orgelvriendenrijkevorsel

19 oktober 2021
Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Infovergadering

Ben je benieuwd welke plannen het lo-
kaal bestuur voor Rijkevorsel in petto 
heeft ? Wil je samen met het bestuur 
nadenken over de toekomst van Rij-
kevorsel ? Kom dan naar de bewoners-
vergaderingen van ‘Rijkevorsel Infor-
meert’ !
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 10
 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/

 rijkevorselinformeert

21 oktober 2021
  9.00 -10.00 uur Het Kleine Moleke 
10.30 -11.30 uur Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters 
Opendeurdag
Is jouw kleuter op 8 november 2021 
2,5 jaar dan kun je samen met je kleu-

ter vrijblijvend kennis komen maken 
met onze instapklas(jes).

Gratis
 GVKS Het Kleine Moleke 

 Looi 3
 2310 Rijkevorsel 

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

Om 19.30 uur
Rijkevorsel Informeert
Infovergadering

Ben je benieuwd welke plannen het lo-
kaal bestuur voor Rijkevorsel in petto 
heeft ? Wil je samen met het bestuur 
nadenken over de toekomst van Rijke-
vorsel ? Kom dan naar de bewonersver-
gaderingen ‘Rijkevorsel Informeert’ !
gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 10

 communicatie@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/

 rijkevorselinformeert

Om 20.00 uur
Tania Poppe - 
comedy solo ‘Onder druk’
Comedy
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Tania Poppe belicht in deze solo vanuit 
alle mogelijke hoeken hoe we onszelf 
in absurde bochten wringen en legt zo 
met een flinke dosis humor een her-
kenbare vicieuze cirkel bloot. Hilarisch 
en pijnlijk vertrouwd. Tania wil na de 
voorstelling in gesprek gaan over het 
omgaan met druk. Vooraf inschrijven is 
verplicht.

€ 8
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50 (51)
 bibliotheek@rijkevorsel.be

 Reserveren kan telefonisch
 en via e-mail.

23 oktober 2021
2310-dag: feestdag van Rijkevorsel !
Festiviteit

 © Peeter Kleeren

Op zaterdag 23/10 vieren we in Rijke-
vorsel 2310-dag, onze eigen feestdag! 
In tegenstelling tot vorig jaar kunnen 
we opnieuw fysiek samenkomen. Naast 
een erfgoedwandeling in Sint-Jozef Rij-
kevorsel en een Urban Trail door het 
centrum van Rijkevorsel plannen we 
ook nog een heus 2310-feest !

 2310 Rijkevorsel
 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/2310dag

Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag 2021
Opendeurdag 
Tijdens de jaarlijkse verwendag van de 
bibliotheek vieren we zoals altijd onze 
leners. Op deze dag zetten we de biblio-
theekbezoeker eens extra in de bloe-
metjes. Naast een boekenverkoop is er 
heel wat animatie en worden de win-
naars van de Vliegactie en de Knikkerac-
tie bekendgemaakt. Natuurlijk mag ook 
een hapje, drankje en een kleine atten-
tie voor elke bezoeker niet ontbreken.

Gratis
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaalbestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

Om 20.30 uur
OLEO Trio
Concert

 © Antonio Caraz

OLEO presenteert een hedendaags fla-
menco-repertoire: vindingrijk en in een 
mix van stijlen. Sommige leden hebben 
een flamenco achtergrond. Daarnaast 
werden ze beïnvloed door world music 
en jazz en alles wat daartussen ligt. De 
muziek van OLEO is erg melodisch en 
vol harmonische en muzikale details, 
die meteen de aandacht van de luiste-
raars wint.

€ 12
Voorverkoop: € 12 
Inkomprijs: € 15 
Voorverkoop studenten: € 8 
Inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

23 en 24 oktober 2021
Om 14.30 uur
‘Pinokkio’
sprookjesconcert & -toneel 
Theatervoorstelling

De dirigent en muzikanten van de fan-
fare zullen samen met de toneelspelers 
van Jeugdtheater Globe het bekende 
sprookje ‘Pinokkio’ opvoeren. Voor kin-
deren van 2 tot en met 12 jaar. Oudere 
kinderen en volwassenen ook welkom.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 0476 36 92 32
 hallo@fanfarevnarijkevorsel.be
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 fanfarevnarijkevorsel
 jeufarijkevorsel
 fanfarevnarijkevorsel
 2310-app

 Legende
 adres
 info
 telefoon
 e-mail

 website
 facebook
 instagram
 2310-app



40

volgende maand

11 november 2021
Henk Rijckaert

 de Singer

19 november 2021
Kaartprijskamp rikken en 
jokken Noorderkempen

 Oude Pastorij

Rodrigo Amado, Andrew Lisle
& Dirk Serries

 de Singer

20 november 2021
Patrick Van Dooren
‘Liefde en lust’

 Zaal ’t Centrum

21 november 2021
Kunstendag voor Kinderen

 Klooster en Zaal Forsela

27 oktober 2021
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag

Kleuters die op 8 november 2021 de 
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, 
zijn welkom op onze drempeldag. Kom 
samen met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

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

28 oktober 2021
Om 20.30 uur
Matthysen, Mosuse & Van Ballaert - 
Try-out
Concert

De lockdown was voor Hugo Matthysen 
een mooie kans om wat orde te schep-
pen in zijn onoverzichtelijke repertoire. 
Uit zijn merkwaardige catalogus werd 
een fraaie setlist geplukt voor het trio 
met de fonkelende naam Matthysen, 
Mosuse & Van Ballaert. De musici wer-
ken al jaren samen in de beroemde Cle-
ment Peerens Explosition, maar nu zal 
het er iets beschaafder aan toe gaan. Je 
moet dus niet bang zijn, er zal geen half 
woord Antwerps te horen zijn.
€ 18
Voorverkoop: € 18 
Inkomprijs: € 20 
Voorverkoop studenten: € 16 
Inkomprijs studenten: € 18

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

29 oktober 2021
Om 20.30 uur
Red Zebra
Concert
2020 zou een feestjaar voor Red Zebra 
worden. In april 2020 was het precies 40 
jaar geleden zijn dat ze voor het eerst 
‘I can’t live in a living room’ speelden 
en wel in de AB tijdens de finale van 
Humo's Rock Rally. Het was het begin 
van een verhaal waarvan het einde nog 
bijlange niet in zicht is. In 2021 pikt 
de band de draad terug op en vieren 
ze hun 40ste verjaardag alsof het nog 
2020 is !

 © Wim Taveirne

€ 17
Voorverkoop: € 17 
Inkomprijs: € 19 
Voorverkoop studenten: € 12 
Inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

31 oktober 2021
Om 19.00 uur
Lichttocht 2021
Wandeling 
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel orga-
niseert in samenwerking met Toerisme 
Rijkevorsel, jeugdtheater Globe en 
Dans Maar weer zijn welgekende licht-
tocht doorheen de straten van Rijke-
vorsel. Dit jaar wordt er gestart aan de 
Stenen Bergmolen. We passeren langs 

wijken, trage wegen, donkere steegjes, 
... Gelieve een ‘lichtje’, stevige schoe-
nen, voldoende warme en eventueel 
regenbestendige kledij te voorzien. De 
route zal ongeveer 6 km lang zijn.

 © Dirk Geets

Gratis
 Stenen Bergmolen

 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugd@rijkevorsel.be
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁
MELDINGSFORMULIER
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
Elke dinsdag van 10.00 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 derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur 
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
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.

RIJKEVORSEL INFORMEERT
dinsdag 19 oktober GC Sint-Jozef

donderdag 21 oktober raadzaal gemeentehuis
19.30
uur

MEER INFO:
www.rijkevorsel.be/rijkevorselinformeert

Masterplan Sonsheide

Masterplan OCMW-campus

Gezondheid en communicatie


