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Huis van het Kind Rijkevorsel

Op 21 mei is het feest!
Dan gaan de deuren van 
het Huis van het Kind Rijkevorsel
officieel open.
In het Huis van het Kind
kun je terecht met kleine en grote vragen
over de opvoeding van kinderen en jongeren.
Maak kennis met de lokale partners
en geniet van een hapje, een drankje 
en van alle randanimatie.
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INHOUD

4
Sinds vorige maand vergaderen de raadsleden weer als vroeger, 
met publiek in de zaal. In ons maandelijks overzicht lichten 
we twee agendapunten uitgebreid toe: onze financiële steun 
voor Oekraïne en de inzet van mobiele ANPR-camera’s door de 
politie.

14
Met Natuurbuur.be krijg je toegang tot een online catalogus vol 

groene initiatieven die je kunt toepassen in en rond je huis. 
Zo kun je met enkele kleine ingrepen het bodemklimaat in je 

tuin tot ruim vijf graden koeler maken. 

8
De volgende maanden gaan we allemaal meer buiten vertoeven. 

Er wordt in de tuin gewerkt, gewandeld, gefietst, ... Het risico 
dat je een tekenbeet oploopt is groot. Controleer regelmatig je 

lichaam van kop tot teen op tekenbeten.

20
Op zaterdag 21 mei opent het Huis van het Kind Rijkevorsel 
officieel de deuren. Het Huis van het Kind is een netwerk van 
alle lokale partners die werken rond opvoedingsthema’s. 
Je kunt er terecht met al je vragen over opvoeden.

12
Rijkevorsel telt enkele blauwe parkeerzones. In deze zones 
is het verplicht om een Europees goedgekeurde blauwe 
parkeerschijf achter je voorruit te leggen. Parkeerplaatsen in 
het centrum worden efficiënter gebruikt en langparkeerders 
worden geweerd.
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

Beste inwoner,

Stilaan neemt Covid-19 de vorm van een griepvirus aan. Gelukkig zullen we maar zeggen, 
maar het blijft wel raadzaam om nog steeds voorzichtig te zijn. Je zou denken back to 
normal maar niets is minder waar. De volgende crisis dient zich al aan. 

Hoewel de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne (nog) niet de verwachte proporties 
aanneemt, zijn we als bestuur en ook met de regio volop in de weer om een zo 
kwalitatieve en kwantitatieve mogelijke opvang op te zetten. Niet gemakkelijk als je 
weet dat de druk op de woningmarkt al hoog is. 

Niet alleen opvang is belangrijk maar ook aan de mentale gezondheidstoestand wordt 
gedacht. Via de regionale partners CAW en CGG wordt alles in het werk gesteld om de opgelopen trauma’s zo goed 
mogelijk te verwerken. Speciale dank gaat uit naar de talrijke gezinnen die een opvangplek ter beschikking hebben 
gesteld. Hopelijk keert de ratio vlug terug en stopt deze oorlog snel.

Daarnaast proberen we toch het ‘gewone’ beleid niet uit het oog te verliezen. De eerste vergaderingen in verband 
met het masterplan voor de site van het Prinsenhof zijn al achter de rug. Aan de hand van de opmerkingen en tips 
uit de participatiemomenten zorgen we voor de beste invulling en beleving van de site.

Nadat we de gele doos uitrolden voor de 75-plussers, zijn nu de 65-plussers aan de beurt. Zij zullen een brief 
ontvangen met de nodige uitleg. In deze omslag zullen ze ook info vinden over de 2310-toert bus. Na de evaluatie 
van de winkelbus drongen een aantal aanpassingen zich op. Voortaan word je opgehaald aan huis en op maandag 
voormiddag naar het centrum: de markt, de bank, het gemeentehuis, ... gebracht en nadien weer thuisgebracht. 
Op woensdagnamiddag gaat de trip naar het winkelcentrum aan Breebos. Deze dienst is voor iedere 65-plusser 
toegankelijk.

Met vriendelijke groeten,



4

BESTUUR

Steun aan Oekraïne
De gemeenteraad maakt een bedrag van € 5 500 vrij voor lokale initiatieven om Oekraïense 
vluchtelingen te steunen. Met deze beslissing wil de gemeenteraad hulp aanbieden op vlak van 
dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygiëne, onderwijs, psychosociale be-
geleiding en bescherming. Het totale bedrag bestaat uit een subsidie van € 2 500 voor buiten-
landse hulpacties en een bijkomend bedrag van € 3 000 als extra steun voor de sponsorloop van 
de Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer. Jaarlijks organiseert de school deze sponsorloop 
waarbij de opbrengst naar een goed doel gaat. Op 31 maart hebben de leerlingen en de leraren 
van De Wegwijzer hun beste beentje voorgezet voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 

Inzet mobiele ANPR-camera’s
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de ingebruikname van mobiele ANPR-camera's 
door de Lokale Politie Noorderkempen. De Lokale Politie Noorderkempen beschikt over ver-
plaatsbare, mobiele ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition) die in diverse voer-
tuigen ingezet kunnen worden. Om deze volgens de huidige wetgeving te kunnen gebruiken, 
moet de politiezone over een principiële toestemming van de gemeenteraad beschikken. 

De camera’s kunnen worden ingebouwd in zowel gestreepte als anonieme dienstvoertuigen. 
Momenteel beschikt de politiezone Noorderkempen over meerdere voertuigen, welke zichtbaar 
en niet-zichtbaar ingezet kunnen worden. Het ANPR-systeem laat toe de nummerplaten van 
voorbijrijdende voertuigen te lezen en af te toetsen aan lijsten van geseinde voertuigen. De 
nummerplaat wordt gelezen, opgeslagen in een backoffice en onmiddellijk vergeleken met lijs-
ten van voertuigen en nummerplaten die voorkomen in een zogenaamde blacklist. Elk passerend 
voertuig of elke passerende nummerplaat wordt opgeslagen in de backoffice, onafhankelijk 
van het feit of deze voorkomt in een blacklist of niet. Het gebruik van mobiele camera's is een 
bijkomend technisch hulpmiddel waardoor de politie efficiënter kan worden ingezet.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vinden opnieuw 
plaats zoals vroeger, met publiek in de zaal. Tijdens de raden van maart 
stond onder andere de financiële steun voor Oekraïne en de inzet van mobiele 
ANPR-camera’s door de politie op de agenda.

Verslag raden 28 maart 2022
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Gemeenteraad
Akte wordt genomen van het besluit van de 
burgemeester van 14 maart 2022 over de 
opheffing van de politieverordening van de 
burgemeester van 17 februari 2022 inzake 
de vergaderingen van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad gaat akkoord met de 
toetreding van de gemeenten Arendonk, 
Merksplas, Hoogstraten en Ravels tot de 
deelwerking onroerend erfgoed van de pro-
jectvereniging Erfgoed Noorderkempen en 
hun toevoeging aan het deelnemersregister 
van de statuten.

Akkoord wordt gegaan met het voorstel tot 
opname van een perceel in het openbaar 
domein en goedkeuring wordt verleend aan 
de nieuwe rooilijn ter hoogte van Oostmal-
sesteenweg 116b.

In het kader van het handhavingsbeleid bin-
nen het lokaal bestuur gaat de raad akkoord 
met een wijziging aan de prioriteitenlijst en 
het handhavingsplan.

De politieverordening over het inzamelen 
van huishoudelijke afvalstoffen en verge-
lijkbare bedrijfsafvalstoffen wordt in gewij-
zigde vorm vastgesteld. Met betrekking tot 
de controle en de handhaving op privé-do-
mein werd een toevoeging gedaan.

Er wordt geen goedkeuring verleend aan het 
voorstel van onafhankelijk raadslid Danny Ee-
len over het nemen van maatregelen tegen de 
verkeerssituatie op de Bolksedijk. Het sche-
pencollege heeft reeds een dossier opgestart 
voor het invoeren van extra maatregelen.

Geen goedkeuring wordt verleend aan het 
voorstel van onafhankelijk raadslid Danny 
Eelen inzake de openingsuren van cafetaria 
De Valk, aangezien gesprekken hierover lo-
pende zijn.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van raadslid Jeroen Ooms, namens de Ge-
meentebelangen-fractie, om een duidelijk 
jaarrapport te publiceren in de 2310 omdat 
het college dit reeds voorzien heeft in de 
beleidsplannen.

De raad gaat niet akkoord met het voor-
stel van raadslid Jeroen Ooms, namens de 
Gemeentebelangen-fractie, om een traject-
controle op de Bolksedijk uit te werken en te 
implementeren. Het schepencollege heeft 
reeds een dossier opgestart voor het invoe-
ren van extra maatregelen.

De raad gaat akkoord met het voorstel van 
raadslid Jeroen Ooms, namens de Gemeen-
tebelangen-fractie, om de verkoop van PMD-
zakken te faciliteren in de supermarkten.

De heer Jef Martens wordt verkozen als ver-
tegenwoordiger van de fractie Gemeentebe-
langen in de beheerscommissie van de plaat-
selijke openbare bibliotheek.
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BESTUUR

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
De raad neemt kennis van het evaluatierap-
port van het project van de Feeënboom in 
2021.

Akte wordt genomen van de verhoging van de 
basisbedragen van het Recht op Maatschap-
pelijke Integratie (RMI)  categorie 1 (samen-
wonenden), categorie 2 (alleenstaanden) en 
categorie 3 (personen met gezinslast) met 
2 %, omwille van een overschrijding van de 
spilindex sinds 1 maart 2022.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn vin-
den plaats op maandag 30 mei vanaf 20.00 
uur. De agenda’s worden een achttal dagen 
voor de raadszittingen bekendgemaakt. 

De zittingen gaan fysiek door in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Het publiek is wel-
kom.

Het audioverslag van de raden kun je ach-
teraf herbeluisteren op onze website.

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

We helpen je graag verder 
op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal 
bestuur werken op afspraak. Een afspraak 
maken kan eenvoudig via ons online afspra-
kensysteem. Hiervoor surf je naar de website 
www.rijkevorsel.be/afspraak of open de 
2310-app op jouw smartphone.

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

Ook telefonisch kun je tijdens de openings-
uren een afspraak maken via onderstaande 
contactgegevens:

· gemeentehuis: 03 340 00 00
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

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

Sluitingsdagen lokaal bestuur mei 2022

Naar aanleiding van Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart zijn alle 
diensten van het lokaal bestuur gesloten op donderdag 26 mei 
en vrijdag 27 mei. Het recyclagepark is aansluitend ook geslo-
ten op zaterdag 28 mei.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

09:00
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Poortje Pik: hou het ludiek !

Poortje Pik is in Rijkevorsel een traditie 
waarbij jongeren in de nacht van 30 april op 
1 mei losse zaken uit straten en voortuinen 
naar een centrale plek in het dorp brengen. 
Poortje Pik zou vroeger ontstaan zijn als so-
ciale controle, om de mensen duidelijk te 
maken dat ze niet te veel spullen moeten 
laten rondslingeren.

De laatste jaren werd deze traditie in Rij-
kevorsel nieuw leven ingeblazen, waarbij 
spullen op de rotonde aan de kerk werden 
verzameld. Jammer genoeg stelden we de 
voorbije jaren vast dat iets te overijverig te 
werk werd gegaan. Het kan uiteraard niet 
de bedoeling zijn dat inwoners schade aan 
hun eigendommen oplopen of dat voorwer-
pen behorend tot het openbaar domein (bv. 
verkeersborden) worden weggenomen. 

Het lokaal bestuur stelt geen verbod in voor 
Poortje Pik, maar doet wel een oproep om 
de traditie ludiek te houden. Om incidenten 

te vermijden zal er deze nacht verhoogd 
toezicht zijn door de lokale politie en zullen 
de mobiele camera’s geplaatst worden ter 
voorkoming van diefstal door derden.

Inwoners die iets oneigenlijks of verdacht 
vaststellen ter hoogte van hun perceel, ra-
den we aan om contact op te nemen met 
de politie. Indien er opzettelijke beschadi-
gingen worden vastgesteld of als de beve-
len en richtlijnen van de politie niet worden 
nageleefd, zal een Gemeentelijke Adminis-
tratieve Sanctie of GAS-boete opgelegd wor-
den.

Heb je in je voortuin zaken staan die gemak-
kelijk mee kunnen genomen worden ? Neem 
voorzorgen en zet deze voor één nacht op 
een veilige plaats. Een gewaarschuwd man 
is er twee waard.

· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	04

 

Meer    
info

© Paul Bemindt
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LEVEN EN WELZIJN

Tekenrisicokaart Vlaanderen
Had jij al eens een tekenbeet ? Door klimaatopwarming zal de contactkans 
met teken kunnen veranderen. Je kunt ze overal in de natuur tegenkomen, 
dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat 
wandelen of buitenspeelt. En van een tekenbeet kun je ziek worden. 

Wat is de tekenrisicokaart ?
Risicokaarten vormen een belangrijk instrument bij het bepalen van de focus van preventie- 
en controlemaatregelen. In Vlaanderen zitten er niet overal evenveel teken. Er zijn regio’s 
waar de kans groter is om met teken in contact te komen en waar het risico op een tekenbeet 
groter is. 

Op basis van de gegevens van het aantal tekenbeten die geregistreerd worden op de website 
tekennet.be en een aantal omgevingsindicatoren werd de kans op een tekenbeet ingeschat 
voor alle Vlaamse gemeenten. Zoals je kunt zien, valt Rijkevorsel in risicoklasse 2 met een 
matig verhoogd risico.

Wees niet gek. Doe de tekencheck.
Het is belangrijk dat je weet wat je moet doen om tekenziekten te voorkomen. De campagne 
‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft iedereen dit eenvoudige advies over teken: contro-
leer dezelfde avond nog op een tekenbeet, verwijder een teek rustig en in één beweging en 
volg de symptomen één maand lang op. 

Maak er een gewoonte van jezelf en anderen te controleren. Hoe sneller de teek wordt verwij-
derd, hoe kleiner de kans op de ziekte van Lyme. Controleer bij de tekencheck zeker de knie-
holtes, liezen, bilnaad, haarlijn, navel, oksels en tenen. Dit zijn lievelingsplekken van teken.

Registreer ook zeker je tekenbeet via tekennet.be of via de app van TekenNet (Android/ 
iPhone). Zo help je het onderzoek naar teken en tekenziekten vooruit. 

Meer info: · www.tekenbeten.be

Risicoklasse 1:
gemiddeld 
risico

Risicoklasse 2:
matig verhoogd 
risico

Risicoklasse 3:
sterk verhoogd 
risico



9

Meimaand Mariamaand

Vieringen aan de kapelletjes
· zondag 1 mei om 10.00 uur: 
 opening meimaand met eucharistieviering 

in de kapel van Achtel
· dinsdag 3 mei om 19.00 uur: 
 kapel Vlimmersebaan
· donderdag 5 mei om 19.00 uur: 
 kapel De Parre
· dinsdag 10 mei om 19.00 uur: 
 kapel vlakbij kruispunt De Parre - Looiweg
· donderdag 12 mei om 19.00 uur: 
 kapel Banmolenweg
· dinsdag 17 mei om 19.00 uur: 
 viering met vormelingen aan de kapel 
 Dellenweg
· donderdag 19 mei om 19.00 uur: 
 studentenkapelletje Bolk – Schommeweg
· dinsdag 24 mei om 19.00 uur: 
 kapel Angelicadreef
· dinsdag 31 mei om 19.00 uur: 
 kapel Doelenpad

Kruisdagviering
· maandag 23 mei: vertrek om 19.30 uur aan 

het kapelletje Hoge Heideweg, wandeling 
door de Zwartvenstraat naar de serres Van 
Loon met viering om 20.00 uur

Op de website kun je in 
beide parochies een leuke 
tocht langs de verschil-
lende kapelletjes terugvin-
den. Via de aangebrachte 
QR-codes kun je samen 

met je kinderen of kleinkinderen verhalen 
over het leven van Maria en enkele Marialie-
deren beluisteren. Zeker de moeite waard. 
Her en der vind je ook een doosje met daarin 
gebedskaartjes. Neem er gerust eentje mee 
en bezorg ze aan iemand die je kent.

Meer info:
· www.sint-franciscus.com

De Wegwijzer: sponsorloop 
en halfvastenstoet

Elk schooljaar houdt De Wegwijzer een spon-
sorloop. Kinderen zamelen geld in bij ouders, 
grootouders, vrienden, ... en in ruil hiervoor 
beloven ze toertjes te lopen op onze speel-
plaats. Het geld dat ze hiermee verdienen, 
wordt elk jaar gegeven aan een goed doel. 
Dit jaar was dit, en dit lag natuurlijk voor de 
hand, voor de mensen van Oekraïne. Onze 
kinderen liepen € 3 218 bij elkaar. Als kers 
op de taart deed ons lokaal bestuur er nog 
de mooie som van € 3 000 bij. We konden dus 
€ 6 218 storten op de rekening ‘12-12 Steun 
Oekraïne’. Langs deze weg willen we het lo-
kaal bestuur nogmaals hartelijk danken voor 
hun gulle extra gift.

Wat twee jaar niet kon, is dit jaar weer ge-
lukt. Onze halfvastenstoet mocht terug uit-
gaan. De reden waarom het de vorige twee 
jaren niet mocht, hoeven we niet meer uit 
te leggen. Voor de kinderen van 1, 2 en 3 was 
het de eerste keer dat ze dit konden mee-
maken. En dat we ervan genoten hebben ! 
Het was een zalig weertje. We stapten langs 
de twee woonzorgcentra en bij aankomst in 
de school lagen er verse wafels te wachten 
die ons oudercomité had gebakken. Van een 
perfecte dag gesproken !
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LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten
· De Ridder Louis 13 februari 2022  kindje van De Ridder Wannes en Mulders Marianne
· Huys Henri 14 februari 2022 kindje van Huys Thomas en Molthong Oangsumalee
· Tilburgs Nora 15 februari 2022 kindje van Tilburgs Bert en Bolckmans Evelien
· Sprangers Nanouk 17 februari 2022 kindje ven Sprangers Charlotte en Lippens Renka
· Petrescu Dănilă Adelina 22 februari 2022 kindje van Petrescu Dănilă Alexandru en Neculai Mirela
· Snels War 28 februari 2022 kindje van Snels Stijn en Herrijgers Tinne
· Brosens Frances 2 maart   2022 kindje van Brosens Sander en Kemland Elien
· van der Velden Levi 3 maart   2022 kindje van van der Velden Tim en Janssen Caroline 
· Vermylen Flor 6 maart   2022 kindje van Vermylen Pieter-Jan en De Schutter Karen
· Vercammen Ianthe 13 maart   2022 kindje van Vercammen Sven en Van Laer Stephanie

Huwelijken
·	Snels Joeri en Vanwesenbeeck Ellen 5 maart 2022
·	Swaanen Gert en De Backer Nadine 18 maart 2022

Overlijdens
· Verhaeven Roger °1929 †  1 maart 2022
· Bevers Jozef °1934 †  7 maart 2022
· Streulens Joris °1932 †  7 maart 2022
· Van Den Langenbergh Frans °1934 †  7 maart 2022
· Van Gastel Vik °2021 †  8 maart 2022
· Hinsen Martha °1932 † 11 maart 2022
· Vanderhallen Jozef °1931 † 13 maart 2022

· Hoevenaers Irma °1929 † 14 maart 2022
· Van Dooren Maria °1938 † 18 maart 2022
· Podevyn Simonne °1931 † 21 maart 2022
· Voeten Marcel °1942 † 21 maart 2022
· Kerstens Elza °1937 † 29 maart 2022
· Mertens Yvonna °1932 † 29 maart 2022
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De gele doos: nu ook
voor onze 65-plussers !

Na de 75-plussers, krijgen nu ook de 65-plus-
sers van onze gemeente de mogelijkheid om 
een gele doos te ontvangen. Zij krijgen bin-
nenkort een brief in de bus met uitgebreide 
info over dit project. Hierin wordt ook ver-
meld hoe, waar en wanneer ze deze doos 
kunnen afhalen.

Wat is de gele doos?
In De Gele Doos stop je medische en andere 
gegevens die nuttig zijn voor diensten als 
brandweer, politie en hulpverleners in een 
noodsituatie. Het gaat daarbij om persoons-, 
contact-, en medische gegevens. Hulpverle-
ners kunnen dankzij dit initiatief snel toe-
gang krijgen tot de informatie die ze nodig 
hebben om gepaste hulp te bieden. 

De doos wordt bewaard in de koelkast om-
dat dit een gemakkelijke vindplaats is voor 
hulpdiensten. Door de meegeleverde sticker 
te plakken op de binnenkant van de voor-
deur, weten hulpverleners dat de doos in de 
koelkast ligt. Zo vindt men snel de nodige 
informatie om gepaste hulp te bieden wan-
neer ouderen in nood verkeren. 

Meer info:
· www.welzijnszorgkempen.be/gele-doos

Spieken naar statistieken

Aantal inwoners
Rijkevorsel telde op 1 januari van dit jaar 
12  319 inwoners. Dat zijn er 73 meer dan op 
1 januari 2021. Van deze 12  319 inwoners 
hebben er 1  113 mensen een andere natio-
naliteit dan de Belgische. Er wonen in totaal 
6  201 mannen en 6  118 vrouwen in onze ge-
meente. 
Leuk om weten is dat onze oudste man-
nelijke inwoner 100 jaar is en onze oudste 
vrouwelijke inwoner 99 jaar. 

Thuisdiensten lokaal bestuur

Het lokaal bestuur wil aan de Rijkevorselse 
senioren de kans bieden om zo lang moge-
lijk in hun eigen vertrouwde omgeving te 
blijven wonen. De thuiszorgdiensten wer-
ken daarom ondersteunend bij beginnende 
hulpbehoevendheid of helpen een opname in 
een ziekenhuis of woonzorgcentrum te voor-
komen of uit te stellen.
De sociale dienst beschikt over een dienst 
warme maaltijden, een klusjesdienst en een 
Minder Mobielen Centrale. Voor de poets-
dienst en aanvullende zorg is er een samen-
werking met Ferm. Er wordt steeds voorrang 
gegeven aan de meest hulpbehoevende per-
sonen, de personen met de laagste inkomens 
en mensen in crisis- en/of probleemsituaties.

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

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Parkeren in de blauwe zones
In de blauwe zones is het verplicht om een Europees goedgekeurde blauwe 
parkeerschijf te gebruiken. Deze verplichting geldt op werkdagen en op 
zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur. Je mag dan gedurende twee uur parkeren 
zonder je auto te verplaatsen.

Deze maatregel is bedoeld om de parkeerplaatsen in het centrum van Rijkevorsel efficiënt te 
gebruiken en om langparkeerders uit het dorpscentrum te weren.

Elke bestuurder van een auto moet in een zone met beperkte parkeertijd op de binnenkant van 
de voorruit een parkeerschijf leggen. Je hoeft geen parkeerschijf te gebruiken:
· als je geparkeerd staat voor de eigen oprit (let op: de nummerplaat moet zichtbaar zijn op 

de garagepoort)
· als je houder bent van een speciale kaart afgeleverd aan personen met een handicap.

Let hier dus op als je parkeert in een blauwe zone. De politie controleert regelmatig op het 
juiste gebruik hiervan. Vanaf 18.00 uur tot 9.00 uur en op alle zon- en feestdagen is het niet 
nodig om een parkeerkaart te leggen.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/parkeren
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Verkeershinder

Rommelmarkt Zuiderdijk
Op zondag 1 mei organiseert FC Sint-Jozef SK 
een rommelmarkt aan de Zuiderdijk. Hiertoe 
zal de Zuiderdijk tijdelijk worden afgesloten 
voor alle doorgaand verkeer vanaf de fiets-/
wandelbrug tot aan de zwaaikom.

Schoolfeest Sint-Luciaschool
De Sint-Luciaschool organiseert hun school-
feest op zaterdag 14 mei. Hiervoor zal het 
gedeelte Banmolenweg, tussen de kruis-
punten met Korte Molenweg en Oude Sint-
Lenaartsepad, volledig verkeersvrij worden 
gemaakt tussen 9.00 en 18.00 uur.

De kleinste verkeersquiz

Mag je hier met een elektrische step de over-
steekplaats voor voetgangers gebruiken ?

A. Ja, als je niet sneller dan stapvoets rijdt.
B. Ja, maar alleen als je afstapt.
C. Neen, je moet het fietspad volgen.

Het juiste antwoord
A. Gebruikers van voortbewegingstoestel-
len die niet sneller dan stapvoets rijden, 
worden als voetganger beschouwd 
en mogen dus het trottoir volgen en 
een oversteekplaats voor voetgan-
gers gebruiken. Rijden ze sneller dan 
stapvoets, dan worden ze als fietsers 
beschouwd.

Fietsmarkeringen

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal 
Trafiroad in april starten met het aanbrengen 
van wegmarkeringen op verschillende ge-
meentewegen. Meer concreet worden fiets-
symbolen en sergeantstrepen aangebracht in 
thermoplast op enkele plattelandswegen. 

De formule bestaat uit een fietssymbool en 
drie sergeantstrepen met tussen elk symbool 
een afstand van 30 meter, die herhaaldelijk 
blijft terugkeren. Telkens worden beide rij-
stroken van de weg voorzien van deze sym-
bolen. 

In volgende straten worden de markeringen 
aangebracht:
· Achtel
· Bavelstraat
· Bolk
· Bolksedijk
· Vorselmoerweg
· Gansheideweg
· Looiweg - gedeelte tussen brug 7 en Looi
· Looi
· Helhoekweg 

Met de fietslogo’s is het de bedoeling om de 
positie van de fietser aan te duiden. Zo wordt 
het overige verkeer gewezen op het mede-
gebruik van de rijbaan door fietsers. Echter 
hebben fietslogo’s geen juridische waarde, 
maar louter een informatieve functie.

· 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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Natuurbuur: een kant-en-klare 
catalogus vol groene oplossingen

Je krijgt toegang tot een online catalogus vol groene initiatieven die je kunt toepassen rondom 
je huis. Per oplossing krijg je uitgelegd hoe ze in elkaar zit en welke klimaatvoordelen ze 
heeft. Je krijgt er ook een doe-het-zelf-stappenplan met boodschappenlijstje bij.

Zo kun je je gras laten groeien, een haag planten, een paar bomen en struiken zetten en je 
schutting of muur laten begroeien. Dit kan het bodemklimaat in je tuin tot ruim vijf graden 
koeler maken.

Neem zeker regelmatig een kijkje in de catalogus. Deze wordt steeds aangevuld met nieuwe 
groene initiatieven voor rondom je woning.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/natuurbuur

Het lokaal bestuur Rijkevorsel lanceert samen met IOK Afvalbeheer het 
nieuwe concept Natuurbuur.be. Met dit initiatief willen we zoveel mogelijk 
inwoners groene oplossingen laten toepassen in de tuin, aan het balkon, 
de gevel of het dak.
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Premie voor bewoonde 
zwaluwnesten

Broedt er een boerenzwaluw in je stal ?  
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest on-
der je dakgoot?  Dan belonen we jouw gast-
vrijheid met een premie. Zowel de landbou-
wers als de eigenaars of huurders van huizen 
in woonwijken komen in aanmerking voor 
deze premie.

Voorwaarden:
· De premie geldt voor woningen en/of an-

dere gebouwen op het grondgebied van 
Rijkevorsel.

· De eigenaar of de huurder van de woning 
of het gebouw kan de premie aanvragen. 
Wanneer de premie door beiden wordt 
aangevraagd, wordt de premie verdeeld.

· De aanvraag moet je indienen tussen 1 
mei en 1 juli.

· Er mogen geen chemische insectenbestrij-
ders gebruikt worden in de onmiddellijke 
omgeving van de zwaluwnesten.

· Spaar de nesten bij het schoonmaken van 
stallen/gebouwen waar de nesten zich be-
vinden.

· Gebruik geen lakverven op de muren of 
het plafond in de nabijheid van de nesten.

· Indien de muren of het plafond in de na-
bijheid van de nesten worden gekalkt, 
mag hiervoor enkel een natuurlijk product 
worden gebruikt.

· Voorzie voldoende openingen in de stal-
len/gebouwen waar de zwaluwnesten zich 
bevinden om de toegang voor de zwalu-
wen mogelijk te maken.

· Neem de nodige maatregelen zodat de 
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of 
andere dieren.

· Verlaten nesten blijven minimaal drie jaar 
behouden. Bij verwijdering wordt de pre-
mie teruggevorderd.

· Jaarlijks wordt het behoud van de nesten 
twee keer gecontroleerd.

· Als de nesten zich bevinden aan een ge-
bouw met meerdere woongelegenheden 
(appartementen) dan wordt de premie 
verdeeld onder de personen die een pre-
mieaanvraag ingediend hebben voor dit 
gebouw.

De premie bedraagt:
· € 25 per jaar voor één bewoond nest
· € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde 

nesten
· € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde 

nesten
· € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten

Aanvragen tot het bekomen van een premie 
kun je tot 1 juli online indienen via de web-
site van het lokaal bestuur.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/zwaluwpremie
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Webinar ‘Verbouwplannen ? 
Vanaf juli alle premies 
onder één dak’

Investeren in het energiezuiniger maken of 
het verbeteren van de kwaliteit van je wo-
ning loont, zeker met de huidige energieprij-
zen. Momenteel kunnen burgers een beroep 
doen op de energiepremies van Fluvius voor 
energiebesparende maatregelen (dakiso-
latie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogren-
dementsglas, warmtepomp, warmtepomp-
boiler en zonneboiler) en/of op de Vlaamse 
renovatiepremie voor wie een (grondige) 
renovatie doorvoert. 

De energiepremies van Fluvius kunnen zowel 
door eigenaar-bewoners als door verhuurders 
worden aangevraagd en zijn niet-inkomens-
gebonden. De Vlaamse renovatiepremie kan 
enkel worden aangevraagd door eigenaar-
bewoners en eigenaars die hun woning ver-
huren aan een sociaal verhuurkantoor.

Vanaf 1 juli worden de energiepremies van 
Fluvius en de Vlaamse renovatiepremie ge-
integreerd in een eengemaakte premie: Mijn 
Verbouwpremie. Dit moet het voor de bur-
ger eenvoudiger maken om premies aan te 
vragen. 

Mijn VerbouwPremie kun je pas vanaf 1 okto-
ber 2022 aanvragen via een digitaal loket. In 
de tussentijd gelden een aantal overgangs-
maatregelen:
· Tot en met 30 juni 2022 moet je de huidige 

Vlaamse renovatiepremie en/of de ener-
giepremies van Fluvius nog apart aanvra-
gen.

· Tussen 1 juli en 30 september kun je de 
hogervermelde premies tijdelijk niet aan-
vragen. 

· Vanaf 1 oktober 2022 kun je Mijn Verbouw-
Premie online aanvragen. 

De geldigheid van de facturen wordt ver-
lengd tot 27 maanden (2 jaar + 3 maanden) 
voor aanvragen tot en met 31 december 
2022.

Benieuwd op welke premies 
je allemaal recht hebt  ? 
Ga dan zeker eens kijken op de website 
www.premiezoeker.be. Heb je toch nog vra-
gen over ingrepen/verbouwingen die je hebt 
uitgevoerd of wenst uit te voeren, neem dan 
contact op met de dienst omgeving. Zij zul-
len je graag verder helpen.

Wie meer te weten wil komen over de 
nieuwe MijnVerbouwpremie kan zich in-
schrijven voor een webinar, georganiseerd 
door Kempens Woonplatform en Energiehuis 
Kempen (IOK). Dit webinar vindt plaats op 
donderdag 12 mei om 19.30 uur. Deelname 
is gratis, maar inschrijven is verplicht via de 
website www.iok.be/mijnverbouwpremie.

Meer info:
· www.premiezoeker.be
· www.iok.be/mijnverbouwpremie

BOUWEN EN WONEN
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Verplichte schatting bij 
woonkrediet: vloek of zegen ?

Sinds 1 januari is er een nieuwe regel die stelt 
dat er voor elk woonkrediet een verplichte 
schatting moet gebeuren van de woonst. Je 
kunt dus niet langer op basis van je aankoop-
prijs een lening afsluiten bij de bank. Wan-
neer je dus te veel biedt voor een pand, kun 
je het verschil tussen de aankoopprijs en de 
geschatte waarde niet langer lenen. 

Kosten van een schatting
Concreet betekent dit dat de bank bij de 
aanvraag van je woningkrediet een schat-
ting zal laten uitvoeren. Navraag bij ver-
schillende banken leert ons dat er zowel met 
interne als externe schatters wordt gewerkt 
maar bijvoorbeeld ook met statistische 
waarderingsmodellen. In dat laatste geval 
is er van expertise geen sprake en moet je 
als koper geen extra kosten betalen. Ook de 
Nationale Bank verwacht in de meeste ge-
vallen geen extra kosten voor de koper. Bij 
sommige banken is een schatting gratis, bij 
anderen is een schatting enkel gratis als het 
over de eerste eigen woning gaat en bij nog 
anderen wordt er uitgegaan van een stan-
daardprijs van € 200 of hangt het tarief af 
van de bewoonbare oppervlakte. 

Je kunt natuurlijk ook zelf een schatter aan-
stellen. Zeker als verkoper is het interessant 
om je huis op voorhand te laten schatten 
door een beëdigd schatter. Zo kun je ook 
meteen aan je potentiële kopers aantonen 
dat je woning echt naar waarde is geschat. 

Eigen middelen 
Eigen middelen waren al belangrijk en blij-
ven dat ook met deze nieuwe manier van 
werken. Maar wat als je over geen of wei-
nig eigen middelen beschikt ? Dat hoeft niet 
noodzakelijk een drempel te zijn. Als het 
gaat om de verwerving van een eerste ei-

gendom, mogen de banken voor 35 % van hun 
leningen boven de drempel van 90 % van de 
waarde gaan. 

De maatregel zou in theorie ook de verhitte 
vastgoedmarkt kunnen stabiliseren en naar 
verwachting zullen op termijn de prijzen 
dalen. 

Opschortende voorwaarde
Met een schatting weet je nu beter wat je 
koopt, maar een schatting door experten 
kan onderling wel eens sterk verschillen. 
Afhankelijk van de manier waarop de schat-
ting wordt uitgevoerd kan dit dus een ander 
plaatje opleveren. Neem bij de verkoop al-
tijd een opschortende voorwaarde over de 
financiering mee. Hierdoor kan de verkoop 
enkel tot stand komen als de koper bij de 
bank een lening kan krijgen. Want zonder 
een dergelijke voorwaarde is het immers 
niet evident dat je een woonkrediet krijgt 
als de geschatte waarde ver onder de aan-
koopprijs ligt. Op die manier kom je ook niet 
voor het principe van een gedwongen ver-
koop te staan. 
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Eikenprocessierupsen

Vanaf begin april kun je weer eikenproces-
sierupsen verwachten in de eikenbomen in 
je omgeving. De eikenprocessierups groeit 
uit tot een inheemse nachtvlinder die thuis-
hoort in onze natuur. Helaas veroorzaakt de 
rups door zijn brandharen vanaf half mei 
hinder wanneer hij in grote aantallen voor-
komt. De microscopisch kleine brandhaartjes 
kunnen de huid irriteren en veroorzaken ern-
stige jeukhinder. Wanneer de haartjes met 
de wind worden meegevoerd, kun je last 
krijgen van irritatie aan de ogen en lucht-
wegen. Bij herhaaldelijk contact kunnen de 
symptomen erger worden. Probeer daarom 
eikenbomen met nesten te mijden en bedek 
de huid als je gaat wandelen of fietsen.

Kom je toch in contact met de haartjes, 
probeer dan niet te krabben of te wrijven. 
Vlak na de blootstelling kun je de huid ‘strip-
pen’ met plakband om de brandhaartjes te 
verwijderen. Je plakt dan een gewoon stuk 
plakband op je huid en trekt dat er weer af. 
Zo blijven de brandharen aan de plakband 
hangen. Spoel je huid en ogen met water en 
was je kleren. 

De klachten kunnen tot twee weken aanhou-
den maar ze verdwijnen meestal vanzelf. 
Bij lichte symptomen is er geen behandeling 
nodig. Bij hevige jeuk kun je de apotheker 
raadplegen voor anti-jeukmiddelen. Bij ern-
stige klachten zoals ademhalingsmoeilijkhe-
den raadpleeg je best de huisarts. 

Maatregelen
Om de plaagdruk van de processierupsen 
binnen de perken te houden werden in Rij-
kevorsel op verschillende locaties mezen-
kasten opgehangen: 90 nestkasten in totaal 
in de Heesbeekweg, Heesdijk, Heggestraat, 
Molenstraat, Oude Baan, Oude Goorstraat en 
Rijtweg. 
Ook kun je zelf aan de slag gaan door je tuin 
aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke 
vijanden van de eikenprocessierups. Voor 
mezen zijn eikenprocessierupsen immers 
een lekkere maaltijd.

Melden van processierupsen
· langs gemeente- en gewestwegen of op 

openbaar domein: via het meldingsformu-
lier op onze website of een mailtje naar 
milieu@rijkevorsel.be

· op privé-domein: de bewoners staan zelf 
in voor de bestrijding. Gezien de overlast 
die de rupsen kunnen veroorzaken, is het 
raadzaam hiervoor een aannemer te con-
tacteren.

Meer info:
· www.info-eikenprocessierups.be
· milieudienst@rijkevorsel.be
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 20

 

Meer    
info

Park site Sas krijgt vorm

Het lokaal bestuur is op de site Sas gestart 
met de aanleg van het park, dat ongeveer 
1,7 hectare groot zal zijn. In het noorden, 
grenzend aan het natuurgebied, is het de 
bedoeling dat inwoners aangenaam kun-
nen vertoeven in een omgeving waar de na-
tuur centraal staat. In de recreatiezone die 
aansluit op het woonproject en de centrale 
strook ligt de nadruk eerder op ontmoeten, 
spelen en bewegen.

Dit voorjaar werden de grondwerken, o.a. 
het bufferbekken en de speelberg, al uitge-
voerd. De komende periode wordt een breed 
pad aangelegd, dat de scheiding tussen bo-
venvermelde zones vormt en het natuurpark 
toegankelijk moet maken voor de buurtbe-
woners. Daarnaast zullen ook de grasvelden 
ingezaaid worden en voorziet het bestuur de 
geplande betonnen verhardingen (bv. voor 
de picknick- en rustplaatsen). 

Tijdens het volgende plantseizoen in het na-
jaar start het lokaal bestuur met de aanplan-
ting van bomen, struiken, een houtkant en 
de aanleg van een vlonderpad. Een aantal 
bomen zullen gerooid worden, maar uiter-
aard worden deze vervangen door nieuwe 
exemplaren. Met deze ingrepen willen we 
komen tot een geïntegreerd geheel met aan-
dacht voor biodiversiteit en een doordachte 
waterhuishouding.

De recreatiezone in het groen omvat een 
polyvalente ruimte voor diverse activitei-
ten en een speelzone met speeltuin. De in-
richting van de speeltuin is gepland in het 
voorjaar van 2023. Studenten van de Thomas 
More Hogeschool zullen het ontwerp en de 
plaatsing van de speeltoestellen voor hun 
rekening nemen, net zoals ze enkele jaren 
geleden gedaan hebben in de Kinderclub in 
het centrum.

Aanleg kerkhof centrum

Ondertussen is het nieuwe dienstgebouw op 
het kerkhof in het centrum van Rijkevorsel 
al geruime tijd in gebruik genomen. Hier-
naast stond ook de aanleg van het kerkhof 
op de planning. De technische dienst heeft 
verschillende werkzaamheden in eigen be-
heer uitgevoerd om het kerkhof nog meer te 
verfraaien. 

Zo werden eerder de dode buxushagen al 
verwijderd. De strooiweide werd vernieuwd 
en het urnenveld is uitgebreid. Ook wer-
den twee nieuwe columbariums geplaatst 
en werd de aanleg rond deze columbariums 
verzorgd. Achteraan is de kasseiweg verwij-
derd. Op deze plaats is gras gezaaid. Naast 
de betonwegen werd nieuwe aanplanting 
voorzien. 

Online openbare verkoop

Binnenkort gaat het lokaal bestuur over tot 
de openbare verkoop van een groot aantal 
materialen en artikelen die zich momenteel 
in het magazijn bevinden. De technische 
dienst maakt een inventaris op van de ge-
schikte materialen en voertuigen. 

De verkoop verloopt via een online veiling. 
Het veilinghuis dat werd aangesteld is Me-
lase BVBA. Op de website van Rijkevorsel 
vind je meer informatie terug van zodra het 
duidelijk is wanneer de veiling zal starten. 
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Huis van het Kind opent de deuren
Hoera! Op zaterdag 21 mei 2022 is het feest. Op die dag nodigt het Huis van 
het Kind Rijkevorsel iedereen uit om een kijkje te komen nemen en kennis 
te maken met onze partners. Tussen 10.00 en 13.00 uur ben je welkom in en 
rond de Kinderclub centrum, Molenstraat 22, voor een hapje en een drankje, 
randanimatie en nog veel meer feestplezier. 

De kinderen worden uitgedaagd om bij al onze partners een opdrachtje te vervullen. Wanneer 
zij alle opdrachten hebben volbracht, krijgen ze nog een leuk cadeautje. De ouders, grootou-
ders, tantes, nonkels, ... kunnen ondertussen kennismaken met onze partners en/of genieten 
van een hapje en een drankje. 

Op hetzelfde moment vindt ook de Boekbabyborrel, het feest voor onze kleinste inwonertjes, 
plaats in de Leo Pleysierbibliotheek. 

Het Huis van het Kind Rijkevorsel is een netwerk van alle lokale partners die werken rond opvoe-
dingsthema’s. Zowel opvoeders (ouders, grootouders, ...) als professionelen kunnen er terecht 
met al hun vragen over opvoeden. 

Meer info: · 03 340 00 55 · jeugd@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/huisvanhetkind
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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 
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 
zaterdag 21 mei 2022 niet, een leuke middag 
speciaal voor gezinnen met jonge kinderen. 
Je leest er binnenkort online meer over. 

Op deze dag opent het Huis van het Kind 
Rijkevorsel ook de deuren. Iedereen wordt 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen, 
dit in en rond de Kinderclub centrum, Molen-
straat 22. Kom dus zeker met het hele gezin 
want dit belooft plezier voor groot en klein ! 

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

Lezing in de bibliotheek

‘LGBTI+ Doorheen de 
geschiedenis’
door Jeroen Vermeiren
van Rainbow Solutions
· Dinsdag 17 mei 2022 om 20.00 uur
· Zaal Forsela, eerste verdieping 
 Leo Pleysierbibliotheek
· Inkom: gratis
· Inschrijven via bibliotheek@rijkevorsel.be 

of 03 340 00 50

De kijk op het thema LGBTI+ doorheen de 
ogen van de oude Grieken en Romeinen 
was anders dan de hedendaagse kijk op het 
thema. Zowel bij de oude Grieken als de Ro-
meinen waren er periodes waarin homosek-
suele relaties zichtbaar waren in de maat-
schappij. In deze workshop nemen we een 
vlucht doorheen de geschiedenis en staan 
we stil bij diverse tijdsperiodes en hun kijk 
op het thema en waar we staan vandaag.

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 
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Voorlezen met baby- en 
kindergebaren

Hoewel een kind rond de leeftijd van drie 
jaar pas vloeiend kan praten, kan het vanaf 
zes maanden al communiceren met gebaren.
Met baby- en kindergebaren ondersteun je 
de essentie van wat je zegt met een gebaar. 
Hierdoor krijg je meer inzicht in de beleving 
van je kind en kun je elkaar vooral beter be-
grijpen. 

Leen Hendrickx komt voorlezen in de Leo 
Pleysierbibliotheek op 21 mei tijdens de 
Boekbabyborrel. Als tolk Vlaamse Gebaren-
taal is ze al jaren gebeten door Vlaamse 
Gebarentaal. Ze laat jullie graag zien hoe 
je deze gebaren kunt gebruiken tijdens het 
voorlezen. Zo wordt het verhaal nog visueler 
en zal je kindje nog meer aandacht hebben 
voor wat je vertelt. 

Daarnaast vertelt ze graag meer over hoe en 
waarom ze zo enthousiast is over het gebruik 
van baby- en kindergebaren en zet ze jullie 
op weg.  Want zeg nu zelf, jij zou toch ook 
graag zo snel mogelijk met je kindje com-
municeren ? Komen jullie meekijken en luis-
teren ?

Jeugdboekenmaand in de 
Leo Pleysierbibliotheek

De maand maart is traditioneel jeugdboe-
kenmaand telkens met een bepaald thema.
Dit jaar was het thema ‘Helden en schur-
ken’. Er was een volledige tafel met ‘hel-
den- en schurkenboeken’ beschikbaar voor 
onze jonge lezers. Boekjes met titels zoals 
‘De familie Boef’, ‘Super Dolfje’, ‘Dracula’, 
‘Dappere Ridster’, ...

Als extra activiteit hadden de jonge lezers 
de kans om een masker mee te nemen in de 
bibliotheek. Als ze dit masker mooi gekleurd, 
versierd, geschilderd, ... terug inleverden 

© Tom Gautier 
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kregen ze een tattoo van een held en een 
schurk. Ze maakten ook kans op één van de 
prijzen: een pakket met een lekker drankje 
en snoepjes en een spiksplinternieuwe strip.

Bijna 200 bewerkte maskers mochten we ont-
vangen en daar waren echt heel mooie, soms 
griezelige en knap versierde exemplaren bij. 
Supertof ! Dank voor jullie enthousiasme. 

Volgende lezers-knutselaars kwamen als win-
naars uit de bus en winnen een prijspakket:
· Gilles Verschueren  5 jaar
· Yusef Al-Zoabi   6 jaar
· Nette Beckx  6 jaar
· Lenne Janssen  8 jaar
· Vic Jochems 10 jaar

Feest aan de molen op 
5, 6 en 7 augustus

Toerisme Rijkevorsel organiseert tijdens het 
eerste weekend van augustus ‘Feest aan de 
molen’. Het feestweekend wordt vrijdag-
avond geopend met een heuse jokprijskamp.

Zaterdag 6 augustus starten we met een oude 
ambachtenmarkt. In de namiddag laat je het 
kind in je los en speel je de oude volksspelen 
voor volwassenen. We sluiten af met een live 
optreden gevolgd door een dj-set. Uiteraard 
zullen de hongerigen en dorstigen gelaafd 
kunnen worden (foodtruck, Veussels streek-
bier Schapenhofke, ...).

Zondag 7 augustus sluiten we het feestweek-
end af met een boerenmiddagmaal (frika-
dellen, krieken, brood en rijstpap). Buikske 
vol en heb je wat beweging nodig? Volg dan 
een volksdansinitiatie met aansluitend een 
volksdansfeest. Kinderen kunnen ondertus-
sen hun energie kwijt met de oude volksspe-
len (onder begeleiding). Afsluiten doen we 
met een kinderdisco.

Iedereen welkom ! In een volgende 2310-edi-
tie meer info.

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 52
· toerisme@rijkevorsel.be
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Week Ethiek in de Sport 
van 16 tot 21 mei 2022

Van 16 tot 20 mei 2022 staat ethiek in de 
sport een week lang centraal. Via verschil-
lende inspirerende en informerende sessies 
wil het centrum Ethiek in de Sport sportfede-
raties, lokale overheden, sportclubbestuur-
ders, trainers en het Vlaamse sportbeleid 
ondersteunen in hun werk om iedereen in 
een veilige en plezierige omgeving te laten 
sporten. 

Elke dag van de week staat in het teken van 
een ander ethisch thema. Elke dag kun je de 
sessies kiezen die jou het meest interesse-
ren. Deze gaan ofwel live ofwel online door. 
Uitwisseling staat hierbij altijd centraal.

Schrijf je nu in via www.ethischsporten.be/
weekethiekindesport. Inschrijven kan voor 
aparte sessies. De sessies overdag zijn toe-
gankelijk voor sportfederaties, sportdiensten 
en het Vlaams sportbeleid. ’s Avonds kan ie-
dereen aansluiten maar is de inhoud speci-
fiek toegespitst op trainers en sportclubbe-
stuurders.

2310-sporteldag

Op donderdag 2 juni 2022 organiseert het lo-
kaal bestuur Rijkevorsel de eerste editie van 
de 2310-sporteldag aan de sport- en recrea-
tiezone Sonsheide.

De 2310-sporteldag is een sportdag voor 
+50-jarigen waar bewegen, plezier maken 
en samen zijn centraal staat. Deze sport-
dag wordt georganiseerd in samenwerking 
met Bewegen Op Verwijzing, TC De Valk, BC 
Rijkerack, Dans Maar, TK Lenig en Gezwind, 
Ringoven Sport, Sint-Sebastiaansgilde, ...

Programma
De sportieve dag bestaat uit maar liefst elf 
verschillende sportsessies waar de deelne-
mers uit kunnen kiezen.

Voormiddag
· De deuren gaan open om 8.30 uur. 
· De twee eerste sessies starten om 9.00 

uur: yoga en valpreventie. 
· De volgende twee sporten om 10.00 uur 

zijn Kubb en de wandeltocht. De wandel-
tocht is 7,5 km. Hiervoor worden twee 
uren voorzien. 

· De laatste twee sporten in de voormiddag 
die starten om 11.00 uur zijn BBB en bad-
minton. 



25

Picknickpauze
· Er is een middagpauze tussen 12.00 uur 

en 13.00 uur. Er wordt een picknickplaats 
voorzien, een lunchpakket moet je zelf 
meebrengen.

Namiddag
· Om 13.00 uur starten de volgende twee 

sessies, met name tennis en bewegen op 
muziek. 

· Vervolgens om 14.00 uur zijn de laatste 
drie sessies gepland: petanque, boog-
schieten en Tai Chi. 

· Daarna is er om 15.00 uur nog een afslui-
ting met een drankje en een hapje.

Inschrijven
Vul onderstaande inschrijvingsstrook in en 
geef dit af aan de dienst vrije tijd of aan de 
onthaalbalie in de Leo Pleysierbibliotheek, 

Hoogstraatsesteenweg 19. Je betaalt ter 
plaatse je deelnameprijs. Dit kan cash of via 
bancontact. Inschrijven kan tot 25 mei 2022. 
Met je betalingsbewijs van de 2310-sportel-
dag kun je eventueel een tussenkomst op-
vragen bij je mutualiteit. Vraag hierover 
meer info op bij je mutualiteit.

Deelnameprijs
· halve dag: € 4 (voor- of namiddag)
· volledige dag: € 7
Begeleiding, verzekering, drinken en een 
versnapering zijn inbegrepen in de prijs.

Tot op de 2310-sporteldag!

Meer info:
· 03 340 00 54
· www.rijkevorsel.be/2310sporteldag
· sport@rijkevorsel.be

✁

Bezorg deze inschrijvingsstrook voor 25 mei 2022 aan de dienst vrije tijd of aan de onthaalbalie 
in de Leo Pleysierbibliotheek, Hoogstraatsesteenweg 19.

Voornaam:  ......................................................................................................

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

Geboortedatum:  ........................................................................................

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

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

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

E-mail:  ..............................................................................................................

 Ik geef toestemming tot het nemen van foto’s tij-
dens de 2310-sporteldag. Dit beeldmateriaal kan 
gebruikt worden voor publiciteit via één van de 
gemeentelijke kanalen.

Inschrijvingsstrook 2310-sporteldag Plaats per kolom één kruisje in het witte vakje naar keuze.

 Sport  Voormiddag  Namiddag

 Yoga

 Valpreventie

 KUBB

 Wandeltocht *

 BBB

 Badminton

 Tennis

 Bewegen op muziek

 Petanque

 Boogschieten

 Tai Chi

9.00 10.00 11.00

− − −

9.55 10.55 11.55

13.00 14.00

− −

13.55 14.55
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Bewegen op Verwijzing: 
wandelen met wandelbuddy’s

Wil jij ook wandelen en van de natuur ge-
nieten, maar kun je jezelf er niet toe aan-
zetten ? Of misschien doe je dit niet graag 
alleen ? Of wil je nog anderen leren ken-
nen die deze passie willen delen ? Zoek jij 
nog wandelbuddy’s of wil jij al wandelend 
kennismaken met onze Bewegen Op Verwij-
zingscoach Beate ?

Op zondag 8 mei 2022 om 9.30 uur organi-
seert Bewegen Op Verwijzing Rijkevorsel 
een wandeling van ongeveer 7 à 8 km. De 
startplaats van de wandeling is aan de kerk 
in het centrum.

Het doel van de wandeling is meer mensen in 
beweging brengen maar vooral ook het soci-
ale aspect. We hopen dat verschillende men-
sen hun interesse in wandelen vinden en dit 
onderling blijven organiseren. Na de wande-
ling wordt er ruimte gemaakt om gegevens 
te wisselen zodat de deelnemers verder kun-
nen afspreken.

We wandelen op een tempo dat de groep 
zelf bepaalt. Er zullen verschillen in niveau 
zijn maar we respecteren elkaars kunnen. 
Deze activiteit moet zeker ook toegankelijk 
zijn voor startende wandelaars. Je wandelt 
telkens een 15-tal minuten met iemand die 
je nog niet kent. Je krijgt bij de start ook 
ijsbrekende vragen die je eventueel kunt ge-
bruiken om een gesprek te starten met jouw 
nieuwe wandelbuddy.

Je kunt inschrijven op een moment naar 
keuze. Maar de plaatsen zijn beperkt. Elke 
groep zal maximum met twaalf personen 
wandelen, exclusief de beweegcoach. Men-
sen die eerst inschrijven, zijn eerst. Groepje 
vol = vol.
Inschrijven kan via sport@rijkevorsel.be of 
03 340 00 54.

Vragen ? 
Aarzel dan niet om ons te contacteren via 
rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be of via 
sport@rijkevorsel.be.

Voetbalterrein sportveld 
Bavelstraat tijdelijk 
niet toegankelijk

Het voetbalveld aan het gemeentelijk sport-
terrein Bavelstraat zal in de maanden mei, 
juni en juli niet toegankelijk zijn wegens 
jaarlijks onderhoud. Enkel bij uitzondering, 
en na goedkeuring van het college van bur-
gemeester en schepenen, mag men bij eve-
nementen gebruikmaken van de terreinen.

VRIJE TIJD
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Aanvraag seizoensreservatie 
gemeentelijke lokalen

Intussen zijn we al enkele maanden ver in 
2022 en zijn vele verenigingen bezig met de 
opmaak van hun kalender voor het seizoen 
2022-2023.

Vaak maken verenigingen gebruik van ge-
meentelijke lokalen voor het inrichten 
van hun activiteiten. Wil je een lokaal re-
serveren voor het seizoen 2022-2023, dan 
kun je hiervoor een aanvraag indienen via 
evenementen@rijkevorsel.be en dit voor  
30 mei 2022. Het is ook steeds mogelijk om 
de aanvragen binnen te brengen bij de dienst 
vrije tijd op de eerste verdieping in de Leo 
Pleysierbibliotheek.

De nodige formulieren en informatie vind je 
terug op www.rijkevorsel.be/lokalenverhuur. 

Terugblik G-Sport@School

Op 9, 10 en 11 maart 2022 gingen de G-
sport@school-dagen door in de sport- en 
recreatiezone Sonsheide. Leerlingen uit het 
vijfde of zesde leerjaar van de basisscholen 
Het Kompas, Sint-Lucia en De Wegwijzer kon-
den deelnemen aan verschillende G-sporten. 
Het project werd georganiseerd in samen-
werking met Sportregio Noorderkempen ILV.

Gedurende een halve dag stonden er ver-
schillende initiaties op het programma. Via 
een doorschuifsysteem konden de enthou-
siaste leerlingen kennismaken met vier ver-
schillende G-sporten. De sporten die op het 
programma stonden waren zitbadminton, 
rolstoelbasketbal, torbal en boccia (een 
balsport vergelijkbaar met petanque). De 
sporttakken werden begeleid door fervente 
beoefenaars van de sporten en lesgevers van 
Sportwerk. 

Zowel leerlingen, leerkrachten als de G-
sporters vonden het een fijne ervaring. We 
kijken alvast uit naar volgend jaar !

Dit najaar start het digitaal 
loket kinderopvang 
in Rijkevorsel

De vraag naar kwaliteitsvolle kinderopvang 
is brandend actueel. Het lokaal loket kin-
deropvang in de gemeenten van de Noor-
derkempen wil een steun zijn voor ouders. 
Een digitaal systeem is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel. De zes gemeenten van de In-
terlokale Vereniging Noorderkempen Werkt 
− Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, 
Merksplas, Ravels en Rijkevorsel − spraken 
af om op basis van een marktbevraging te 
kiezen voor dezelfde leverancier. 

Voordelen digitaal systeem
Een digitaal systeem biedt nogal wat voor-
delen omdat het plaatselijke aanbod online 
getoond wordt aan ouders. Het maakt de 
zoektocht van gezinnen naar kinderopvang 
gemakkelijker omdat je slechts éénmaal 
de vraag naar beschikbare opvangplaatsen 
moet stellen. 
Dankzij het digitaal systeem ontstaat er 
meer samenwerking tussen de kinderop-
vanginitiatieven en verloopt de registratie 
van kinderopvangvragen gecoördineerd. 
Bovendien krijgt de gemeente onmiddellijk 
info als er eventuele tekorten in het aanbod 
kinderopvang zouden zijn en kan het hier 
meteen op inspelen.

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

 

Meer    
info
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Wie of wat is @Veussel ?
@Veussel is een vzw opgericht door een 
groep vrienden met een hart voor Veussel. 
Zelf vinden we niets leuker dan onze vrije 
tijd door te brengen in Rijkevorsel. Met onze 
activiteiten willen we van ons dorp een ont-
moetingsplaats maken voor jong én minder 
jong. We werken samen met lokale vereni-
gingen en organisaties om onze Veusselse 
cultuur te (be)leven in alle aspecten. We 
zetten regionale producten, streekgebon-
den middelen en culturele belevenissen in 
tijdens die activiteiten.

Hoe zijn jullie begonnen ?
Zoals elk goed idee ontstond het idee op 
café. Na het zoveelste glas Duvel en trap-
pist om 23.10 uur geklonken te hebben, 

droomden we ervan om ook ons steentje bij 
te dragen aan Veussel. We vonden snel wat 
vrienden die het idee verder mee uitwerk-
ten. Samen dachten we na over hoe we de 
mensen van Veussel leuke activiteiten kon-

@VeusselVereniging in de kijker
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den aanbieden, zonder te concurreren met 
andere verenigingen. Na enkele maanden 
organiseerden we onze eerste activiteiten 
en toonden we ons met lekkere jenever op 
de kerstmarkt. 

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
We hebben een dagelijks bestuur die een 
coördinerende rol opneemt en vier keer per 
jaar bij elkaar komt. Elk bestuurslid neemt 
dan een trekkersrol op zich voor bepaalde 
activiteiten. Die stelt dan een werkgroep sa-
men uit geïnteresseerde leden, dat elk jaar 
per activiteit kan verschillen. Zij werken 
dan de activiteit voor dat jaar uit. Het ene 
jaar kun je als lid bijvoorbeeld meewerken 
aan onze Streekbierendag, het jaar erna aan 
onze Wieken en Spiezen. Ook vragen we bij 
elke activiteit aan onze leden om te komen 
helpen, ook al zitten ze niet in de werk-
groep. Zo blijven we verbonden en kan de 
goede sfeer blijven groeien.

Waar zijn jullie gevestigd ? 
We hebben geen lokaal, dus door heel Veus-
sel. Onze Wieken en Spiezen en openlucht-
cinema kan je bijvoorbeeld jaarlijks aan de 
molen in Veussel vinden ! De 2310-fuif was 
te doen aan de kiosk. Onze Streekbierendag 
vond dit jaar plaats aan de Mardijck, voor-
heen in beide lokalen van de gilden. Onze 
Veusselse Cantus gaat door in JH De Wauwel. 
Onze gezelschapsspelletjesavond vond dan 
weer plaats in verschillende cafés, ...

Vanaf welke leeftijd kun je 
lid worden ? 
Momenteel hebben we geen leeftijdsgren-
zen. Belangrijk voor ons is dat onze leden 
zich flexibel willen inzetten voor de acti-
viteiten en groepssfeer. Onze meest actie- 
ve groep leden zijn vaak wel twintigers en 
dertigers, maar we krijgen ook onmisba- 
re hulp en steun van de minder jonge le- 
den!

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Onze twee grote activiteiten zijn de Streek-
bierendag en de Wieken & Spiezen. Lekkere 
bieren & cocktails en gezellig samen barbe-
cueën lijken toch heel populair. Sinds vorig 
jaar organiseren we ook een 23/10-feest en 
dat was een groot succes. We hopen dus dit 
jaar iedereen voor een even groot feest te-
rug te zien. Al tellen we dan op zaterdag al 
af naar zondag 23/10.
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Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ?
Eigenlijk niet. Al wil dit niet zeggen dat wij 
zelf nooit leuke dingen doen met onze le-
den! Zo organiseren we ieder jaar een vrij-
willigersfeestje om onze leden te bedanken 
voor hun inzet. Dit wordt dan ook wel eens 
gekoppeld aan een toffe activiteit, zoals bij-
voorbeeld lasershooten, een escaperoom, ... 

Eventuele anekdotes om 
te vermelden ?
Op onze vrijwilligersfeesten is er vaak een 
stemming rond ‘stunt van het jaar’. In een 
vereniging loopt soms wel eens iets mis en 
zo proberen we die zaken wat te relative-
ren. Een kelder die onder water loopt, een 
bestelling bij de brouwer die er een maand 
naast zit, ... Er passeert heel wat de revue. 

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
We willen niets liever ! Door ons korte be-
staan hebben we nog niet veel kansen ge-

had, maar vorig jaar viel onze Wieken en 
Spiezen samen met een toneelvoorstelling 
van JT Globe aan de Molen. Het was één van 
de leukste edities, zelfs al heersten er toen 
nog verscheidene coronamaatregelen. Maar 
we staan zeker open voor nog meer vereni-
gingen om mee samen te werken !

Wat is het mooiste moment 
tot nu toe ?
Ons eerste jaar, waar na een hevige storm de 
kerstmarkt in duigen dreigde te vallen. Niets 
bij de molen stond nog recht van tentjes, 
maar we lieten de hoop niet vallen. Na heel 
wat rondbellen, kregen we toch verschei-
dene verenigingen samen om zelf op een an-
dere locatie toch nog een fantastische kerst-
markt te laten plaatsvinden. Dat toonde de 
kracht van het verenigingsleven van Veussel. 

Wat willen jullie nog bereiken ? 
Op korte termijn willen we vooral groeien 
met onze leden om zo onze activiteiten nog 
sterker te organiseren. Op lange termijn 
willen we zeker het huismerk van onze ge-
meente 2310 mee in de kijker zetten. Het 
feest rond 23/10 is hiertoe een grote eerste 
stap. 

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
VC Rijkevoc, omdat we daar ooit op hun 
jaarlijkse spaghettidag zijn begonnen met 
een medewerkersfeestje voor onze eigen 
leden.

@Veussel

· Hoofdactiviteit: Veusselse cultuur
· Leeftijd: 7 jaar
· Aantal leden: 25 leden
· E-mail: info@atveussel.be
· Website: www.atveussel.be
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Geflitst...

31 maart 2022  Frank Daenen in de bib

8 april 2022

  SONS in de Singer

4 april 2022

  Met Grabbelpas op bezoek 

bij een alpacaboerderij in Hoogstraten 

Maart 2022  Jeugdboekenmaand in de 

 Leo Pleysier-
 bibliotheek

11 april 2022
  Grabbelpas: 

 de Ark van Noë

24 maart 2022 	Okra	Rijkevorsel	Centrum	sportief	op	de	fiets

© Martine Goetschalckx

6 april 2022  Scheldeprijs voor vrouwen

16 maart 2022  Peuterspeelpunt terug van start
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Vanaf 1977 stond ze letterlijk dag en nacht 
klaar als onthaalouder. Zo was het bijvoor-
beeld geen uitzondering dat ook ’s nachts 
kindjes bleven overnachten en soms zelfs 
een hele week bleven wanneer ouders een 
week op vakantie gingen. Wat begon met 
het opvangen van haar eigen kroost, groeide 
dan ook snel uit tot haar beroep. Christianne 
heeft haar onvoorwaardelijke liefde voor 
kinderen ook aan dochter Ann doorgegeven. 
Toen die laatste oud genoeg was, werd de 
tuin in de Prinsenpad omgedoopt tot kinder-
opvang ‘’t Smurfke’ waar elk kind sinds 1991 
steeds met een glimlach wordt onthaald. 
Het is dan ook geen toeval dat alle kindjes 
Christianne als ‘Bomma’ aanspreken.

Meteen alles helemaal loslaten kon Chris-
tianne niet. Daarom besloot ze in 2017 om 
nog twee dagen per week te werken. Op die 
manier kon ze haar levenswerk en passie nog 
steeds verderzetten. Om haar dankbaarheid 
te uiten had ze een groot feest georgani-

seerd waarbij kinderen en ouders van ver-
schillende generaties werden uitgenodigd. 
Voor Bomma was dit een soort rëunie van 
alle kindjes die doorheen de jaren de revue 
waren gepasseerd.

45 jaar lang heeft Christianne hart en ziel 
gestoken in haar kinderopvang. Altijd stond 
ze al van in de vroege uurtjes klaar met veel 
liefde en toewijding. Ze haalde hier dan ook 
ongelooflijk veel voldoening uit. Ze genoot 
er oprecht van wanneer ze de kroost kon op-
vangen van de ouders waar zij destijds ook 
nog op had gepast. Telkens als ze ziet hoe de 
kindjes van toen zijn opgegroeid tot de vol-
wassenen van nu, is ze trots omdat ze toch 
een klein steentje heeft kunnen bijdragen.  

Sinds 31 maart van dit jaar geniet ze van 
haar welverdiend pensioen en kan ze haar 
tijd op een andere manier invullen. Christi-
anne en Jos zullen nu (nog meer) vertoeven 
aan de Belgische kust waar ze de vele boe-
ken kan lezen waar ze geen tijd voor had 
als onthaalouder. Ook zal ze nog steeds lees-
moeder blijven in GLS De Wegwijzer zodat 
ze toch nog enigszins betrokken blijft bij 
het jong geweld van Rijkevorsel. Voor het 
overige blijft ze steeds klaarstaan voor haar 
kleinkinderen en tevens oogappels Quinten, 
Symen, Owen, Emely en William. Zij kunnen 
zich geen betere grootmoeder wensen.

We wensen De Bomma van ’t Smurfke dan 
ook een schitterend pensioen toe !

Christianne Hillen, onthaalouder 
van ’t Smurfke, met pensioen

Christianne ‘Bomma’ Hillen is sedert 1970 echtgenote van Jos Smolderen. 
Ze wonen al jaar en dag op de Prinsenpad in Rijkevorsel. Met de geboorte van 
dochter Ann en zoon Steven ontdekte Christianne haar passie voor het zorgen 
voor kinderen. Al snel wisten alle ouders waar ze hun kapoenen naartoe 
konden brengen. 

Volk van
Veussel
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MELDINGSFORMULIER

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
nn Verkeer

nn Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

nn Wegen

nn Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

nn Straatmeubilair

nn Milieu

nn Sluikstort en zwerfvuil

nn Groen

nn Lokalenverhuur

nn Andere:  .................................................................................................

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

    ......................................................................................................................
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3 mei 2022
Om 20.30 uur
Vadim Neselovskyi - 
Benefiet	voor	Oekraïne
Concert

Pianist Vadim Nesellovskyi groeide op in 
de Oekraïense stad Odessa. In de Singer 
brengt hij solo de pianosuite 'Odessa', 
een muzikale wandeling doorheen de 
legendarische stad aan de Zwarte Zee. 
De volledige opbrengst van dit concert 
gaat naar de slachtoffers van de oorlog 
in Oekraïne. Wil je onze benefiet steu-
nen ? Koop dan een ticket en/of doe 
een gift op het rekeningnummer van de 
Singer: BE32 7512 0491 8402, met de 
vermelding 'benefiet Oekraïne'.
€ 18

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via 
 de website

6 mei 2022
Om 20.30 uur
Claptonite - uitverkocht
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

7 mei 2022
Van 13.00 tot 17.00 uur
Pannenkoekenslag
Eet- of drankfestijn
Samana Sint-Jozef Rijkevorsel nodigt 
iedereen uit voor hun grote pannen-
koekenslag ten voordele van Ziekenzorg 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Iedereen is wel-
kom in het Gemeenschapscentrum van 
Sint-Jozef. De deuren gaan open vanaf 
13.00 uur.

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Samana Sint-Jozef Rijkevorsel
 03 322 66 56

Om 20.30 uur
Fischer-Z solo - uitverkocht 
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

8 mei 2022
Om 9.30 uur
Wandelen met wandelbuddy’s
Wandeling

Op zondag 8 mei organiseert Bewegen 
Op Verwijzing Rijkevorsel een wande-
ling van ongeveer 7 à 8 km. Het doel 
van de wandeling is om meer mensen 
in beweging te brengen, maar vooral 
ook het sociale aspect. We hopen dat 
verschillende mensen hun interesse in 
wandelen vinden en dit onderling blij-
ven organiseren.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Bewegen op Verwijzing Rijkevorsel
 03 340 00 54
 sport@rijkevorsel.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

Van 13.00 tot 20.00 uur
IJssalon
Eet- of drankfestijn 

Zin om een lekker ijsje te eten, iets te 
drinken en dat op een gezellig terras ? 
Dat is zeker niet te veel gevraagd, want 
op 8 mei organiseren wij ons jaarlijkse 
ijssalon ! Geen zin in ijs ? Dan kun je 
ook een pannenkoek komen eten. We 
gebruiken de winst om volgend jaar op 
buitenlands kamp te kunnen gaan. Oh 
en er is zelfs een springkasteel, want 
dat kan natuurlijk niet ontbreken !

 Chirolokalen Sint-Jozef Rijkevorsel
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

 

Aankondigingen van 
activiteiten in juni
dien je uiterlijk op
zondag 8 mei 2022 
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.

 adres    info    telefoon    e-mail
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9 mei 2022
Van 17.30 tot 21.00 uur
Bloedinzameling
Donatie

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 Rode Kruis Rijkevorsel
 0800 777 00
 donorportaal.rodekruis.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via de website

12 mei 2022
Om 20.30 uur
Jan Van Looveren - try-out ‘Loslaten’
Theatervoorstelling

Een opvallende naam laat zich van zijn 
meest humoristische kant zien. Niemand 
minder dan Jan Van Looveren waagt zich 
aan een solovoorstelling op de theater-
planken. ‘Loslaten’ is een humoristische 
voorstelling die Jan verplicht de dingen 
waarmee hij worstelt te benoemen. 
Herkenbare verhalen van en voor men-
sen die ook met hetzelfde worstelen.
Voorverkoop: € 15 
Inkomprijs: € 17 
Voorverkoop studenten: € 12 
Inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

15 mei 2022
Van 8.00 tot 15.00 uur
KWB Falos 
fiets-	en	wandelevenement
Fietsen en wandelen

KWB fiets- (35-50 km) en wandeleve-
nement (4-7-14 en 21 km): afgepijlde 
afstanden met stopplaatsen om te kun-
nen genieten van een hapje en drankje 
tegen democratische prijzen in Rijke-
vorsel en omgeving.
€ 2
KWB-leden: € 1,50

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 0468 40 61 70 (Patrick De Beuckelaer)
 www.kwbsintjozef.be

Van 9.00 tot 16.00 uur
Garageverkoop

Garageverkoop in Rijkevorsel. Bij alle 
deelnemers liggen lijsten van de deel-
nemers ter inzage. De volledige lijst zal 
ook verschijnen op de Facebookpagina 
van Gezinsbond Rijkevorsel.
€ 10 - Leden Gezinsbond: € 5

 Garages Rijkevorsel
 Gezinsbond Rijkevorsel
 0496 34 40 09
 garageverkoop2310@gmail.com
 www.facebook.com/

 RijkevorselGezinsbond
 Inschrijven via e-mail 
 tot en met 8 mei

Om 20.30 uur
3Men & Sclavis
Concert

 © Geert Vandepoele

3Men in a Boat is het ensemble van 
Kristof Roseeuw, Philippe Thuriot en 
Lionel Beuvens. Vorig jaar realiseerden 
ze een langgekoesterde droom. Ze invi-
teerden de Franse grootmeester Louis 
Sclavis, leidende figuur in de Europese 
impromuziek en één van de eersten die 
jazz met Franse volksmuziek wist te 
combineren. Met deze combinatie doen 
ze nu ook de Singer aan!
Voorverkoop: € 20 - Inkomprijs: € 22 
Voorverkoop studenten: € 16 
Inkomprijs studenten: € 18

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

  website    facebook    instagram    2310-app

volgende maand

2 juni 2022
2310-sporteldag

 Sport- en recreatiezone
 Sonsheide

10 juni 2022
the obsCURE - a tribute to 
The Cure

 de Singer

23 juni 2022
Andy Fairweather Low & 
The Lowriders

 de Singer
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17 mei 2022
Om 20.00 uur
LGBTI+ doorheen de geschiedenis
Lezing

Jeroen Vermeiren van Rainbow Solu-
tions komt spreken over het thema 
LGBTI+ en hij staat stil bij de kijk 
hierop in diverse tijdsperiodes. Vanaf 
de Oude Grieken en Romeinen neemt 
hij een vlucht doorheen de geschiede-
nis tot waar we nu staan vandaag.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur 
 Rijkevorsel

 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

 Reserveren telefonisch of 
 via e-mail

19 mei 2022
Van 17.30 tot 21.00 uur
Bloedinzameling
Donatie

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 0800 777 00
 donorportaal.rodekruis.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via de website

21 mei 2022
Van 10.00 tot 13.00 uur
Boekbabyborrel en 
Boekstartdag 
Festiviteit

Kom op zaterdag 21 mei samen met je 
peuter of kleuter naar de Leo Pleysier-
bibliotheek en laat je kind luisteren, 
voelen, kijken, beleven en via boeken 
en verhalen de wereld ontdekken.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Leo Pleysierbibliotheek
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

Van 10.00 tot 13.00 uur
Openingsfeest Huis van
het Kind Rijkevorsel 
Festiviteit

Hoera ! Op zaterdag 21 mei 2022 is 
het feest. Op die dag nodigt het Huis 
van het Kind Rijkevorsel iedereen uit 
om een kijkje te komen nemen en 
kennis te maken met onze partners. 
In de Kinderclub centrum ben je wel-
kom voor een hapje en een drankje, 
randanimatie en nog veel meer feest-
plezier.
Gratis

 Kinderclub Centrum
 Molenstraat 22 - 2310 Rijkevorsel

 Huis van het Kind Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugd@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/huisvanhetkind

Om 20.30 uur
Julien Tassin Trio + 
Jason Palmer
Concert

Na hun zeer gesmaakte passage op ons 
zomerfestival 'de Singer aan de kiosk' 
verwelkomen we het Julien Tassin Trio 
met veel plezier in onze club. Gitarist 
Julien Tassin wordt opnieuw bijgestaan 
door één van de beste Europese rit-
mesecties: Nicolas Thys op bas en Dré 
Pallemaerts op drums. Voor dit concert 
wordt het trio bijgestaan door niemand 
minder dan trompettist Jason Palmer, 
die in het verleden samenwerkte met 
Wynton Marsalis, Kurt Rosenwinkel en 
Ravi Coltrane.
Voorverkoop: € 18 
Inkomprijs: € 20 
Voorverkoop studenten: € 12 
Inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

22 mei 2022
Van 14.00 tot 17.00 uur
Archeologie in Rijkevorsel
Tentoonstelling
Wij tonen de resultaten van opgravin-
gen die in het verleden op Rijkevorsels 
grondgebied werden uitgevoerd. Daar-
bij is een gerestaureerde urn alsook 
een geprinte urn in zandsteen een blik-
vanger.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring van
 Rijkevorsel vzw

 adres    info    telefoon    e-mail
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24 mei 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Digidak-cursus 
‘Wegwijs in de cloud’
Cursus

Belangrijke bestanden op jouw com-
puter ? Dan maak je best een back-up 
zodat ze nooit meer verloren gaan. Dit 
kan op een geheugenstick of externe 
harde schijf. Maar heb je de Cloud al 
ontdekt ? Je bestanden bewaren op het 
internet. Hoe werkt het ? Is het veilig ? 
Wat heb je hiervoor nodig ? Deze cursus 
is voor beginners. Er wordt gewerkt in 
kleine groepjes van maximum vijf per-
sonen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Digidak / Blenders
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be
 www.digidak.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

25 mei 2022
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Kleuters die op 30 mei 2022 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom op onze drempeldag. Kom samen 
met mama en/of papa kennismaken 
met de juf en de kindjes van de klas.

Gratis
 GVBS Het Kompas

 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

26 mei 2022
Rijko's 29ste 
aardbeientornooi
Korfbal 

Een gezellig jeugdkorfbaltornooi van  
U7 tot U19, met teams uit gans Vlaande-
ren en Nederland. Iedereen is van harte 
welkom voor een hapje en een drankje. 
En de overheerlijke Hoogstraatse aard-
beien staan ook weer op het menu!
Gratis

 Rijko korfbal
 Kruispad 4
 2310 Rijkevorsel

 Rijko korfbal
 www.rijko-korfbal.be

27 mei 2022
Om 20.30 uur
Hackensaw Boys
Concert

Traditionele folk- en bluegrassmuziek 
op de 21ste-eeuwse kaart zetten, laat 
dat maar aan de Hackensaw Boys over. 

Het bonte gezelschap uit West-Virginia 
geeft een compleet eigen draai aan 
het ‘ouderwetse’ genre, door flink wat 
country, rock-’n-roll en hillbilly toe te 
voegen.
Voorverkoop: € 15 
inkomprijs: € 17 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

31 mei 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Start Digidak-cursus
‘Ruim je computer op’
Cursus

Tijdens deze initiatie leer je hoe je 
zowel de hardware als software van je 
computer/laptop kunt onderhouden. 
Je leert bijvoorbeeld hoe je plaats 
(geheugen) kunt vrijmaken door orde 
te scheppen in je bestanden en ruimte 
vrij te maken. Je computer wordt er 
weer sneller van. Deze beginnerscur- 
sus is verspreid over drie halve dagen 
van telkens drie uur (31 mei, 7 juni en 
14 juni). Er wordt gewerkt in kleine 
groepjes van maximum vijf personen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Digidak / Blenders
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be
 www.digidak.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

  website    facebook    instagram    2310-app
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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

 adres    info    telefoon    e-mail    website    facebook    instagram    2310-app     
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OPENINGSUREN

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
 Lokale economie 03 340 00 37
 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

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@rijkevorsel.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: van 6.45 uur tot aanvang school 
 en van einde school tot 18.30 uur
vrije dagen: 6.45 - 18.30 uur
en vakanties collectieve sluiting in de week van 21 juli 
 en tussen Kerst en Nieuwjaar
 

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: van 6.45 uur tot aanvang school 
 en van einde school tot 18.30 uur
vrije dagen: 6.45 - 18.30 uur
en vakanties collectieve sluiting in de week van 21 juli 
 en tussen Kerst en Nieuwjaar

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.

OPENINGS
FEEST

Huis van het Kind Rijkevorsel 
organiseert:

zaterdag 21 mei 2022
10.00 uur tot 13.00 uur

Iedereen welkom

Feest voor 
groot en klein

gratis hapje en drankje
Vlaamse Kermis

Randanimatie

een prijsje vooriedereen

Locatie: in en rond 
Kinderclub Centrum

Molenstraat 22


