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2310
De zomer
Heb je de zon gevoeld ? De zomer die nu komt.
De tinteling in je bloed, de winter die verstomt.
De pracht van een frêle bloem,
een vogel die mooi zong.
De kracht van een nieuw seizoen,
dat nog maar pas begon.
Heb je de vogels gehoord ? Ze zingen als in een koor.
De wereld, de wereld herleeft !

Johan Verminnen – De Zomer
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INHOUD

4
Het is zomer en traditiegetrouw kun je dan deelnemen aan 
onze fotowedstrijd ‘2310 om te zien’. We zijn heel benieuwd 
hoe jij de zomer in Rijkevorsel zal beleven. Stuur ons daarom 
jouw mooiste of leukste kiekjes en wie weet win je een 
mooie prijs !

20
Het tuinbouwbedrijf Bevlo bvba heeft de allereerste 

Landbouwprijs Rijkevorsel in de wacht gesleept. De firma zet in 
op biologisch verantwoord telen dankzij een robot met UV-licht 

die schimmels bestrijdt en pesticiden vervangt. 

10
Wist je dat het woonzorgcentrum Prinsenhof beschikt over 
een duofiets ? Bewoners kunnen samen met een begeleider 

genieten van een fietstocht door Rijkevorsel. Onder bepaalde 
voorwaarden is het ook mogelijk om deze duofiets te huren.

24
Op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus kun je op het 
molenterrein terecht voor de eerste editie van ‘Feest aan de 
Molen’. Toerisme Rijkevorsel heeft een heleboel activiteiten 
voor jou in petto. Honger of dorst ? Kom gerust langs om iets te 
eten of te drinken.

14
Ga je binnenkort op vakantie ? Dan kun je aan de politie vragen 
om jouw woning tijdens je afwezigheid in de gaten te houden. 
Deze dienstverlening is volledig gratis. Je moet alleen tijdig 
jouw aanvraag indienen bij de politie.

© Dirk Geets
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

1ste schepen, schepen van omgeving:
ruimtelijke ordening en milieu, 
openbare werken, land- en tuinbouw, 
huisvesting en wonen

Beste inwoner,

De zomer, de mooiste periode van het jaar, is aangebroken. In eigen dorp kun je met 
volle teugen genieten van een waaier aan sport-, cultuur- en muziekevenementen 
georganiseerd door onze plaatselijke verenigingen. En vergeten we natuurlijk ook niet 
onze kermissen. De kinderen kunnen genieten van een welverdiende schoolvakantie. 
In het midden van deze 2310 vind je een affiche over de ‘speelkameraad’, waarmee 
kinderen kunnen aangeven dat ze graag samen buitenspelen.

Aan de verenigingen doen we terug een oproep om zwerfvuil te ruimen want ‘in 
2310 willen we geen vuilnis zien’. Het bestuur wenst de woningkwaliteit van de 
huurwoningen op haar grondgebied te verbeteren. Dit door de invoering van een verplicht 

conformiteitsattest bij woningen die verhuurd worden. Meer hierover verder in deze 2310.

De wegenwerken in Opstal en Oude Goorstraat zijn bijna afgewerkt. In de Vonderstaat en naburige straten zal ook 
na het bouwverlof verder gewerkt worden. In het voorjaar van 2023 starten de bouwwerkzaamheden op de site 
Sas, de renovatie van het gemeentehuis en de wegenwerken in de Vlimmersebaan. Naar aanleiding van de opmaak 
van het mobiliteitsplan zal er in de loop van het najaar een mobiliteitscafé georganiseerd worden.

De eerste Rijkevorselse Landbouwprijs werd uitgereikt in de nostalgische spiegeltent die opgesteld stond aan het 
woonzorgcentrum Prinsenhof. GECORO Rijkevorsel koos via een geheime stemming de laureaat uit de verschillende 
duurzame projecten.

De ruilverkavelingswerken zullen bij een gunstig scenario in het najaar van 2024 aanvangen, al lijkt het 
voorjaar 2025 eerder realistischer. Bij de Vlaamse Landmaatschappij gaan ze er vanuit dat de eerste fase van de 
inrichtingswerken starten op het grondgebied van Rijkevorsel.

Weet jij hoe prachtig onze gemeente is of hoe mooi sommige plekjes hier zijn ? Neem er dan een foto van en stuur 
deze door. Want ook deze zomer wordt de fotowedstrijd ‘2310 om te zien’ georganiseerd. 
Graag wens ik iedereen nog een zeer gezellige en aangename zomer toe !

© Peter Kleeren
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BESTUUR

Een fietstocht in Rijkevorsel ? Genieten van een terrasje ? Een bezoek aan één van de vele Rij-
kevorselse evenementen deze zomer ? Een wandeling in de natuur ? ... We zijn heel benieuwd 
hoe jij de zomer in Rijkevorsel zal beleven. Mail daarom jouw tofste foto(’s) met jouw naam en 
adres tussen 23 juni en 1 september 2022 naar communicatie@rijkevorsel.be. 

Wekelijks verschijnen de winnende foto’s op onze Facebookpagina en Instagrampagina 2310 
Rijkevorsel. Zit jouw foto er tussen ? Dan maak je kans op één van onderstaande prijzen:
· 5 geschenkboxen Veusselse Verwennerij
· 20 cadeaubonnen ter waarde van € 20
Met de geschenkbox vol lokale producten en de cadeaubonnen steun je onze lokale handelaars. 
Reden genoeg om aan de slag te gaan met je smartphone of camera !

Na het succes van de voorbije jaren lanceert het lokaal bestuur ook dit jaar 
de fotowedstrijd ‘2310 om te zien !’. We roepen iedereen opnieuw op om deze 
zomer de mooiste en leukste foto’s van Rijkevorsel aan ons te bezorgen. 

Fotowedstrijd ‘2310 om te zien !’

© Bieke Haemhouts © Lief Timmermans

© Stefanie Tilburgs© Greet Leys



Let op !
· Maak de foto tussen 23 juni en 1 september 2022 en mail ze door naar het e-mailadres 
 communicatie@rijkevorsel.be. 
· Bezorg ons kwalitatieve foto’s (minimum 300 dpi).
· Stuur de foto’s als aparte bijlage door (bv. niet in een Word-document).
· Zijn de foto’s te groot ? Dan graag verzenden via WeTransfer of Dropbox.

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

kanalen, infoschermen, infogids, ...)
· gebruik in promotiecampagnes van het lokaal bestuur (affiches, banners, advertenties, ...)
· publicatie in de media, bv. in een krantenartikel aan een ruimer publiek

Ga ook zeker na, vooraleer je een foto doorstuurt, dat elke persoon die erop afgebeeld staat 
hiermee akkoord is. Heb je hierover vragen, contacteer dan de dienst communicatie via het 
e-mailadres communicatie@rijkevorsel.be.

Wij kijken alvast uit naar jullie foto’s !

5

Meer info: · www.rijkevorsel.be/2310omtezien · communicatie@rijkevorsel.be

© Frans Van De Poel © Guido Van Hout

© Jo Van Hullebusch© Xander Mertens
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BESTUUR

Kort verslag raden
30 mei 2022

Gemeenteraad
Conformiteitsattest
Er wordt goedkeuring verleend om vanaf  
1 januari 2023 te participeren aan de in-
tergemeentelijke dienstverlening conformi-
teitsonderzoeken in het kader van het ver-
plicht conformiteitsonderzoek. Het lokaal 

bestuur Rijkevorsel wenst in te zetten op 
een verbeterde woonkwaliteit. Om huurders 
te beschermen en de woonkwaliteitsnormen 
te kunnen bewaken, wordt vanaf 1 januari 
2023 het conformiteitsattest voor huurwo-
ningen verplicht. Voor de woningonderzoe-
ken die dienen uitgevoerd te worden in het 
kader van het verplicht conformiteitsattest, 
zal een afzonderlijke kostendelende dienst-
verlening opgestart worden. Een uitgebreid 
artikel over dit attest lees je verderop in 
deze rubriek.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
en de statutenwijziging van de algemene 
vergadering van Pontes op 23 juni 2022, als-
ook worden de mandaten van de gemeente-
lijke vertegenwoordigers vastgesteld.

Goedkeuring wordt verleend aan de agenda’s 
van de algemene vergaderingen van:
· TMVS dv op 21 juni 2022
· CIPAL dv op 23 juni 2022
· Kunstacademie De Noorderkempen BGTS 

op 23 juni 2022
· Pidpa op 24 juni 2022
· IKA dv op 29 juni 2022
· IVEKA dv op 29 juni 2022
alsook worden de mandaten van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers vastgesteld.

Gunstig advies wordt verleend aan de reke-
ningen 2021 van de kerkfabriek Sint-Willi-
brordus en van de kerkfabriek Sint-Jozef.

De raad neemt kennis van de notulen van 
het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhan-
delings- en Overlegcomité) van 22 april 2022 
en hecht goedkeuring aan enkele bijhorende 
protocols. 

Op het voorste gedeelte van Koekhoven 
wordt langs beide zijden van de weg een 
parkeerverbod ingesteld, meer bepaald 
in het zijstraatje dat uitkomt op de Hoog-
straatsesteenweg.

Sluitingsdagen in de zomerperiode

De diensten van het lokaal bestuur zijn tijdens de zomermaan-
den gesloten op volgende data:

Administratie gemeentehuis
Sociale dienst OCMW 
Vrijetijdsdiensten Leo Pleysierbibliotheek
· maandag 11 juli · maandag 15 augustus
· donderdag 21 juli · maandag 29 augustus

Leo Pleysierbibliotheek 
· elke zaterdag tijdens de maanden juli en augustus
· maandag 11 juli · maandag 15 augustus
· donderdag 21 juli · maandag 29 augustus

Kinderclub - Speelpleinwerking Kiekeboe
· van maandag 18 juli tot en met vrijdag 22 juli
· maandag 15 augustus

Recyclagepark
· donderdag 21 juli

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

GESLOTEN
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De gemeenteraad neemt kennis van de over-
eenkomst inzake de mededeling van per-
soonsgegevens door de Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid aan de gemeente Rijke-
vorsel. Deze gegevens worden uitgewisseld 
voor de automatische toekenning van aan-
vullende voordelen aan inwoners die via de 
verzekering recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming voor geneeskundige ver-
zorging.

Goedkeuring wordt verleend aan de koste-
loze verwerving van een strook grond gele-
gen aan:
· Pruimenstraat 11, voor uitbreiding van de 

straat onder afdeling 2 perceel C 381S met 
een oppervlakte van 122 m2.

· Kievitsheide 80A en 80B, voor uitbreiding 
van de straat onder afdeling 2 deel van 
perceel 103/Z/5 en 103/V/5 met een op-
pervlakte van 49 m2.

De raad gaat akkoord met het dossier over 
de herzieningsaanvraag voor het project 
Kempens Woonplatform Noord voor de peri-
ode 2023-2025.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van raadslid Jeroen Ooms, namens de Ge-
meentebelangen-fractie, om de plannen van 
de heraanleg van de parking Prinsenhof aan 
te passen.

De raad gaat niet akkoord met het voor-
stel van raadslid Jeroen Ooms, namens de 
Gemeentebelangen-fractie, om een korte-
keten-kaart en een korte-keten-folder uit te 
geven.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de algemene vergadering van CIPAL dv 
op 23 juni 2022, alsook worden de mandaten 
van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
vastgesteld.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op woensdag 31 augustus vanaf 20.00 
uur. De agenda’s worden een achttal dagen 
voor de raadszittingen bekendgemaakt. 

Geïnteresseerde burgers zijn welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

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

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

Het verplicht conformiteits-
attest als kwaliteitslabel 
voor huurwoningen

Het lokaal bestuur Rijkevorsel wenst in te 
zetten op een verbeterde woonkwaliteit. 
Om huurders te beschermen en de woon-
kwaliteitsnormen te kunnen bewaken, wordt 
vanaf 1 januari 2023 het conformiteitsattest 
voor huurwoningen verplicht. Het confor-
miteitsattest zal stapsgewijs worden inge-
voerd. Het concrete traject wordt de vol-
gende maanden nog uitgewerkt. 

Wat is een conformiteitsattest ? 
Een conformiteitsattest is een officieel do-
cument dat bevestigt dat een wooneenheid 
voldoet aan de Vlaamse minimale veilig-
heids- en kwaliteitsnormen. Het attest kun 
je aanvragen bij de dienst omgeving van het 
lokaal bestuur. Aan de hand van een door de 
minister vastgelegd technisch verslag gaat 
een woningcontroleur van IOK (aangesteld 
door onze burgemeester) na of een woon-

eenheid conform, veilig en gezond is volgens 
de normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als 
dit zo is, wordt het attest afgeleverd. 

Een troef bij huur of verhuur  
Als verhuurder kun je met een conformiteits-
attest aan je potentiële huurders tonen dat 
de wooneenheid voldoet aan alle gestelde 
eisen wat betreft sanitair, elektriciteit, sta-
biliteit, verluchting en verlichting. Voor de 
verhuurder is het attest bovendien ook een 
troef bij eventuele latere juridische proce-
dures. Het attest is immers hét bewijs dat 
de wooneenheid in orde was op het moment 
van het onderzoek. Een verhuurder kan 
daarnaast vrijwillig op eender welk moment 
een nieuw conformiteitsonderzoek aanvra-
gen. Vergelijk het met het keuringsbewijs 
voor een voertuig. Voor de huurder staat 
het attest zo garant voor een kwaliteitsvolle 
wooneenheid.  

Geldigheidsduur en kosten
Het attest blijft in de meeste gevallen tien 
jaar geldig en geeft ook aan wat het maxi-
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mum toegelaten aantal inwoners is. In geval 
van gebreken is er natuurlijk een snellere 
opvolging gewenst en kan het attest  beperkt 
worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente 
kort op de bal spelen bij wooneenheden met 
gebreken. De vergoeding bedraagt maximaal 
€ 90 voor een zelfstandige woning. 

Levenskwaliteit
Met de invoering van het verplicht conformi-
teitsattest stimuleren we eigenaars van een 
huurwoning om hun eigendom te verbeteren 
op vlak van woningkwaliteit. We belonen 
op die manier verhuurders die investeren in 
woningkwaliteit en we verduurzamen tege-
lijkertijd het patrimonium in Vlaanderen. Zo 
gaat er op de lange termijn ook minder ener-
gie verloren. 

Als lokaal bestuur is het onze kerntaak om 
te investeren in de levenskwaliteit van onze 
inwoners. Met het verplicht conformiteitsat-
test zetten we daar volop op in. Een goede 
levenskwaliteit begint bij een goede woning-
kwaliteit.

Bevlag je huis op 11 juli

Het lokaal bestuur doet een oproep aan de 
inwoners om hun huizen te bevlaggen met 
de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op 
maandag 11 juli. De vlag van de Vlaamse Ge-
meenschap is ‘geel met een zwarte leeuw, 
rood geklauwd en getongd’.

We helpen je graag verder 
op afspraak

Alle administratieve dien-
sten van het lokaal bestuur 
werken op afspraak. Een 
afspraak maken kan eenvou-
dig via ons online afspraken-

systeem. 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 blij-
ven bereikbaar tijdens de openingsuren. Zo 
kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog 
steeds PMD-zakken of cadeaubonnen kopen 
zonder dat je hiervoor een afspraak moet 
maken.

09:00

· 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

Huur de duofiets van WZC Prinsenhof
Nu het buiten aangenaam vertoeven is, zal je in Rijkevorsel regelmatig 
bewoners van het woonzorgcentrum Prinsenhof tegenkomen met de 
Fun2Go duofiets.

Deze duofiets, een driewieltandem, is zo voorzien dat de gebruikers naast elkaar kunnen zitten. 
Eén persoon stuurt en beiden kunnen trappen. De twee personen hebben een goed zicht en kun-
nen met elkaar communiceren dankzij de zitposities naast elkaar. De fiets beschikt bovendien 
over een elektrische ondersteuning. Op deze manier kunnen de bewoners van het woonzorg-
centrum nog regelmatig in het dorp komen, naar hun vroegere buurt rijden, op een aangename 
manier bewegen en ‘de goei buitenlucht’ opsnuiven.

Duofiets	ontlenen
Heb je een beperking of ken je iemand met een beperking die zou kunnen genieten van een 
rit met de duofiets ? Weet dan dat je de fiets onder bepaalde voorwaarden kunt huren. Neem 
hiervoor contact op met de dienst kiné, ergo en animatie van het woonzorgcentrum Prinsenhof. 
Of vul het online invulformulier in op www.rijkevorsel.be/duofiets.

Heb je zin om de bewoners van WZC Prinsenhof een aangename namiddag te bezorgen en samen 
met hen op fiets- of wandeltocht te gaan ? Vrijwilligers ontvangen we met open armen !

Meer info: · WZC Prinsenhof · Helhoekweg 18 · 2310 Rijkevorsel · 
 · 03 340 39 06 · wzcprinsenhof@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/duofiets
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Voor sterren die altijd 
blijven stralen

Op de begraafplaats in het centrum van Rij-
kevorsel is in 2018 een sterretjesweide inge-
richt. Voor ouders die hun kindje tijdens of 
vlak na de zwangerschap verloren hebben, is 
het een serene gedenkplek waar ze het ver-
lies van hun kind een plaats kunnen geven.

Ouders die dat wensen, kunnen een plaatje 
met de naam van hun kindje aanbrengen op 
de achterkant van de gedenksteen. Rond de 
steen is ondertussen een groenperk aange-
legd met siergras, waarin een tiental meta-
len sterren zichtbaar zijn. Sterren voor stil 
verdriet, die schitteren in alle rust.

 Als naar een ballon
 Glinsterend in de zon
 Die klimt en klimt en klimt
 kijken wij je achterna
 losgelaten
 en toch voor altijd verbonden

Een	fikse	wandeling	?
Check de UV-index !

UV-straling is de voornaamste oorzaak van 
huidkanker. Wil je een terrasje doen, pick-
nicken, fietsen in de zon, lekker barbecueën 
of in de tuin werken ? Check dan zeker eerst 
de UV-index. De UV-index meet het niveau 
van de zon (zonkracht) op een schaal van 
0 tot 11. Het UV-niveau wordt beïnvloed 
door een aantal factoren: tijdstip van de 
dag, tijd van het jaar, bewolking, hoogte, 
locatie en omringende oppervlaktes. Vanaf 
een UV-index van 3 wordt aangeraden om je 
tegen de schadelijke straling van de zon te 
beschermen.

Om je te beschermen, pas je deze drie tips 
toe: ‘zon weren, kleren en smeren’.

Zon weren
· Blijf tussen 12.00 uur en 15.00 uur zoveel 

mogelijk uit de zon en zoek de schaduw 
op. Wees bewust dat, zelfs in de schaduw, 
omgevingsstraling van bv. water, zand en 
sneeuw de blootstelling verhogen.

Kleren
· Bedek je huid met beschermende kledij, 

draag een hoofddeksel en een zonne-
bril met UV-bescherming. Dicht 
geweven stoffen geven een be-
tere protectie.

Smeren
· Smeer de onbedekte huid ro-

yaal in met zonnebrandcrème 
(minstens factor 30, met UVA- en 
UVB-filters en waterbestendig) om 
de twee uur. Vergeet de lippen en de 
oren niet. Zonnebrandcrèmes geven geen 
volledige bescherming en moeten ge-
bruikt worden in combinatie met schaduw 
en kledij. Smeer zeker na zweten, zwem-
men en afdrogen.

Meer info: · uvindex.be
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 - Wat te doen bij warm weer ?

We verlangen met zijn allen elk jaar naar 
het warme weer. Maar extreme warmte 
heeft soms minder prettige gevolgen. Want 
elk jaar sterven nog honderden mensen aan 
de gevolgen van warmte. Vaak gaat het  
om alleenwonende ouderen of chronisch zie-
ken.

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra 
aandacht. Ken je alleenstaande senioren of 
zieken ? Of vermoed je dat er zo iemand in 
je straat woont ? Ga op warme dagen eens 
kijken of ze zich goed voelen en voldoende 
drinken.

Help ook jonge kinderen voldoende te drin-
ken. Laat kinderen ‘nooit’ achter in een ge-
parkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid
Zorg dat je altijd water bij hebt. Houd de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op 
tijd zonnecrème. Verbouw en bouw hittebe-
stendig.

Wanneer hulp zoeken ?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizelig-
heid kunnen de eerste symptomen zijn van 
ernstige problemen. Drink dan meteen meer 
water, zoek een koele plek en rust. Als je 
toch twijfelt, bel dan je huisarts. 

Reageer jij of iemand anders abnormaal op 
warmte ? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn 
of overvloedig zweten, kortademigheid, 
een hoge lichaamstemperatuur, ... Bel dan 
meteen de spoeddienst. Koel de persoon in 
moeilijkheden af en pas eerste hulp toe in-
dien nodig.

Meer info: · www.warmedagen.be

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten
· Adams Alba 1 april 2022 kindje van Adams Jens en Bossaerts Eleni
· Brosens Mathis 1 mei 2022 kindje van Brosens Stef en de Koning Dorien
· Gogu Ana-Maria 16 mei 2022 kindje van Gogu Florin en Gogu Andreea

Huwelijken
·	Plessers Kris en Lambrechts Stephanie 14 mei 2022
·	Kok Bart en Smets Els 20 mei 2022
·	Nys Ricardo en De Ridder Steffie 20 mei 2022
·	Kuijpers Collin en Ixtepan Islas Yolotli 21 mei 2022

Overlijdens
· Hendrickx Kris °1959 †  5 mei 2022
· Verdonck Jozef °1926 †  6 mei 2022
· Van De Mierop Roger °1949 †  9 mei 2022
· Meyvis Karel °1929 † 14 mei 2022
· Heylen Maria °1935 † 17 mei 2022
· Bevers Constantinus °1937 † 17 mei 2022

· Floren Maria °1941 † 20 mei 2022
· Jacobs Louisa °1932 † 21 mei 2022
· Van Doninck Karel °1939 † 26 mei 2022
· Aernouts Jozef °1960 † 27 mei 2022
· Lindbergh Irma °1929 † 31 mei 2022

·	Pashidis Jan en Marijnissen Tessa 21 mei 2022
·	Kerstens Jordy en Tuijtelaars Sally 21 mei 2022
·	Vanlerberghe Jurgen en Faes Linde 28 mei 2022
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Nieuwtjes uit De Wegwijzer

En zo komt het einde van het schooljaar 
in zicht. Een schooljaar waarin, vooral tot 
maart, corona nog een zeer bepalende rol 
speelde. Laten we voor volgend schooljaar 
hopen dat het dat is geweest. Niet alleen 
voor het onderwijs, maar voor de hele maat-
schappij.

De laatste twee maanden staan in het basis-
onderwijs sowieso in het teken van school-
reizen, andere uitstappen, schoolfeesten, 
communies of lentefeesten en toetsen voor 
het eindrapport. Een drukke periode !

We mochten eind mei het theatergezelschap 
Nootzakelijk in onze school ontvangen met 
het stuk ‘Iedereen heeft talent’. Alle kin-
deren waren hier laaiend enthousiast over. 
Deze voorstelling − alle Rijkevorselse scho-
len kregen trouwens het voorstel om een ge-
zelschap uit te nodigen − werd gesponsord 
door het lokaal bestuur. 
Waarvoor dank !

Verkeerseducatie blijft heel belangrijk voor 
onze kinderen. Op 9 juni werd de Leopold-
straat afgesloten om onze kinderen op het 
gevaar van de dode hoek te wijzen. Een les-
gever (met vrachtwagen natuurlijk ) kwam 
ons hierover onderwijzen.

Een school draait niet alleen op zijn leer-
krachten, gemeentediensten, inrichtende 
macht, ... Tal van vrijwilligers, denk maar 

aan leesouders, ouders die voor vervoer zor-
gen, ouders die activiteiten mee begeleiden, 
... helpen ons het jaar door om alles rond te 
krijgen. We spreken eigenlijk niet alleen over 
onze ‘ouders’, maar ook over grootouders, 
vrienden, kennissen, ... Heel veel dank voor 
jullie inzet! Onze kinderen varen er wel bij !

· 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

Beveilig jouw woning tegen inbraak
Ga je binnenkort op vakantie ? Geef inbrekers geen vrij spel. Je kunt een 
alarmsysteem plaatsen om jouw woning te beveiligen, maar dat is al snel een 
hele investering. Met een aantal kleine maatregelen kun je het inbrekers al 
flink moeilijk maken.

Tips om jouw woning te beveiligen tegen inbrekers
· Sluit steeds jouw woning wanneer je vertrekt en geef jouw huis een bewoonde indruk wan-

neer je er niet bent.
· Verstop jouw sleutels nooit onder de deurmat of in een bloempot.
· Hang jouw naam en adres niet aan jouw sleutelbos.
· Zet dure spullen (zoals smartphone, laptop, televisie, stereoketen, ...) uit het zicht. Zet ook 

de verpakking ervan niet zichtbaar op de stoep. Noteer de serienummers van de toestellen.
· Plaats nooit berichten over je reisplannen of waardevolle aankopen op het internet.

Meer tips om jouw huis te beveiligen, vind je op de website besafe.be. Stel je vast dat er in 
jouw woning werd ingebroken, neem dan meteen contact op met de politie via het nummer 101.

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

Wil je hiervan gebruik maken, surf dan naar www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht. Hier 
kun je een formulier downloaden dat je kunt bezorgen aan de Lokale Politie Noorderkem-
pen via het e-mailadres pz.noorderkempen@police.belgium.eu of door het af te geven 
aan de wijkpost of de hoofdpost van de politie. De aanvraag kun je ook digitaal indienen 
via www.politie.be/nl/police-on-web. Inloggen kan met een token of e-ID-aanmelding.

Dien jouw aanvraag bij voorkeur een week voor aanvang van jouw vakantie in. Zo kan de 
politie jouw aanvraag tijdig registreren en ben je er zeker van dat er toezicht is vanaf 
dag één van jouw vakantie.
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Maak een afspraak 
met de politie

Een klacht neerleggen of aangifte doen bij de 
politiezone Noorderkempen ? Sinds 1 oktober 
werkt de politie op afspraak. Dit kan via de 
online agenda zodat je zelf jouw afspraak 
kunt inplannen. Of je kunt een afspraak ma-
ken via het gekende telefoonnummer. 

Waarom een afspraak ?
Er zijn tal van voordelen. Je kunt van thuis 
uit bekijken welke momenten jou het beste 
passen. Eens je op het 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 of kom even langs, dan kan de 
onthaalmedewerker je ter plaatse een af-
spraak geven. Hou er rekening mee dat 
reeds geplande afspraken voorrang hebben 
op nieuwe afspraken. 

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 ? 
Op het startscherm van de website  
www.politie.be/5363 vind je onder het ge-
deelte ‘contacteer ons’ de knop ‘een af-
spraak maken’. Het handige afsprakensys-
teem wijst vanzelf de weg. 

Heb je geen internet of twijfel je of je wel 
aangifte dient te doen ? De politie geeft graag 
advies en maakt 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 ope-
ningsuren:
· maandag:  9.00-12.00 uur
  17.00-20.00 uur
· woensdag: 13.00-17.00 uur
· vrijdag:  9.00-12.00 uur

09:00
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Verkeersmaatregelen 
in de zomer

Rijkevorsel Swingt - Doelenpad
· 30 juni + 7, 14 en 28 juli 2022
Naar jaarlijkse gewoonte vindt ook dit jaar 
in juli wekelijks Rijkevorsel Swingt plaats op 
parking Pastorij. De start is ditmaal voorzien 
op donderdag 30 juni. Ook op de donder-
dagen 7, 14 en 28 juli zullen er optredens 
georganiseerd worden. Op deze data wordt 
er een parkeerverbod ingesteld op parking 
Pastorij en parking Doelenpad. Een gedeelte 
Doelenpad wordt ook afgesloten voor alle 
doorgaand verkeer. 

Stratenloop Rijkevorsel-Leeft
· 1 juli 2022
Op vrijdag 1 juli organiseert Rijkevorsel-
Leeft vzw naar goede gewoonte een straten-
loop en dorpsfeest ter hoogte van parking 
Doelenpad. 

Het parcours loopt via Doelenpad, Dorp, Ba-
velstraat, Kleine-Markweg, Zakdoek-leggen-
pad, Bremstraat, Koekhoven, trage weg, 
Waterdelt, Dijkbeemd, Wouwer, Kleine-
Markweg, Dijkbeemd, Koekhoven, Schomme-
weg, Bolksedijk, Eekhofstraat, Doelenpad. 
Het parcours wordt volledig verkeersvrij ge-
maakt. Op parking Doelenpad, parking Pas-
torij en een gedeelte van parking Zuid wordt 
er ook een parkeerverbod ingesteld. 

Pokerrun HDC Wrecking Crew 
· 3 juli 2022
Harley Davidson Club ‘The Wrecking Crew’ 
organiseert op zondag 3 juli een motorrond-
rit doorheen Sint-Jozef en Rijkevorsel. Een 
gedeelte van de Hoeveweg (ter hoogte van 
Café Sport/Zaal Alma) wordt hiertoe afgeslo-
ten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fiets- 
en wandelverkeer blijft er wel mogelijk.  

Rijkevorsel Swingt - Kruispad
· 22, 23 en 24 juli 2022
Van vrijdag 22 juli tot en met zondag 24 or-
ganiseert Rijkevorsel Swingt verschillende 
evenementen in Kruispad ter hoogte van 
Jeugdhuis De Wauwel. Om de opbouw- en 
afbraakwerken vlot te laten verlopen en de 
veiligheid van de bezoekers te kunnen ga-
randeren, wordt een gedeelte Kruispad af-
gesloten van woensdag 20 juli tot en met 
zondag 24 juli. 

Kermis Sint-Jozef
· 22-24 en 29-31 juli 2022
Tijdens de twee laatste weekends van juli 
vindt de jaarlijkse kermis in Sint-Jozef 
plaats. Hiervoor worden verkeersmaatrege-
len genomen van woensdag 20 juli tot en met 
maandag 1 augustus. De rijbaan Sint-Jozef, 
tussen de kruispunten met Hoge-Heideweg 
en Scherpengeertstraat, wordt dan volledig 
afgesloten voor alle doorgaand verkeer. Het 
gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via 
Hoge-Heideweg, Zwartvenstraat, Eikendreef 
en omgekeerd. Fietsers kunnen de verkorte 
omleiding volgen via Essenweg, Kerkdreef, 
Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg, Scher-
pengeertstraat en omgekeerd. 

Kermiskoers Sint-Jozef 
Rijkevorsel-Leeft
· 23 juli 2022
Gedurende de kermisperiode van Sint-Jozef 
staat zaterdag 23 juli weer in het teken van 
de GP Peter Brosens. Het volledige parcours 
wordt hiertoe verkeersvrij gemaakt. Dit 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

© Bart Huysmans
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loopt via Sint-Jozef, Essenweg, Pioenstraat, 
Hoogstraat, Scherpengeertstraat, Eiken-
dreef, Zwartvenstraat en Hoge-Heideweg. 
Er wordt ook een parkeerverbod ingesteld op 
het volledige parcours en het gedeelte Sint-
Jozef tussen Hoge-Heideweg en Essenweg. 

Wielerwedstrijd Wielervrienden 
William’s Place
· 31 juli 2022
Op zondag 31 juli organiseert Wielervrienden 
William’s Place naar jaarlijkse gewoonte hun 
aspirantenkoers. De omloop gaat via Oost-
malsesteenweg, Hoek, Helhoekweg, Tulp-
straat, Prinsenpad, Kruispad, Helhoekweg 
en Lozenhofstraat. Het volledige parcours 
wordt verkeersvrij gemaakt vanaf 12.30 tot 
19.00 uur. Op parking De Wissel geldt een 
parkeerverbod van 7.00 tot 22.00 uur.  

Feest aan de molen
· 5, 6 en 7 augustus 2022
Toerisme Rijkevorsel organiseert op vrijdag 
5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus ‘Feest 
aan de molen’ aan de Stenen Bergmolen. 
Hiertoe wordt het gedeelte Potbergstraat, 
tussen de kruispunten met Looiweg en Me-
relstraat, volledig afgesloten voor alle door-
gaand verkeer van 6 augustus 8.00 uur tot en 
met 7 augustus 20.00 uur.

Triatlon Judoclub De Bres 
· 6 augustus 2022
Judoclub De Bres organiseert voor de 15de 
keer een recreatieve triatlon in en rond Sint-
Jozef. Dit jaar vindt de editie plaats op za-
terdag 6 augustus. De traditionele volwasse-
nen-triatlon wordt ook dit jaar voorafgegaan 
door een jeugdtriatlon. Deze start om 15.00 
uur en verloopt als volgt:
· zwemmen in de vaart tussen Scherpen-

geertstraat en Eikendreef
· fietsen via Sint-Jozef, Nijverheidsstraat, 

Lange Kwikstraat, Korte Kwikstraat, Poel-
berg, Eikendreef, Scherpengeertstraat, 
Sint-Jozef en Meir

· lopen via Pioenstraat, Sparrenweg, Del-
lenweg, Bikkelpad, Pastoor Lambrechts-
straat en Ozewiezewozepad

De triatlon voor volwassenen start omstreeks 
17.00 uur en verloopt als volgt:
· zwemmen in de vaart tussen Meir en Ei-

kendreef
· fietsen via Sint-Jozef, Nijverheidsstraat, 

Lange Kwikstraat, Rijkevorselseweg, 
Beersebaan, Hoge-Heideweg, Sint-Jozef, 
Stevennekens, De Parre, Looiweg, Gans-
heideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide, 
Zuiderdijk, wandel- en fietsbrug, Sint-Jo-
zef, Meir en Pastoor Lambrechtsstraat

· lopen via Pioenstraat, Uitbreidingsstraat, 
Hoge-Heideweg, Steltloperspad, Eiken-
dreef, Voituurdreef, Korte Kwikstraat, 
Poelberg, Scherpengeertstraat, Venweg, 
Vredesweg, Hoogstraat en Pastoor Lam-
brechtsstraat.

De omlopen worden allemaal verkeersvrij 
gehouden. Volg er dus goed de aanwijzingen 
van de seingevers en de bevelen van de po-
litie op. 

Speelstraten, gebuurtefeesten, straatbarbecues
· Achterstede
 zaterdag 2 en zondag 3 juli, 
 telkens van 10.00 tot 21.00 uur
· Oude Braak
 zaterdag 2 juli van 17.00 tot 24.00 uur
· Sint-Jozef
 van zondag 3 juli 9.00 tot maandag 4 juli 02.00 uur
· Wolfbergstraat
 van vrijdag 29 juli 7.00 tot zondag 31 juli 24.00 uur
· Plaggenweg
 zaterdag 30 juli van 17.00 tot 23.30 uur
· Mutsaardweg
 woensdag 10 augustus van 9.00 tot 19.00 uur
· Potbergstraat
 van zaterdag 13 augustus 9.00 tot 
 zondag 14 augustus 11.00 uur
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Kermis Rijkevorsel centrum
· 26-30 augustus 2022
De jaarlijkse kermis in Rijkevorsel centrum 
vindt dit jaar plaats van vrijdag 26 augustus 
tot en met dinsdag 30 augustus. Voor de op-
bouw en de plaatsing van de kermisattrac-
ties geldt er vanaf woensdag 24 augustus een 
parkeerverbod op de gehele parking Zuid, 
parking Pastorij, parking Doelenpad en de 
parkeerplaatsen ter hoogte van park Doelen-
pad. Op donderdag 25 augustus wordt vanaf 
20.00 uur het centrum van Rijkevorsel afge-
sloten voor het plaatsen van overkappingen, 
tapwagens, tijdelijke terrassen, ...

Vanaf vrijdag 26 augustus tot en met dinsdag 
30 augustus wordt het dorpscentrum, vanaf 
de rotonde tot aan Oostmalsesteenweg, vol-
ledig afgesloten voor alle verkeer. De ro-
tonde zelf blijft wel toegankelijk.

Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op 
uren dat er geen kermisactiviteiten zijn. 
Alle doorgaand verkeer moet de omleidingen 
volgen. Nog steeds stelt de politie vast dat 
vele autobestuurders de aanwijzingsborden 
(omleidingen) gewoon negeren waardoor zij 
verderop verplicht zijn om terug te keren. 
Volg tijdig de aanwijzingen zodat je je niet 
klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel.

Kermisproloog Rijkevorsel-Leeft 
· 26 augustus 2022
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2022 inge-
zet met een proloog voor wielertoeristen 
op vrijdag 26 augustus. De proloog start om 
18.30 uur en de omloop loopt via Hoek, Hel-
hoekweg, Tulpstraat, Prinsenpad, Kruispad, 
Helhoekweg, Lozenhofstraat en Oostmalse-
steenweg. Deze omloop wordt volledig ver-
keersvrij gemaakt van 17.00 uur tot 21.00 
uur.

© Bart Huysmans

Kermiskoersen Rijkevorsel Leeft 
· 27 augustus 2022
Volgend op de proloog organiseert Rijkevor-
sel-Leeft op zaterdag 27 augustus enkele 
kermiskoersen. Door wegenwerken in Bergs-
ken, Vonderstraat, Molenstraat, Kardinaal 
Cardijnlaan en Sint-Willebrordusstraat kan 
er momenteel nog geen uitsluitsel worden 
gegeven over het wielerparcours. De ver-
keershinder rond dit evenement wordt te 
gepasten tijde gepubliceerd op onze website 
en socialemediakanalen en verschijnt ook in 
de volgende editie van de 2310.

De Schakel - Cementzakkenhut 
KWB Sint-Jozef
· 28 augustus 2022
Voor het fietsevenement De Schakel richt 
KWB Sint-Jozef ook dit jaar de ‘Cementzak-
kenhut’ in. Hiervoor wordt een gedeelte 
Kerkdreef, tussen de begraafplaats en de 
Meir, afgesloten voor alle doorgaand, ge-
motoriseerd verkeer op zondag 28 augustus 
vanaf 7.00 tot 22.00 uur. 

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

© Bart Huysmans
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De kleinste verkeersquiz

Op welke plaats moeten autobestuurders 
altijd	voorrang	verlenen	aan	fietsers	?

A

C

B

Het juiste antwoord
Alleen op een fietspad moeten andere be-
stuurders jou als fietser voorrang verlenen. 
Ofwel is het afgebakend met twee evenwij-
dige witte onderbroken strepen, ofwel is dit 
aangeduid met verkeersbord D9. Ook aan 
kruispunten geldt deze voorrang, ongeacht 
de kleur van het fietspad. Het juiste ant-
woord is dus A.

Hoe zit het dan met de 
andere situaties ?
Fietssuggestiestroken (foto B) bevinden zich 
meestal langs weerszijden van de rijbaan 
wanneer deze niet breed genoeg is voor een 
fietspad. Ze maken deel uit van de rijbaan 
dus ook bestuurders van andere voertuigen 
mogen er rijden. Aangezien fietssuggestie-
stroken niet opgenomen zijn in het verkeers-
reglement heb je er als fietser geen extra 
rechten. Ze hebben een andere kleur 
dan de rest van de rijbaan om de auto-
mobilisten te wijzen op de mogelijke 
aanwezigheid van fietsers. Enerzijds 
zijn ze bestemd om de weggebruikers 
aan te sporen om rekening te houden 

met fietsers, anderzijds om fietsers aan te 
sporen de juiste plaats in te nemen op de 
rijbaan. Een fietsoversteekplaats (foto C) 
duidt de plaats aan waar je moet oversteken 
als je op het fietspad rijdt. Je moet daarbij 
voorrang verlenen aan bestuurders op de rij-
baan. Eens je aan het oversteken bent, moe-
ten bestuurders jou wel voorrang verlenen. 
Let op: als fietser aanstalten maken om over 
te steken, betekent niet dat je voorrang 
hebt. Er is dus een groot verschil tussen een 
fietsoversteekplaats en een oversteekplaats 
voor voetgangers (zebrapad). 

Eerste jaar middelbaar =
één maand gratis met De Lijn

Start je kind na de vakantie in het eerste mid-
delbaar ? Vraag dan een gratis probeerabon-
nement van De Lijn aan. Zo kan je zoon of 
dochter de hele maand september gratis op 
de bus (en tram) stappen. Overal en altijd.

Is je kind geboren in 2010 ? Dan ontving je 
vast al een brief van De Lijn over hoe je het 
gratis probeerabonnement kunt aanvragen. 
Registreer je voor 17 augustus 2022 met het 
rijksregisternummer van je kind op delijn.
be/probeeractie. In augustus ontvang je dan 
het probeerabonnement per post. Is je kind 
niet geboren in 2010, maar start hij/zij ook 
in het eerste middelbaar ? Dan kreeg je geen 
brief van De Lijn, maar geldt dezelfde pro-
cedure als hierboven. 

Meer info:
· 070 220 200 (€ 0,30 per minuut)
· delijn.be/probeeractie

· 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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BOUWEN EN WONEN

Allereerste Landbouwprijs uitgereikt
Het tuinbouwbedrijf Bevlo bvba heeft de allereerste Landbouwprijs 
Rijkevorsel in de wacht gesleept. De firma zet in op duurzaam en biologisch 
verantwoord telen dankzij een robot met UV-licht die schimmels bestrijdt en 
pesticiden vervangt.

© Dirk Geets

Een trotse Hans Van Loon van de firma Bevlo bvba nam op dinsdag 17 mei in de spiegeltent 
aan de Helhoekweg een oorkonde en een cheque van € 250 in ontvangst vanwege de GECORO  
(Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van Rijkevorsel. 

Bevlo bvba
Het tuinbouwbedrijf Bevlo bvba in de Zwartvenstraat is één van de twee bedrijven in België 
die in een testfase gebruik maakt van een UV-C robot ter bestrijding van schimmels bij aard-
beiplanten.

De robot rijdt drie keer per week automatisch in de serre rond waarbij de aardbeiplanten 
worden behandeld met ultraviolet licht. Dit UV-licht doodt schimmels, zoals o.a. de meeldauw-
schimmel (ook wel witziekte genoemd) waar vele tuinbouwbedrijven mee kampen. Om deze 
ziekte te bestrijden, worden in de teelt normaal gezien intensief pesticiden gebruikt.

Door het inzetten van de UV-C robot hoeft Bevlo bvba de gewassen niet meer om de zes dagen 
te spuiten met pesticiden. Het bedrijf kan zo aardbeien telen zonder dat er residu van pestici-
den op de planten achterblijft. Dankzij de UV-C robot kan het bedrijf dus op een duurzame en 
biologische manier aardbeien telen. 
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Afvalophalingen tijdens 
de zomermaanden

Tijdens de zomermaanden gaan de ophaal-
ploegen van IOK Afvalbeheer over op een zo-
merregime. Alle afvalophalingen starten in 
juli en augustus om 6.30 uur. Mis geen enkele 
ophaling en zet je wekker een half uurtje 
vroeger of plaats je afval de avond voordien 
al buiten.  

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/afvalkalender

Oproep aan verenigingen 
voor deelname aan 
de zwerfvuilactie

Zoals vorige jaren zal het lokaal bestuur ook 
voor het seizoen 2022-2023 een zwerfvuil-
actie opstarten waaraan de erkende vereni-
gingen van Rijkevorsel kunnen deelnemen. 
Via deze actie kunnen de verenigingen een 
subsidie verkrijgen voor het ophalen van 
zwerfvuil langsheen de gemeente- en ge-
westwegen.  

Op www.rijkevorsel.be/zwerfvuil kun je zo-
wel het reglement als het aanvraagformulier 
terugvinden. De inschrijvingen moeten voor 

29 juli 2022 toekomen bij de milieudienst via 
e-mail naar milieu@rijkevorsel.be. Dankje-
wel verenigingen !

Deze verenigingen hebben Rijkevorsel tijdens 
het afgelopen jaar mee proper gehouden. 
Een vermelding is hier zeker op zijn plaats.
· Chiro Rijkevorsel
· Chiro Sint-Jozef
· De Plussers
· FC Sint-Jozef
· Jeugdtheater Globe
· KFC Zwarte Leeuw
· Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
· Korfbalclub Rijko
· Kringgroep Het Looi
· KWB Sint-Jozef Vrouwenvolleybal
· Rijkerack Badminton
· VK Sport 82
· Volleybalclub Rijkevoc
· W.T.C. Sint-Jozef

Andere genomineerden
Paul Lenaerts: project met kleinschalige pocketvergister
Pocketvergisting is een technologie waarmee Paul Lenaerts bedrijfseigen biomassastromen zo-
als mest kan vergisten om zo hernieuwbare energie te produceren. Deze groene stroom wordt 
geproduceerd voor eigen gebruik, alsook voor plaatsing op het net. Bovendien wordt het me-
thaan uit de mest van de melkkoeien opgevangen, zodat er een reductie is van 70 % van de 
methaanuitstoot.

Familie Adriaensen: project met kleine windmolen
Het familiebedrijf Adriaensen heeft in de Merenloopweg een kleine windmolen van 15 kW geïn-
stalleerd. Dankzij de windmolen weten ze hun CO2-uitstoot danig te verminderen en kunnen ze 
jaarlijks tot ongeveer 30 000 kWh aan energie opwekken.
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Ratten in de val

Ratten zijn zoogdieren en behoren tot de 
orde van knaagdieren. Ze zijn, net als mui-
zen, cultuurvolgers en leven graag dichtbij 
de mens, daar waar genoeg voedsel te vin-
den is. Bovendien leven ratten in sociale 
groepen die tot grote aantallen kunnen uit-
groeien. Net daarom moeten wij, burgers en 
overheid, samenwerken om de overlast te 
beperken.

Iedereen is bij wet verplicht om op eigen 
terrein ratten te bestrijden. Dit is niet zon-
der reden.
· Ze brengen heel wat ziekten over (o.a. via 

haren, uitwerpselen en urine).
· Ze veroorzaken veel schade, zowel aan 

infrastructuur (isolatiemateriaal, kabels, 
...) als aan (voeder)gewassen.

· Ze planten erg snel voort en hebben am-
per natuurlijke vijanden. Zestig (!) jongen 
per jaar is voor één vrouwtje niet uitzon-
derlijk.

Welke maatregelen 
kun je nemen?
Neem preventieve maatregelen
· Sluit tonnen met voedselvoorraden altijd 

af en laat er niets rondslingeren.
· Voeder je huisdieren ’s morgens en doe 

dat beperkt, zodat de rat ’s nachts geen 
buffet vindt.

· Bewaar huisvuil in een afgesloten contai-
ner en voer het zo snel mogelijk af.

· Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd 
stilstaand water.

Mechanische bestrijding
Hebben preventieve maatregelen geen suc-
ces ? Dan is de volgende stap het vangen van 
de ratten.  Daarvoor gebruik je best één of 
meerdere klemmen, verkrijgbaar in doe-
het-zelfzaken.

Chemische bestrijding
Wanneer klemmen niet volstaan om de rat-
ten te verdelgen, kun je gif inzetten. Maar 
met gif moet je altijd extra voorzichtig zijn. 
Uiteraard leg je het gif niet open en bloot. 
Blijft het probleem van ratten na deze stap-
pen aanhouden en stel je vast dat er een 
rattenplaag aanwezig is, dan kun je contact 
opnemen met het lokaal bestuur via e-mail 
naar milieu@rijkevorsel.be. Bij overlast van 
ratten op openbaar domein zal de ratten-
vanger langskomen en maatregelen nemen 
door het plaatsen van gifbuizen of door het 
inzetten van een digitale rattenval. Met de 
digitale rattenval kan de rattenvanger effi-
ciënt en doelgericht werken en kan het ge-
bruik van gif worden beperkt.

Meer info:
· milieu@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/ratten

BOUWEN EN WONEN
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Zwerfkattenproject 
in Rijkevorsel

Verwilderde katten of zwerfkatten zijn 
oorspronkelijk vaak huiskatten en hebben 
jammer genoeg geen baasje dat zorgt voor 
eten, beschutting en verzorging. Het aantal 
zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk 
toenemen als er niet ingegrepen wordt, met 
veel dierenleed en heel wat hinder voor de 
omgeving tot gevolg.

Het lokaal bestuur doet al enkele jaren be-
roep op enkele enthousiaste vrijwilligers om 
deze katten te vangen, naar de dierenarts te 
brengen voor sterilisatie/castratie en terug 
te zetten op de plaats van vangst.
Voor de behandeling van de katten en de 
eventuele medische zorg kan de gemeente 
rekenen op de dierenartsen van Rijkevorsel.

Dat ze meer dan genoeg werk hebben, be-
wijzen de cijfers. Hieronder vind je het aan-
tal behandelde zwerfkatten van de afgelo-
pen jaren:
· 2018: 144 katten   · 2020: 182 katten
· 2019: 123 katten   · 2021: 106 katten

Wat te doen als er problemen 
zijn met zwerfkatten ?
· Zwerfkatten kun je melden aan de mili-

eudienst via milieu@rijkevorsel.be met 
opgave van naam, adres, telefoonnummer 
en info over de zwerfkatten (aantal, loca-
tie, ...).

· Een vrijwilliger zal dan zo vlug mogelijk 
contact opnemen en ter plaatse komen.

· De gevangen katten worden door de vrij-
williger naar de dierenarts gebracht.

· Na sterilisatie/castratie worden de katten 
teruggezet op de plaats waar ze gevangen 
werden.

Kosten ?
Voor de inwoners zijn hier geen recht-
streekse kosten aan verbonden. Het lokaal 
bestuur neemt voor dit project jaarlijks een 
bedrag op in het budget.

Huiskatten
· Dit project geldt enkel voor zwerfkatten, 

niet voor huiskatten.  
· Elke kat geboren na 31 augustus 2014 

moet gesteriliseerd of gecastreerd zijn en 
ook gechipt en geregistreerd.

Problemen met je riolering ?

De riolering in onze gemeente wordt sinds 
november 2007 beheerd door de afdeling 
Hidrorio van Pidpa. Voor alle vragen, op-
merkingen of meldingen in verband met 
de riolering of verstopte straatkolken kun 
je Pidpa contacteren op het gratis nummer  
0800 90 300 of via de website van Pidpa: www.
pidpa.be/klachten-en-meldingen-online- 
diensten.

Uiteraard kun je voor al jouw vragen ook 
steeds contact opnemen met de technische 
dienst van het lokaal bestuur.

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

 

Meer    
info
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Feest aan de molen
Toerisme Rijkevorsel organiseert voor de eerste keer het grootse 
feestweekend ‘Feest aan de molen’.

Vrijdag 5 augustus
Het feestweekend wordt vrijdagavond geopend met een heuse jokprijskamp. Wie graag een 
kaartje legt, is welkom in het molenhuis. De deelnameprijs bedraagt € 5. Vooraf inschrijven is 
nodig. Je krijgt één gratis consumptie en er zijn mooie prijzen te winnen.

Zaterdag 6 augustus
De dag start met een oude ambachtenmarkt. Vijf handwerklieden demonstreren hun ambacht 
met veel enthousiasme, o.a. mandenvlechten, kantklossen, zeisen, ...

Vanaf 14.30 uur laat je het kind in je los en speel je typische Vlaamse oude volksspelen (voor 
volwassenen). Er wordt een competitie opgezet waarbij we op zoek gaan naar de volkssport-
kampioen. Plezier gegarandeerd met spelen uit lang vervlogen tijden. Je kunt inschrijven per 
ploeg van vier personen en betaalt hiervoor € 10. Maximum 30 ploegen kunnen deelnemen. 
Volzet is volzet.

De dag wordt afgesloten met een live optreden van ‘De nootoplossing’. Meezingers à la carte. 
Het publiek kiest de playlist, waarna de teksten van de liedjes op een groot scherm worden 
getoond zodat iedereen uit volle borst kan meezingen. Ambiance verzekerd! Smeer alvast de 
kelen en kom met velen. Nieuwsgierig? Kijk dan zeker eens naar hun Facebookpagina.

Feest
AAN DE MOLEN 5-6-7

AUGUSTUS

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
• JOKPRIJSKAMP 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 
• OUDE AMBACHTENMARKT 
• VOLKSSPELEN VOOR VOLWASSENEN 
• DE NOOTOPLOSSING:
  'MEEZINGERS A LA CARTE'
• FOODTRUCKS

ZONDAG 7 AUGUSTUS
• BOERENMAALTIJD 
• VOLKSDANSINITIATIE 
• VOLKSSPELEN VOOR  KINDEREN 
• KINDERDISCO 'DANSBAAR' 

Molenterrein Rijkevorsel

 Meer info en inschrijven:
 
 

 
 

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 52

 
www.rijkevorsel.be/feestaandemolen

19.30 uur

  10.00 uur

14.30 uur

20.00 uur

11.00 en 13.00 uur

14.00 uur

14.00 uur

16.00 uur
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Uiteraard kunnen de hongerigen en dorstigen gelaafd worden. Op zaterdag kun je een lekker 
frietje steken en smullen van een heerlijk dessert. Het hele weekend kun je je dorst laven met 
het blond, Veussels streekbier ‘Schapenhofke’.

Zondag 7 augustus
Op zondag kun je komen smullen van een boerenmaal dat wordt verzorgd door de vereniging 
‘Ferm’. Voor de som van € 10 krijg je frikadellen met krieken, brood en rijstpap. Vooraf in-
schrijven is nodig en je kiest of je komt eten om 11.00 of 13.00 uur.

Buikske vol en heb je wat beweging nodig ? Om 14.00 uur is er een volksdansinitiatie door Gust 
Koyen. Hij is al 30 jaar de bezieler van de volksdansgroep ‘Shilshoel’ uit Meerle. Een warme 
oproep naar alle oud-leden en leden van jeugdverenigingen om de benen te laten zwieren. 
Kinderen kunnen ondertussen hun energie kwijt bij de oude volksspelen.

Afsluiten doen we om 16.00 uur met de kinderdisco ‘Dansbaar’. Een DJ die samen met een ani-
mator de kinderen de tijd van hun leven laat beleven. Sfeer verzekerd !

Als de weergoden ons gunstig zijn, laten de molenaars op zaterdag en zondag de wieken van 
de molen draaien.

Inschrijven
Vooraf inschrijven voor de jokprijskamp op vrijdagavond, de volksspelen op zaterdagnamiddag 
en de maaltijd op zondag is noodzakelijk. Je inschrijving is pas definitief na betaling. Voor je 
inschrijving en betaling (contant) kun je langskomen bij de dienst vrije tijd tijdens de openings-
uren of vraag het rekeningnummer op via toerisme@rijkevorsel.be.

Iedereen welkom ! Laten we er een mooi ‘Veussels volksfeest’ van maken.

Meer info: · 03 340 00 52 · toerisme@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/feestaandemolen
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Schatten van Vlieg:
Ruik jij wat ik ruik ?

Vlieg heeft een schatkist verstopt in de Leo 
Pleysierbibliotheek. Zoek je mee? En ruik jij 
wat ik ruik? Zet alvast je speurneus op.

Om de schatkist te vinden, moet je meer-
dere ruikopdrachten of spelletjes uitvoeren. 
Onderweg ontdek je vier cijfers. Deze cij-
fers vormen de code van de schatkist. Code 
gekraakt? Dan krijg je een cadeauzakje met 
een stickervel en maak je kans op fantasti-
sche prijzen. De schattenzoektocht is voor 
alle kinderen van zes tot twaalf jaar.

Natuurlijk heeft Vlieg ook aan de kleintjes 
gedacht. Bij inlevering van een tekening, 
die ze via school ontvangen hebben, krijgen 
ze ook een cadeauzakje. Werd de tekening 
verloren gelegd? Geen nood! Er liggen nog 
exemplaren in de bibliotheek. Of op de web-
site www.rijkevorsel.be/tekening kun je ze 
downloaden.

Je kunt de schat van Vlieg zoeken in de Leo 
Pleysierbibliotheek en dit tijdens de ope-
ningsuren.

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

Vind jouw speelkameraad 
tijdens de zomervakantie !

Elke dag is buitenspeeldag
Al sinds jaar en dag neemt het lokaal bestuur 
op de eerste woensdag na de paasvakantie 
deel aan de jaarlijkse Buitenspeeldag. Nog 
beter zelfs: in september organiseerden we 
een Buitenspeeldag 2.0 waarbij we gingen 
spelen in de Rijkevorselse woonzorgcentra 
Prinsenhof en Den Brem. Dit gaf veel speel-
plezier voor jong en oud!

Maar... elke dag is buitenspeeldag!

Onze gemeente beschikt over tal van speel-
pleintjes of andere speelplekken waar er 
volop kan worden buitengespeeld. Om ken-
baar te maken dat jij ook graag buiten-
speelt, hebben we in het midden van deze 
editie van de 2310 een affiche toegevoegd. 
Schrijf bovenaan de affiche je naam, maak 
een leuke tekening in het voorziene kader en 
hang ze voor je raam. Zo weten alle speel-
kameraden dat ze bij jou mogen aanbellen 
voor een portie speelplezier ! 

Meer info
· www.rijkevorsel.be/speelkameraad
· www.rijkevorsel.be/speelterreinen
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Kiekeboe zomer 2022

Deze zomer staan de animatoren van speel-
pleinwerking Kiekeboe opnieuw klaar om er 
een plezante vakantie van te maken. Kieke-
boe en de Kinderclub zullen op twee loca-
ties opvang voorzien voor zowel kleuters als 
lagere schoolkinderen. Je kunt je kind(eren) 
inschrijven voor een dagje Kiekeboe in de 
Kinderclub centrum of in de Kinderclub Sint-
Jozef. Daarnaast staan er ook weer heel wat 
uitstappen op het programma voor kinderen 
van de lagere school en voor tieners.

Alle info over de werking, de inschrijvingen, 
de tarieven en de op- en afhaalmomenten 
vind je op www.rijkevorsel.be/kiekeboe.

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

Jeugdraad organiseert weer 
Project X voor groot en klein !

Op zaterdag 9 juli 2022 organiseert de 
jeugdraad van Rijkevorsel weer het gratis 
familie-evenement ‘Project X’. Jong en oud 
is van harte welkom in en rond het jeugd-
lokaal (Kruispad 2) voor een namiddag vol 
spelplezier. Er worden workshops ingericht 
waarbij de kinderen hun eigen tas, pennen-
zak of kussensloop kunnen versieren. Op de 
springkastelen kunnen ze zich helemaal uit-
leven en daarnaast is er nog superveel rand-
animatie voor de kleinsten.

De groteren kunnen deelnemen aan het 
Veussels dartskampioenschap of ’s avonds 
genieten van de rust tijdens de Silent Disco 
in jeugdhuis de Wauwel.

De jeugdverenigingen zorgen voor een hapje 
en een drankje. Deelname aan de activitei-
ten is volledig gratis!

Meer info:
· 03 340 00 55 · jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/projectX
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#deKempenbeweegt

Na een succesvolle editie in 2021 loopt het 
project #deKempenbeweegt verder in 2022. 
De 27 lokale besturen van de Kempen heb-
ben, samen met RTV, terug de handen in el-
kaar geslagen. 

Op RTV kijk je het hele jaar door naar nieuwe 
afleveringen van het populaire bewegings-
programma #samenbewegen, maar dan on-
der de nieuwe naam #deKempenbeweegt. 
Deze vernieuwing komt er door de onder-
steuning van Welzijnszorg Kempen en de 27 
Gezonde Gemeenten, waaronder Rijkevor-
sel, die hierbij aangesloten zijn. 

Het concept blijft hetzelfde als vorig jaar: 
twee keer per dag, om 10.30 en 15.00 uur, 
een kwartier bewegen op een laagdrempe-
lige manier. De lessen richten zich tot oude-
ren en kunnen eenvoudig uitgevoerd worden 
in de huiskamer. Uiteraard zijn de oefenin-
gen ook leuk voor kinderen. 

Ook de nieuwe afleveringen bieden oefe-
ningen op maat. Coaches Marjan Kuppens 
en Jim Vancampfort tonen gelijktijdig de 
oefeningen, zowel staand als zittend. Hier-
door kun je de oefeningen aanpassen aan je 
eigen mogelijkheden. Doe jij liever de in-
tensievere, staande oefening ? Of ga je voor 
de meer toegankelijke oefening op de stoel ? 
Alles kan, zolang je maar beweegt !

Maand van de Sportclub

Wij weten het al langer dan vandaag. Spor-
ters beleven meer en zeker in een sportclub. 
Daarom organiseren we dit jaar opnieuw in 
september de ‘Maand van de Sportclub’. Een 
maand waarin de lokale sportclubs in de kij-
ker worden gezet en sporters warm worden 
gemaakt om zich aan te sluiten bij een club.

Zet ook jouw sportclub in de kijker tijdens 
de ‘Maand van de Sportclub’.

Je sportclub kan op twee manieren deelne-
men:
· als deelnemer: je stelt de gewone club-

trainingen open voor iedereen die eens wil 
proeven van het sportaanbod en de bele-
ving in je sportclub. 

· als ambassadeur: je organiseert minstens 
één activiteit die afwijkt van de normale 
clubwerking (bv. vriendjesdag, opendeur-
dag, initiaties of demo’s op de scholen, 
deelname aan een activiteit van de sport-
dienst, ...).

Bij deelname kan jouw club rekenen op:
· affiches van de actie
· online promotiemateriaal voor je website 

en social media
· vermelding van je club op de website van 

Sport Vlaanderen
· een spandoek met de naam van je club op, 

op voorwaarde dat je inschrijft voor 1 juli.

Sport Vlaanderen promoot de actie op Vlaams 
niveau (regionale tv, De Zondag, radio, ...). 
Tevens maakt elke deelnemende club kans 
op een waardebon en/of opleidingscheque 
van de Vlaamse Trainersschool.

Meer info:
· www.sport.vlaanderen



29

Opmaak regionaal 
masterplan voor bovenlokale 
sportinfrastructuur

Na meer dan 25 jaar waardevolle samenwer-
king kiest de ILV Sportregio Noorderkempen 
resoluut voor de opmaak van een masterplan 
‘bovenlokale sportinfrastructuur’. Dit plan 
beoogt een goed onderbouwde visie over de 
verdere maar vooral gezamenlijke uitbouw 
van de sportinfrastructuur in de sportre-
gio Noorderkempen. De twaalf betrokken 
gemeenten zijn Arendonk, Baarle-Hertog, 
Beerse, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turn-
hout, Ravels, Rijkevorsel, Vosselaar en de 
steden Hoogstraten en Turnhout.

Sportbeoefening stopt niet aan de gemeen-
tegrenzen. Daarom moeten we met het mas-
terplan grotere sportinfrastructuurprojec-
ten bovenlokaal durven te bekijken. 

Bovendien biedt het eveneens kansen om 
kleinschalige sportprojecten beter op elkaar 
af te stemmen en een groot sportinfrastruc-
tuurnetwerk uit te bouwen. 

Het regionaal masterplan moet inzicht ge-
ven in de sterktes en de zwaktes van onze 
sportregio. Daarbij moet het inhoudelijk te-
gemoetkomen aan de wensen en noden van 
zowel de clubgebonden sporter als aan de 
recreatieve sporter. 

De ILV Sportregio Noorderkempen wil met 
het masterplan de gemeentelijke, interge-
meentelijke en bovenlokale sportinfrastruc-
tuur in de Noorderkempen efficiënt en doel-
gericht verder uitbouwen. 

We hopen dan ook in 2023 met concrete re-
alisaties van start te kunnen gaan.

Openluchtcinema editie 2022

Zaterdag 20 augustus 2022: 
DEALER
Lokaal bestuur Rijkevorsel 
in samenwerking met @Veussel
DEALER vertelt het verhaal van de veertien-
jarige drugsdealer Johnny die in een tehuis 
voor jongeren met een moeilijke thuissitu-
atie verblijft. Hij droomt van een beter le-
ven. Op een dag krijgt hij de beroemde suc-
cesvolle acteur Anthony als vaste klant. Er 
ontstaat een bijzondere band tussen hen en 
beiden besluiten een ander pad te nemen.

Het lokaal bestuur organiseert samen met 
@Veussel de filmvoorstelling van DEALER in 
openlucht. Je bent welkom vanaf 19.30 uur 
op het molenterrein aan de Looiweg. De film 
start om 21.00 uur. Breng je eigen stoel of 
kussen mee, want er zijn slechts een be-
perkt aantal stoelen ter plaatse beschikbaar. 
Bij regenweer gaat de voorstelling door in 
zaal Forsela in de Leo Pleysierbibliotheek.

Deze film heeft een 16+ label en bevat mo-
gelijk beelden die niet geschikt zijn voor 
jonge kijkers.

· Gratis op het molenterrein (Looiweg)
· Deuren: 19.30 uur – Film: 21.00 uur
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Kermisactie 2022:
ophaaldata kermisjetons

Joepie, de zomer is weer in het land en dit 
betekent natuurlijk ook ... kermis ! In Sint-
Jozef vieren we kermis tijdens de twee laat-
ste weekends van juli. De kermis in Rijke-
vorsel centrum gaat door tijdens het laatste 
weekend van augustus.

Alle Rijkevorselse kinderen tussen 2,5 en 12 
jaar hebben dit voorjaar stempels kunnen 
verdienen om hun kermisjetons te verkrij-
gen. Kinderen die in Rijkevorsel naar school 
gaan, konden stempels verdienen door deel 
te nemen aan acties van de scholen. Ze zorg-
den bijvoorbeeld voor een propere speel-
plaats, hadden flink elke dag hun fluovest 
aan of hielpen andere kinderen bij het 
maken van hun huistaken. De kinderen die 
niet in Rijkevorsel naar school gaan, konden 
ook stempels verdienen door een bezoek te 
brengen aan de Leo Pleysierbibliotheek, het 
recyclagepark of het Heemkundig Museum. 

Volle stempelkaarten kunnen bij de sociale 
dienst worden omgeruild voor een zakje 
met kermisjetons. Dit kan op de volgende 
momenten:
· dinsdag 12 juli: 13.00 – 16.00 uur
· woensdag 13 juli: 13.00 – 16.00 uur
· maandag 18 juli: 16.30 – 19.30 uur
· dinsdag 19 juli: 13.00 – 16.00 uur
· dinsdag 16 augustus: 13.00 – 16.00 uur
· woensdag 17 augustus: 13.00 – 16.00 uur
· maandag 22 augustus: 16.30 – 19.30 uur
· dinsdag 23 augustus: 13.00 – 16.00 uur

Lukt het voor jou niet om langs te komen 
op één van deze momenten ? Neem dan even 
contact op met de sociale dienst om samen 
een ander ophaalmoment af te spreken. 

Locatie ophalen jetons en meer info:
· sociale dienst Rijkevorsel
· Prinsenpad 27 – 2310 Rijkevorsel
· 03 340 39 65
· socialedienst@rijkevorsel.be

Eerste editie 2310-sporteldag 
was een succes !

Op donderdag 2 juni 2022 ging de eer-
ste editie van de 2310-Sporteldag door 
aan de sport- en recreatiezone Sonsheide. 
De 2310-Sporteldag is een sportdag voor 
+50-jarigen waar bewegen, plezier maken 
en samenzijn centraal staat. 45 deelnemers 
konden proeven van elf verschillende spor-
ten zoals badminton, tai chi, boogschieten, 
wandelen, BBB, ... Het was een gezellige, 
zonnige en sportieve dag.

Graag willen we alle deelnemers, de sport-
clubs en de lesgevers van de workshops be-
danken voor de aanwezigheid en de hulp bij 
de organisatie van de 2310-Sporteldag 2022.

Volgend jaar gaat de 2310-Sporteldag door 
op donderdag 1 juni 2023.

VRIJE TIJD
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Tijdelijk onderkomen voor 
het Heemkundig Museum

Door de geplande renovatie van het gemeen-
tehuis zal het Heemkundig Museum zijn ac-
tiviteiten in beperkte vorm verderzetten in 
het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef Rij-
kevorsel. 

Eenmaal de renovatiewerken afgerond zijn, 
verhuist het Heemkundig Museum terug naar 
haar vaste stek in de kelderverdieping van 
het gemeentehuis.

Wanneer en waar kun je het 
Heemkundig Museum bezoeken ?
Vanaf 1 juli 2022 tot en met november 2022 
zal het museum in het gemeentehuis enkel 
nog open zijn op de derde zondag van de 
maand van 14.00 tot 17.00 uur. Een bezoek 
op afspraak behoort ook nog tot de moge-
lijkheden. Hiervoor kun je contact opnemen 
met de Heemkundige Kring van Rijkevorsel.

Tegen december 2022 worden de overige za-
ken in de kelder van het gemeentehuis in-
gepakt en verplaatst naar stockageruimtes, 
zodat de materialen een veilig onderkomen 
hebben tijdens de renovatiewerken.

Het klasje, het documentatiecentrum, de 
resultaten van de opgravingen en het ate-
lier voor het restaureren van gevonden stuk-
ken verhuizen in de zomer naar het voor-
malige Aster Berkhofmuseum in Sint-Jozef. 
Daar wordt alles opnieuw ingericht zodat 
de Heemkundig Kring in september 2022 
opnieuw scholen kan ontvangen. Het secre-
tariaat en het documentatiecentrum zullen 
vanaf dan open zijn elke dinsdag van 10.00 
tot 16.00 uur. 

Meer info:
· Heemkundige Kring van Rijkevorsel
· hkrijkevorsel@outlook.com

Erfgoedprijs 2022

Het provinciebestuur fo-
cust haar werking op het 
Onroerend Erfgoed. Met 
de Erfgoedprijs bekroont 
ze projecten en initia-

tieven die monumenten, landschappen, ar-
cheologie, rijdend, rollend vliegend en/of 
varend erfgoed in de provincie Antwerpen 
als onderwerp hebben. 

Draag jij je steentje bij tot de ontsluiting 
en het behoud van het Onroerend Erfgoed 
in de provincie Antwerpen ? Dan komt jouw 
project in aanmerking voor de Erfgoedprijs 
2022. De Erfgoedprijs is aan zijn eerste lus-
trum toe ! Ook deze vijfde editie wordt de 
winnaar bekroond met een prijzengeld van  
€ 10 000. Daarnaast maken nog twee laure-
aten kans op een prijs van € 5 000. 

Via erfgoed.provincieanwerpen.be kun je 
je kandidaatstelling indienen uiterlijk tot 
maandag 8 augustus 2022 voor 12.00 uur..

Meer info:
· www.provincieantwerpen.be/erfgoedprijs

· 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 Jong KVG 
Noorderkempen ?
Wij zijn een vrijetijdsorganisatie voor (jong)
volwassenen met een mentale beperking 
en zijn actief in de hele regio Noorderkem-
pen. Onze vereniging telt zestien leden en 
vijf begeleiders. Jongeren vanaf 16 jaar zijn 
welkom bij onze werking.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ?
Tweewekelijks hebben we op zondagnamid-
dag een activiteit waarbij we er samen op 
uit trekken. We gaan al eens bowlen, een 
namiddagje koken of maken een uitstapje 
naar het Schlagerfestival in Hasselt. 

Elk jaar organiseren we een soort van teer-
feest voor onze leden en hun familie. En ui-
teraard kijken we steeds uit naar ons jaar-
lijks weekend. Vorig jaar kon dit eindelijk 
terug doorgaan na twee jaren te hebben 
moeten wachten. We gingen in april naar de 
Hoge Rielen en hadden zeer goed weer ! Een 
kookploeg zorgde ervoor dat er lekker eten 
op tafel kwam. We gingen blij, maar heel 
moe weer naar huis.

Hoe hebben jullie de 
coronaperiode beleefd ?
Tijdens de coronaperiode werden in de mate 
van het mogelijke activiteiten georgani-
seerd, maar sinds dit jaar zijn we terug vol-
ledig opgestart. Wat hadden we dat gemist ! 

In de toekomst hopen we nog veel leuke ac-
tiviteiten te mogen organiseren. Het ene al 
wat gekker dan het andere. 

Hebben jullie bepaalde noden 
of wensen ?
We zijn al jaren op zoek naar extra verster-
king voor onze leidingsploeg. We doen dan 
ook graag via deze weg een oproep. Ben je 
geïnteresseerd en +16 jaar ? Stuur ons gerust 
een berichtje via e-mail of laat iets weten 
via onze Facebookpagina !

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
We nemen dit jaar nog deel aan de Special 
Olympics in Merksplas en nomineren hier-
door graag de atletiekclub van Rijkevorsel 
(AC Rijkevorsel). 

Jong KVG NoorderkempenVereniging in de kijker

Jong KVG Noorderkempen

· Hoofdactiviteit:
 vrijetijdsactiviteiten voor (jong)

volwassenen met een mentale 
beperking in regio Noorderkempen

· Jaren actief: Meer dan 20 jaar
· Aantal leden: 16 leden
· E-mail:
 jkvg_noord@hotmail.com
· Website:
 www.facebook.com/jongkvg.
 noorderkempen
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Geflitst...

31 mei 2022  Bezoek van de Sint-Michielsschool 

uit Brecht aan de Stenen Bergmolen

21 mei 2022 

 

Boekbabyborrel 

 

en boekstartdag 

21 mei 2022 

 

Openingsfeest Huis van 

 

het Kind Rijkevorsel 

 24 mei 2022
 Vrijwilligersfeest in de

 spiegeltent aan de 

 Helhoekweg

 2 juni 2022
 2310-Sporteldag

20 mei  2022  Gehuldigden op personeelsreceptie lokaal bestuur Rijkevorsel
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3 juni 2022 	Wereldfietsdag	in	de	Sint-Luciaschool

17 mei 2022  GECORO Rijkevorsel tijdens de 

uitreiking van de Landbouwprijs Rijkevorsel
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Begin juni verscheen jouw debuutroman. 
Hoe zou je je boek omschrijven ?
‘Trouw’ is een luchtige feelgoodroman over vier vriendinnen die allemaal zo hun eigen proble-
men hebben en een manier zoeken om daarmee om te gaan. Mijn uitgeefster omschreef het 
als een mengeling van Sex and the City en The Bold Type, zoals het zich op het Kempense plat-
teland zou afspelen, wat natuurlijk een heel fijn compliment is. Het is een ideaal boek om in je 
strandtas te zwieren en mee te nemen op vakantie.  

Hoe is het idee voor het verhaal ontstaan ?
Als ik schrijf, vertrek ik meestal vanuit personages. Emilie was het eerste personage dat vorm 
begon te krijgen in mijn hoofd, nadien volgden Louise, Isa en Olivia. Op een gegeven moment 
begonnen de verhaallijnen zo concreet te worden dat ik naar de winkel ben gereden en mezelf 
een schriftje heb aangeschaft. Daarin heb ik de achtergrondinformatie en verhaallijnen van de 
personages uitgeschreven en kort daarna ben ik effectief beginnen te schrijven. Ik ben dus niet 
vertrokken vanuit het idee 'ik zal hier eens even een boek gaan schrijven'. Het was eerder zo 
dat mijn personages me niet meer met rust wilden laten en ik wel moest beginnen schrijven 
aan het boek. 

Hoe ben je bij uitgeverij Pelckmans terechtgekomen ?
Toen mijn manuscript af was, ben ik op zoek gegaan naar uitgeverijen die bij het verhaal pas-
ten. Uitgeverij Pelckmans stond helemaal bovenaan mijn lijstje, dus ik was heel blij toen Julie 
me mailde om een gesprek in te plannen. 

Lotte Leenaerts brengt ‘Trouw’ uit
Lotte Leenaerts uit Rijkevorsel heeft onlangs haar debuutroman ‘Trouw’ 
uitgebracht. Lezen en schrijven zijn haar passies. Niet toevallig vertaalt 
zich dat ook in haar werk: zo is ze deskundige bibliotheek in Malle. Je kent 
haar misschien van Bakkerij Adriaensen-Adams waar ze zes jaar op zondag 
heeft gewerkt. Maar voortaan gaat ze dus ook als auteur door het leven. 
Nieuwsgierig als we zijn, legden we haar enkele vragen voor. 

Volk van
Veussel
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Wanneer heb je de schrijfmicrobe te pakken gekregen ?
Schrijven heb ik altijd al heel leuk gevonden om te doen. Wanneer mijn klasgenoten zuchtten 
als we weer maar eens een opstel moesten schrijven, kon mijn dag niet meer stuk. Ik geloof 
dat ik veertien was toen mijn lovestory in Joepie verscheen. Mijn jaar was meteen goed ! Op 
oudejaarsdag toen ik vijftien was, ben ik heel impulsief beginnen schrijven aan mijn eerste ma-
nuscript. Ik zat in een rolstoel en mocht van mijn ma niet mee gaan feesten met mijn vrienden. 
Achteraf bekeken een slimme beslissing, maar toen vond ik het maar flauw. Ik wilde ook iets 
leuks doen en ben dan maar een boek beginnen schrijven.

Een klein jaar later heb ik dat verhaal naar verschillende uitgeverijen gestuurd. Uitgeverij  
Clavis heeft me toen uitgenodigd voor een gesprek, hoewel ze wel meteen zeiden dat ze het 
niet zouden publiceren. ‘Schrijf binnen tien jaar nog eens een boek, en het zou ons niks verba-
zen als het dan wel uitgegeven wordt’, zeiden ze me toen. Vier dagen voor mijn zesentwintigste 
verjaardag heb ik uiteindelijk het manuscript voor ‘Trouw’ naar enkele uitgeverijen gestuurd. In 
mijn begeleidende brief schreef ik dat de tien jaar waar ze bij Clavis over spraken om waren, 
en dat mijn droom nog steeds hetzelfde was: gepubliceerd auteur worden.

‘Trouw’ telt 328 pagina’s. Hoelang heb je erover gedaan 
om het boek te schrijven ? Heb je een vast schrijfritueel ?
Ik schreef ongeveer acht maanden aan mijn eerste versie van Trouw. Nadien moest er uiteraard 
nog wat herschreven worden en vervolgens gaat het manuscript langs de redactie. Dan is het 
nog drukproeven nalezen en de cover laten ontwerpen. Alles bij elkaar heeft het hele proces 
zo'n tweeënhalf jaar geduurd. 
Als ik schrijf, heb ik bijna altijd een koptelefoon op en luister ik naar mijn vaste lijst met 
schrijfschijven. Voor het verhaal dat ik op mijn vijftiende schreef, kwam ik altijd in de juiste 
sfeer door naar 'The Killer Inside' van Better Than Ezra te luisteren. Sindsdien zet ik het nummer 
altijd op repeat op wanneer ik de laatste alinea's van een manuscript schrijf. 

Is de uitgave van het boek voor jou een droom die uitgekomen is ?
Absoluut. Als mijn vijftienjarige ik zou horen dat die droom eindelijk uitkomt op mijn zeven-
entwintigste, zou ze helemaal gek worden. Dat, en verontwaardigd vragen of ze effectief nog 
twaalf jaar moet wachten. Want geduld was toen mijn sterkste kant al niet, en daar is sindsdien 
helaas niet veel verbetering in gekomen. Zo lang wachten tot ik mijn boek eindelijk in mijn 
handen kon houden, was dus een heuse beproeving. Maar het was het zeker meer dan waard.

Heb je al plannen voor een volgend boek ?
De eerste versie van ‘Trouw’ was eind september 2020 klaar en rond die periode begon het 
te kriebelen om een thriller te schrijven. Die thriller zal een hele reeks worden, waarvan het 
eerste deel begin 2023 verschijnt. Voor diegenen die ‘Trouw’ graag gelezen hebben en denken 
dat die thrillers niks voor hen zijn: er zal zeker telkens ook een romantische verhaallijn in de 
thrillers zitten. 

Waar kun je jouw roman kopen ?
‘Trouw’ is te koop in alle boekhandels. Maar als je graag een persoonlijke boodschap in je exem-
plaar wilt, kun je ook altijd een mailtje sturen naar leenaerts.lotte@gmail.com om het boek 
rechtstreeks bij mij te bestellen.
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Tips om jouw activiteit te promoten
Organiseer jij met jouw vereniging of organisatie activiteiten ? Weet dan 
dat het lokaal bestuur Rijkevorsel verschillende kanalen aanbiedt om jouw 
evenement in de kijker te zetten. Vorige maand gaven we je enkele tips mee 
hoe je jouw activiteit het best invoert in de UiTdatabank. In deze editie 
lichten we de promotie via de elektronische informatieborden, de openbare 
onthaalschermen, de 2310-app en andere kanalen toe.

Lichtkrant
In Rijkevorsel staan twee elektronische informatieborden, in het dorp naast de Oude Pastorij 
en aan de Meir naast de kerk van Sint-Jozef. Alleen verenigingen of organisaties die aangeslo-
ten zijn bij één van de erkende gemeentelijke adviesraden kunnen evenementen aankondigen 
via de lichtkrant. Wekelijkse of periodieke activiteiten of vergaderingen worden niet opgeno-
men, tenzij ze een uitzonderlijk karakter hebben. Je kunt je activiteit ingeven via het online 
formulier op www.rijkevorsel.be/lichtkrant of dien een aanvraag in bij de onthaalbalie in het 
gemeentehuis. Houd rekening met deze voorwaarden:
· Enkel acties of activiteiten worden gepubliceerd. Algemene boodschappen worden niet opge-

nomen op de lichtkrant.
· De activiteit dien je te omschrijven in maximaal zeven regels met telkens maximaal vijftien 

tekens per regel (spaties en leestekens inbegrepen).
· Berichten van verenigingen worden maximaal gedurende twee weken voor de geplande acti-

viteit gepubliceerd.
· Wat kun je opnemen in het bericht op de lichtkrant: de naam van de vereniging of organisatie, 

de titel van de activiteit, de locatie, de datum en contactgegevens (infonummer, e-mailadres 
of website) kun je vermelden. Prijzen worden niet opgenomen.

Voldoet een bericht niet aan de bovenvermelde voorwaarden dan kan het geweigerd worden. In 
geval van twijfel is enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd om een uitspraak 
te doen.

Onthaalschermen
Sinds enige tijd hangen er in een aantal openbare gebouwen van het lokaal bestuur onthaal-
schermen. Op deze schermen verschijnen berichten over de dienstverlening van het lokaal 
bestuur (bv. in het gemeentehuis) of vind je info terug over de reservatie van een zaal en/of 
kleedkamer (bv. in Sportcentrum De Valk). 

Deel 2
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Onderaan het scherm verschijnen doorlopend alle activiteiten die de volgende maand in Rijke-
vorsel georganiseerd worden. Heb je een activiteit ingevoerd in de UiTdatabank? Goed nieuws: 
jouw evenement nemen we mee op in deze lijst. Je hoeft hier dus verder niets voor te doen.

Op de onthaalschermen in de Leo Pleysierbibliotheek, het Klooster en het Gemeenschapscen-
trum Sint-Jozef nemen we ook affiches van activiteiten van Rijkevorselse verenigingen of or-
ganisaties op. Heb je jouw activiteit ingevoerd in de UiTdatabank en heb je een affiche toege-
voegd, dan verschijnt jouw affiche automatisch op de vermelde onthaalschermen. 

Het is ook steeds mogelijk om een affiche door te sturen naar communicatie@rijkevorsel.be:
· bezorg de affiches bij voorkeur in jpg of png-formaat. 
· bezorg bij voorkeur affiches in landschapsformaat: deze zijn beeldvullend op de onthaal-

schermen en dus ook veel geschikter dan affiches in portretformaat.

2310-app
Als Rijkevorselse vereniging kun je je registeren op de 2310-app zodat je over je eigen pagina 
beschikt. Eénmaal de registratie in orde is, kun je jouw bezoekers op de hoogte houden van wat 
je allemaal zal organiseren of waar je mee bezig bent. 

Via de knop ‘Je buurt in kaart’ kunnen gebruikers de geregistreerde verenigingen – maar ook 
handelaars en zorgverstrekkers – terugvinden. Inwoners die jouw pagina ‘leuk vinden’, ontvan-
gen een push-bericht zodra je een bericht of evenement publiceert op de 2310-app. 
Meer info over de 2310-app en het registreren van jouw vereniging vind je op:
· www.rijkevorsel.be/2310app
· www.rijkevorsel.be/2310app-pagina

Plakzuilen
In Rijkevorsel staan twee plakzuilen op de volgende locaties:
· in het centrum naast de rotonde en de Sint-Willibrorduskerk
· in de straat Sint-Jozef naast het kanaal ter hoogte van de Essenweg

Op deze zuilen kun je reclame maken voor jouw activiteit, fuif, evenement, ... door er een in 
het oog springende affiche op te plakken.

Rubriek	Geflitst	
Elke maand vind je in de 2310 de rubriek Geflitst terug. Hierin publiceren we foto’s van recente 
activiteiten en/of gebeurtenissen in Rijkevorsel. Heb je een toffe foto van jouw evenement ? 
Stuur deze dan − bij voorkeur in goede kwaliteit − door naar communicatie@rijkevorsel.be.  
We nemen de foto met plezier op in de Geflitst ! 

Hulp nodig ?
Heb je vragen over de promotie van activiteiten ? Neem dan contact op met de dienst commu-
nicatie of het evenementenloket. Zij helpen je graag verder.

Meer info: · 03 340 00 10 · communicatie@rijkevorsel.be
 · 03 340 00 54 · evenementen@rijkevorsel.be



38  adres    info    telefoon    e-mail

1 juli 2022
Vanaf 17.45 uur
Stratenloop 
‘Memorial Fons Brydenbach’
Loopevenement

Stratenloop 5 km en 10 km + karamel-
lenloop voor de allerkleinsten.

 Parking Pastorij
 Doelenpad 1
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

 Inschrijven via de website

1 juli - 31 augustus 2022
Tijdens de openingsuren van de 
Leo Pleysierbibliotheek
Schatten van Vlieg: 
Ruik jij wat ik ruik ? 
Spel

Vlieg heeft een schatkist verstopt in de 
Leo Pleysierbibliotheek. Zoek je mee? 
En ruik jij wat ik ruik? Zet alvast je 
speurneus op. Om de schatkist te vin-
den, moet je meerdere ruikopdrach-
ten of spelletjes uitvoeren. Onderweg 
ontdek je dan vier cijfers. Deze cijfers 
vormen de code van de schatkist. Code 
gekraakt? Dan krijg je een cadeauzakje 
met een stickervel en maak je kans op 
fantastische prijzen. De schattenzoek-
tocht is voor alle kinderen van zes tot 
twaalf jaar.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

1 juli - 30 september 2022
Fotozoektocht speelpleintjes
Zoektocht

Ook dit jaar kun je deelnemen aan de 
fotozoektocht rond de Rijkevorselse 
speelpleintjes. Onze Rijkevorselse 
speelhelden, Aapje Rijk en Kikje Vors, 
nemen je weer mee op een avontuur 
om je nog meer speeltips te geven. Je 
kunt ineens onze twee gloednieuwe 
speelpleintjes op Hof Van Roey en Hof 
Van Playsantiën gaan ontdekken !
Gratis

 Speelterreinen Rijkevorsel
 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugd@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/

 speelterreinen

9 juli 2022
Vanaf 14.00 uur
Familiedag Project X
Festiviteit

De jeugdraad van Rijkevorsel nodigt op-
nieuw jong en oud uit op het gratis fa-
milie-evenement ‘Project X’. Van 14.00 
tot 17.00 uur zijn er in het jeugdlokaal 
workshops waar kinderen hun eigen tas, 

pennenzak of kussensloop kunnen ver-
sieren. Daarnaast is er ook veel rand-
animatie en zijn er springkastelen. De 
groteren kunnen tussen 15.00 en 19.00 
uur deelnemen aan het Veussels darts-
kampioenschap of ’s avonds vanaf 20.00 
uur genieten van de rust tijdens de  
Silent Disco in jeugdhuis de Wauwel.
Gratis

 Jeugdlokalen Sonsheide
 Kruispad 2 - 2310 Rijkevorsel

 Jeugdraad Rijkevorsel
 03 340 00 55
 jeugd@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/projectX

Van 22.00 tot 24.00 uur
Nachtvlinders kijken 
in de Bonte Klepper
Begeleide uitstap

De zomer is het hoogseizoen voor nacht-
vlinders. Geen kleren- of buxusmotten, 
maar pijlstaarten met prachtige kleu-
ren of spanners met verrassende patro-
nen vliegen dan rond. We gaan de vlin-
ders lokken met nachtvlindervallen en 
hen een wijntje aanbieden. Meebren-
gen: zaklamp, eventueel loeppotje.

 Bonte Klepper
 Nijverheidsweg - 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Voorkempen
 0496 97 87 79
 wim.veraghtert@gmail.com
 www.natuurpunt.be/agenda/

 nachtvlinders-kijken-de-bonte-
 klepper

22, 23 en 24 juli 2022
Vrijdag vanaf 20.00 uur
Zaterdag vanaf 14.00 uur
Zondag van 13.30 tot 18.00 uur
Rijkevorsel Swingt Festival
Vrijdag 22 juli: Vlaanderen zingt. Met 
z’n allen populaire liedjes zingen (gratis 
inkom). Zaterdag 23 juli: Rock en me-



39  website    facebook    instagram    2310-app

talfestival met als afsluiters Vannstein 
en Volbeatz. Zondag 24 juli: kidsnamid-
dag met Pruts en Tijl (kinderanimatie, 
kindergrime, springkastelen, ...)

Tickets zaterdag: € 20
 Sport- en recreatiezone Sonsheide

 Kruispad 2 - 2310 Rijkevorsel
 Rijkevorsel Swingt
 info@rijkevorsel-swingt.be
 www.rijkevorsel-swingt.be

 Tickets zaterdag reserveren 
 via de website

23 juli 2022
Vanaf 18.00 uur
10de Grote Prijs Peter Brosens
Wielrennen

Kermiskoers in Sint-Jozef Rijkevorsel. 
Iedere deelnemer ontvangt een ‘fiets-
geschenk’ geschonken door Peter Bro-
sens. Enkel voor inwoners van Rijkevor-
sel.

 Meir - Sint-Jozef
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorsel-Leeft vzw
 rijkevorsel-leeft@skynet.be
 www.rijkevorsel-leeft.be

31 juli 2022
Van 7.30 tot 10.30 uur
Noorderkempenrit - 
Memorial Louis Peeters
Wielrennen
Tocht voor wielertoeristen over de lan-
delijke wegen van de Noorderkempen 
en Noord-Brabant. Lengte van de tocht 
is 70 km.

leden VWB: € 2 
niet-leden: € 4

 Café Sport
 Stevennekens 218
 2310 Rijkevorsel

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

5, 6 en 7 aug. 2022
Vrijdag vanaf 19.30 uur 
Zaterdag vanaf 10.00 uur 
Zondag vanaf 11.00 uur
Feest aan de molen
Festiviteit

Toerisme Rijkevorsel organiseert voor 
de eerste keer het groots feestweekend 
‘Feest aan de molen’. Op vrijdag star-
ten we met een jokprijskamp. Zaterdag 
staan volgende activiteiten op het pro-
gramma: een oude ambachtenmarkt, 
Vlaamse oude volksspelen en een op-
treden van De Nootoplossing. Zondag 
sluiten we af met een boerenmaal, een 
volksdansiniatie door volksdansgroep 
Shilshoel en een kinderdisco. Alle info 
over dit evenement vind je in de ru-
briek ‘vrije tijd’.

 Molenterrein
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/feestaandemolen

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

6 augustus 2022
Van 15.00 tot 20.00 uur
15de Recreatieve Triatlon De Bres
Triatlon

 © Bart Huysmans

Landelijk parcours met 400 m zwem-
men, 20 km fietsen en 4 km lopen (deels 
door bos) − stayerwedstrijd − zowel re-
creanten als licentiehouders en trio’s 
zijn welkom. Aparte klassementen en 
start wedstrijden: 15.00 uur: jeugd 
U10-U12 (50 m - 3 km - 700m) + U14-
U16 (100 m - 6 km - 1400 m). 17.30 uur: 
trio's (algemeen + Rijkevorsel). 17.35 
uur: heren -40 jaar (algemeen + Rijke-
vorsel). 17.40 uur: dames -40/+40 jaar 
(algemeen + Rijkevorsel). 17.45 uur: 
heren +40 jaar (algemeen + Rijkevorsel)

 Judoclub De Bres
 Pastoor Lambrechtsstraat 7
 2310 Rijkevorsel

 Judoclub De Bres
 www.triatlondebres.be

 Inschrijven via 
 de website  

Aankondigingen van 
activiteiten in 
september
dien je uiterlijk op
zondag 7 augustus 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.
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20 augustus 2022
Welkom vanaf 19.30 uur
Start	film	om	20.00	uur
Openluchtcinema ‘DEALER’
Filmvoorstelling

Het lokaal bestuur organiseert samen 
met @Veussel een filmvoorstelling van 
DEALER op het molenterrein. Breng 
je eigen stoel of kussen mee, want er 
zijn slechts een beperkt aantal stoelen 
ter plaatse beschikbaar. Bij regenweer 
gaat de voorstelling door in zaal For-
sela in de Leo Pleysierbibliotheek. Deze 
film heeft een 16+ label en bevat moge-
lijk beelden die niet geschikt zijn voor 
jonge kijkers.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 
 @Veussel
 03 340 00 52

 cultuur@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/openluchtcinema

27, 28 en 29 aug. 2022
Zaterdag van 16.00 tot 20.00 uur 
Zondag van 11.30 tot 20.00 uur 
Maandag van 11.30 tot 20.00 uur
Jumbomosselen bij de fanfare
Eten en drinken

Tijdens Rijkevorsel kermis kun je op 
zaterdag 27, zondag 28 en maandag 
29 augustus in zaal ’t Centrum lek-

ker komen eten bij de fanfare. Er is 
voor ieder wat wils: jumbomosselen, 
vers bereide videe met groenten, 
croque-monsieur met groenten, cro-
que uit ’t vuistje, koude schotel, pan-
nenkoeken en vanille-ijs. Alles wordt 
met de nodige zorg klaargemaakt. 
Eet je liever thuis ? Ook dat kan. Bestel 
je afhaal (takeaway) telefonisch via 
0478 06 25 60. Wens je de mosselen 
zelf thuis klaar te maken, vermeld dit 
dan zeker bij je bestelling. Betalen kan 
met je bank-app, Payconiq en contant. 
Tip: breng een tas mee en je eigen 
pot(ten) voor de mosselen !

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 0478 06 25 60
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/

 fanfarevnarijkevorsel
 www.facebook.com/

 jeufarijkevorsel
 www.instagram.com/

 fanfarevnarijkevorsel
 2310-app

28 augustus 2022
Van 7.00 tot 12.00 uur
Foto-excursie naar 
de Bonte Klepper
Begeleide uitstap

De fotowerkgroep van Natuurpunt Mark-
vallei organiseert op deze zondag een 
foto-uitstap naar de Bonte Klepper in 
Rijkevorsel. De foto-uitstappen zijn tel-
kens bedoeld om de deelnemers de kans 
te bieden van mekaar te leren. De le-
den van de fotowerkgroep zoeken in het 
natuurgebied naar mooie foto-objecten 
en proberen deze op een zo goed en zo 
mooi mogelijke manier in beeld te bren-

gen. Uiteraard breng je best je fototoe-
stel mee, maar deelnemen is gratis.
Gratis

 Brug 8
 Oostmalsesteenweg 271
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 fotowerkgroep@

 natuurpuntmarkvallei.be
 www.natuurpunt.be/agenda/

 foto-excursie-naar-de-bonte-
 klepper

volgende maand

10 september 2022
Artur Menezes

 de Singer

15 september 2022
Christophe Stienlet - try-out 
‘Binneuh !’

 de Singer

22 september 2022
Workshop gitaar o.l.v. 
Guillaume Lamont (RHEA)

 de Singer

25 september 2022
Veldtoertocht 
Rijkevorselse Wielertoeristen

 FC Sint-Jozef SK

Cars & Coffee 
 Oude Pastorij

29 september 2022
21ste Spilzakkentocht

 Café Sport

Bas Birker - try-out 
‘In blijde verwachting’

 de Singer

 adres    info    telefoon    e-mail    website    facebook    instagram    2310-app     
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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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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
Aangepaste openingsuren naar aanleiding van de tijdelijke verhuis:
open op de derde zondag van juli en van augustus van 14.00 tot 17.00 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
Aangepaste openingsuren naar aanleiding van de tijdelijke verhuis:
open op de derde zondag van juli en augustus van 14.00 tot 17.00 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

Peter Janssens 4de schepen N-VA
0478 20 35 01  -  peter.janssens@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.

Feest
AAN DE MOLEN 5-6-7

AUGUSTUS

VRIJDAG 5 AUGUSTUS
• JOKPRIJSKAMP 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 
• OUDE AMBACHTENMARKT 
• VOLKSSPELEN VOOR VOLWASSENEN 
• DE NOOTOPLOSSING:
  'MEEZINGERS A LA CARTE'
• FOODTRUCKS

ZONDAG 7 AUGUSTUS
• BOERENMAALTIJD 
• VOLKSDANSINITIATIE 
• VOLKSSPELEN VOOR  KINDEREN 
• KINDERDISCO 'DANSBAAR' 

Molenterrein Rijkevorsel

 Meer info en inschrijven:
 
 

 
 

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 52

 
www.rijkevorsel.be/feestaandemolen

19.30 uur

  10.00 uur

14.30 uur

20.00 uur

11.00 en 13.00 uur

14.00 uur

14.00 uur

16.00 uur


