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Het gras dat groen was, is nu hooi
De nacht loopt weg met de dag
Vogels vliegen richting de zon
De dagen korten veel te snel
Bladeren raken één voor één de grond 
Een koele herfstmist kust het landschap
En zo is de zomer weeral bijna voorbij

Vrije vertaling van ‘Summer is over’ van Dusty Springfield
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INHOUD

4
Sinds kort heeft Rijkevorsel er een ereburger bij. Dit keer viel 
de eer te beurt aan Paul Stoffels, bekend medicus en viroloog. 
Samen met zijn familie was Paul aanwezig in ons gemeentehuis 
voor de officiële in ontvangstname van het ereburgerschap.

28
De prachtige bloemenweide van Emiel Michielsen haalde de 

lokale pers. Het was de moeite om eens te passeren in de 
Achterstede. Wist je overigens dat het lokaal bestuur een 

premie voorziet voor de aanleg van een grote bloemenweide ?

12
Om ons te beschermen tegen een eventuele golf van 

besmettingen in de winter, werd beslist om vanaf begin 
september een herfstbooster tegen Covid-19 aan te bieden. 

Onze inwoners kunnen hiervoor opnieuw terecht in het 
vaccinatiecentrum in Weelde.

36
September is de maand van de sportclub. Onze sportclubs 
starten hun werking terug op en verwelkomen graag hun 
terugkerende en nieuwe sporters. De clubs worden in de 
kijker gezet op onze sociale mediakanalen en website. 
Op 28 september mogen de leerlingen in sporttenue naar 
school komen.

SPORTVAN DE

#sportersbelevenmeer

CLUB
ONZE GEMEENTE DOET OOK MEE!

1 - 3 0  S E P T E M B E R

MEER INFO?  
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

MAAND
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20
Het centrum is in kermismodus. De kermiskramen staan 
opgesteld, de horecazaken zijn er klaar voor. Voor jong en oud 
valt er dezer dagen wel iets te beleven in ons dorp. Het lokaal 
bestuur wenst iedereen een hele fijne kermis toe !

© Bart Huysmans
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VOORWOORD

Karl Geens,

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

Ondertussen staat september weer voor de deur. Wat zijn de beste zomermaanden 
snel voorbij gevlogen! We konden genieten van warm weer, al mocht er wat meer 
verkoelende regen gevallen zijn, en er waren heel wat leuke activiteiten. Denk maar aan 
de openluchtfilm, sportwedstrijden, muziekoptredens, de beide kermissen of een gezellig 
terrasje. Gezelligheid troef in Rijkevorsel !

Op 1 september start het nieuwe schooljaar en voor de studenten komt het academiejaar 
dichterbij. Via deze weg wil ik de Rijkevorselse jeugd een succesvol schooljaar wensen 
en in het bijzonder diegenen die een nieuwe stap zetten in hun schoolcarriere door de 
overgang naar een nieuwe school of universiteit. De gemachtigde opzichters, samen met 

de lokale politie, zullen er weer op toezien dat de kinderen veilig de straat kunnen oversteken op weg naar school. 
Volg goed hun richtlijnen op, zo maak je het voor iedereen gemakkelijk.

Tijdens de gemeenteraad van 20 juni werd de mogelijke aankoop van de parochiezaal van Sint-Jozef goedgekeurd. 
Op dit moment wordt alles in gereedheid gebracht om de zaal over te nemen van het Dekenaat Noorderkempen en 
te onderzoeken welke aanpassingen aan de zaal nodig zijn om deze opnieuw te kunnen gebruiken.

Op 2 juli werd dr. Paul Stoffels gehuldigd als ereburger van Rijkevorsel met een korte ceremonie en receptie. 
Dr. Paul Stoffels is al lang actief in de medische wereld waar hij mee aan de basis stond van heel wat medicijnen. 
Wil je meer weten, lees dan zeker het artikel op de volgende pagina.

Dit najaar starten we ook met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan voor onze gemeente. Hoe we de mobiliteit 
in de toekomst willen sturen en begeleiden is een belangrijk onderwerp waarbij we ook graag jouw mening horen 
omtrent een aantal thema’s. Hiervoor kun je binnenkort terecht in het mobiliteitscafé dat op de agenda staat op 
10 oktober. Meer info vind je in onze volgende 2310. 

Verder wil ik jullie nog veel leesplezier wensen met deze goedgevulde 2310. Hopelijk brengt september nog heel 
wat mooie dagen zodat we in onze vrije tijd nog kunnen genieten van de mooie natuur in Rijkevorsel of van een 
leuk terrasje bij de lokale horeca. 

Beste inwoner,

© Peter Kleeren



4

BESTUUR

Jarenlang was Paul aan de slag bij de Amerikaanse farmagigant Johnson & Johnson, waar hij 
aan het hoofd stond van alle onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen en medi-
sche hulpmiddelen. Een rol waarin hij ook de ontwikkeling van het coronavaccin van Johnson 
& Johnson leidde.

Sinds 1 april 2022 is Paul Stoffels de nieuwe CEO van Galapagos, het farmaceutisch onderzoeks-
bedrijf dat hij in 1999 mee heeft gelanceerd. De ambitie van onze ereburger is om Galapagos 
te laten uitgroeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op 
het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen.

Op zaterdag 2 juli is medicus, viroloog en industrieel Paul Stoffels gehuldigd 
als ereburger van Rijkevorsel. Paul Stoffels, opgegroeid in het gehucht 
Achtel, staat bekend als één van de meest invloedrijke personen in de 
farmasector wereldwijd. Paul specialiseerde zich in tropische geneeskunde 
en zorgde voor vele succesvolle ontwikkelingen van nieuwe medicijnen en 
vaccins tegen o.a. hiv, ebola en tuberculose.

Paul Stoffels gehuldigd als ereburger

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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Het lokaal bestuur Rijkevorsel eert het engagement en de vastberadenheid van Paul Stoffels om 
de levenskwaliteit van mensen te blijven verbeteren, in het bijzonder voor de meest kwetsbare 
groepen en arme omgevingen. Rijkevorsel is fier op de verwezenlijkingen van onze gewezen 
dorpsgenoot en schenkt Paul Stoffels daarom met veel waardering het ereburgerschap van Rij-
kevorsel.

Rijkevorselse ereburgers
Paul Stoffels werd voorgedragen als elfde ereburger van Rijkevorsel. Hieronder vind je een 
overzicht van onze ereburgers:
· schrijvers Aster Berkhof (†) en Leo Pleysier
· kunstenaar Luk Van Soom
· Richard Celis, voor zijn bijdrage tot de bekendheid en uitstraling van de naam en de faam van 

de Vlaamse Gemeenschap
· medicus, viroloog en industrieel Paul Stoffels
· Britse oorlogsveteranen Dick Henry (†) en Wilf Jackson (†)
· plaatselijke oorlogsveteranen Jan Peeters (†), Frans Roelen (†), 
 Karel Van Den Langenbergh (†) en Jos Cleymans (†)

© Bart Huysmans

Van links naar rechts: ereburgers Leo Pleysier, Paul Stoffels, Richard Celis en Luk Van Soom.
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BESTUUR

Kort verslag raden
20 juni 2022

Gemeenteraad
De raad neemt akte van het ontslag van me-
vrouw Nathalie Stoffelen als schepen en ge-
meenteraadslid. 

Eedaflegging nieuwe schepen
Kennis wordt genomen van de ontvankelijke 
akte van voordracht van de kandidaat-sche-
pen, waarna de  voorgedragen kandidaat-
schepen, de heer Peter Janssens, verkozen 
wordt verklaard. De nieuwe schepen legt 
daarna de eed af als vierde schepen van Rij-
kevorsel. Hij vervangt Nathalie Stoffelen en 
neemt haar beleidsdomeinen over. Zo is hij 
voortaan schepen van sport, personeel, on-
derwijs, toerisme, Europese aangelegenhe-
den en dierenwelzijn.

De jaarrekening 2021 wordt vastgesteld.

De raad neemt akte van het rapport van de 
waarnemend algemeen directeur over or-
ganisatiebeheersing in 2021, alsook van het 
organisatiebeheersingsplan.

De budgetwijziging 2022 van de kerkfabriek 
Sint-Willibrordus wordt goedgekeurd.

Schade aan openbaar domein 
na werken of inname
De raad geeft goedkeuring aan het regle-
ment ‘herstellingen openbaar domein na 
inname of na voltooien bouwwerken’. Met 
ingang van 1 juli 2022 wordt een retributie 
gevestigd op het uitvoeren van werken ten 
laste van derden. Er vinden veel activiteiten 
plaats waarbij er een deel van het openbaar 
domein wordt ingenomen. Na beëindiging van 
deze activiteiten stellen we regelmatig vast 
dat het openbaar domein werd beschadigd. 
Deze schade mag niet meer hersteld worden 
door de bouwheer of organisator zelf. In het 
nieuwe reglement werd vastgelegd welke 
kostprijs het lokaal bestuur zal doorrekenen 
aan de veroorzaker van de schade. In de ru-
briek Bouwen en Wonen komt dit reglement 
nog uitgebreider aan bod. 

Het reglement betreffende de invoering 
van het verplicht conformiteitsattest wordt 
goedgekeurd.

De raad gaat principieel akkoord met het 
voorstel tot opname van een strook grond in 
het openbaar domein, de goedkeuring van 
de nieuwe rooilijn en het opnemen van de 
gratis grondafstand als last in de omgevings-
vergunning voor het perceel, Oostmalse-
steenweg 114.

De raad neemt kennis van de aanvraag tot 
verlenging van de erkenning van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Noorderkem-
pen cvba tot en met 30 juni 2023.
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Goedkeuring wordt verleend aan de verwer-
ving van het perceel grond op de hoek van 
Scherpengeertstraat en Eikendreef, beter 
gekend als ‘het kapelleke’.

Goedkeuring wordt gegeven aan de moge-
lijke aankoop van de parochiezaal te Sint-
Jozef Rijkevorsel.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van raadslid Ooms, namens de Gemeentebe-
langen-fractie, om een tijdelijk politieregle-
ment op te stellen voor het Gemeentebos 
met een algemeen verbod op versterkte 
muziek op de openbare plaatsen en op het 
nuttigen van eten en drank tussen 19.00 en 
8.30 uur.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Akte wordt genomen van het ontslag van 
mevrouw Nathalie Stoffelen als lid van het 
vast bureau en de raad voor maatschappelijk 
welzijn.

Akte wordt genomen van de verkiezing van 
de heer Peter Janssens als vierde schepen, 
waaruit van rechtswege volgt dat hij ook lid 
van het vast bureau is.

De raad neemt akte van het rapport van de 
algemeen directeur over organisatiebeheer-
sing in 2021 alsook het organisatiebeheer-
singsplan.

Akte wordt genomen van de verhoging met 
2 % van de basisbedragen van het recht op 
maatschappelijke integratie categorie 1 (sa-
menwonenden), categorie 2 (alleenstaan-
den) en categorie 3 (personen met gezins-
last), omwille van een overschrijding van de 
spilindex vanaf 1 mei 2022.

De OCMW-raad neemt kennis van de jaarre-
kening 2021 van de welzijnsvereniging Wel-
zijnszorg Kempen.

De jaarrekening 2021, deel OCMW, wordt 
vastgesteld.
 

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vinden plaats op woensdag 31 augustus en 
maandag 26 september 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 audio-
verslag van de raden kun je achteraf herbe-
luisteren op onze website.

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

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Alle diensten van het lokaal bestuur − uitgezonderd de buiten-
schoolse kinderopvang − zijn gesloten op maandag 29 augustus.

Op vrijdag 23 september zijn de medewerkers van de sociale 
dienst aanwezig op een netwerkevenement. De sociale dienst 
zal daarom op deze dag niet bereikbaar zijn.

GESLOTEN
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BESTUUR

Herdenkingsweekend
16-17-18 september 2022

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

De vzw Spearhead en het lokaal bestuur hou-
den eraan om in september deze gebeurte-
nis te herdenken, dit jaar tijdens het week-
end van 16-17 en 18 september.

De leden van de vzw Spearhead zullen ook 
dit jaar neerstrijken in Sint-Jozef Rijkevor-

sel. Ze zullen hun tenten en voertuigen op-
nieuw plaatsen op het perceel grond naast 
het voetbalterrein van FC Sint-Jozef SK. De 
eerste deelnemers zullen daar arriveren op 
vrijdag.

Op zaterdag kun je een bezoekje brengen 
aan de kampplaats en is er de mogelijk-
heid om een hapje en drankje te nuttigen 
in de voetbalkantine van FC Sint-Jozef SK. 
Om 13.30 uur starten de deelnemers van het 
kamp voor een rondrit door Rijkevorsel met 
hun militaire voertuigen.

Op zondag om 11.00 uur nodigt de vzw 
Spearhead en het lokaal bestuur iedereen 
uit om deel te nemen aan de ceremonie aan 
het Plumbridgemonument ter hoogte van 
het sas in Sint-Jozef Rijkevorsel.
Naar jaarlijkse traditie zullen er enkele his-
torische vliegtuigen overvliegen tijdens de 
ceremonie.

© Bart Huysmans
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Gemachtigde opzichters en 
middagtoezichthouders

Traditiegetrouw nodigt het lokaal bestuur op 
het einde van het schooljaar de gemachtigde 
opzichters en de middagtoezichthouders uit 
voor een kleine receptie in het gemeente-
huis. Elke schooldag helpen zij onze kinde-
ren − in weer en wind − veilig de straat over 
te steken of helpen ze waar nodig op de 
speelplaats en in de refter. 

Dankjewel daarvoor ! Ieder van hen kreeg 
vanwege het lokaal bestuur een geschenk-
box Veusselse Verwennerij cadeau.

Internationale Dag 
voor de Vrede

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

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

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

Derde keer, goede keer, durven we te zeg-
gen. Na twee coronajaren een alternatief te 
hebben voorzien voor onze senioren, hopen 
we dit najaar terug volwaardige feestnamid-
dagen te kunnen organiseren.
Gedurende twee dagen in het centrum en 
één dag in Sint-Jozef nodigen we graag alle 
senioren van onze gemeente uit voor een ge-
zellig samenzijn.

De deuren van de zaal worden geopend om 
12.00 uur waarna al gauw aan tafel wordt 
gegaan. Dit jaar wordt er kipfilet met ap-
pelmoes en een lekkere pudding geserveerd.

De namiddag wordt ingevuld met een op-
treden van Animolly samen met zanger Ives 

Renaarts. Zij brengen een gevarieerd pro-
gramma met aangename luisterliedjes en 
meezingers. 

Bij deze nodigen we alle senioren uit op deze 
feestnamiddag: op dinsdag 11 en woensdag 
12 oktober in zaal ’t Centrum en op donder-
dag 13 oktober in het gemeenschapscentrum 
in Sint-Jozef Rijkevorsel.

Centrum Sint-Jozef
 11 oktober 2022 *  13 oktober 2022 * * Gelieve duidelijk aan te kruisen !
 12 oktober 2022 *

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

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

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

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

Inschrijvingsstrook 
feestnamiddag senioren

Inschrijvingsstroken kunnen afgegeven worden aan de onthaalbalie in het gemeentehuis (Molenstraat 5) of mail de gevraagde gegevens door naar
secretariaat@rijkevorsel.be. Dit kan tot en met 26 september. De leden van de seniorenbonden ontvangen de uitnodiging via hun verantwoordelijke.
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· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 04

 

Meer    
info

We helpen je graag verder 
op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal 
bestuur werken op afspraak. Een afspraak 
maken kan eenvoudig via ons online afspra-
kensysteem. Hiervoor surf je naar de web-
site 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 cadeaubon-
nen kopen zonder dat je hiervoor een 
afspraak moet maken.

zoekt een (m/v)

SCHOONMA(A)K(ST)ER E1-E3
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als schoonma(a)k(st)er maak je deel uit van een team van 
een twintigtal personeelsleden. Je staat mee in voor het 
onderhoud en het schoonmaken van de gebouwen op de 
OCMW-campus, voornamelijk van het woonzorgcentrum 
Prinsenhof. Je bent flexibel inzetbaar om bij te springen waar 
nodig. Je werkt onder het gezag van de ploegbaas logistiek en 
schoonmaak. 

PROFIEL

Je hebt voeling met ouderenzorg en je bent vlot en zorgzaam 
in je omgang met oudere mensen. Je kunt zowel zelfstandig 
als in teamverband werken. Je werkt nauwkeurig en je 
beschikt over voldoende kennis van schoonmaakproducten, 
materialen en apparaten.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief, CV en een recent uittreksel uit 
het strafregister aan de personeelsdienst uiterlijk op 
20 september 2022. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur 
aangetekend per post of geeft deze af tegen ontvangstbewijs 
op de personeelsdienst, t.a.v. het vast bureau, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Herfstboostercampagne vanaf september
Vanaf september volgt er een herfstboostercampagne met een tweede 
booster voor 65-plussers, personen met een verzwakte immuniteit en 
zorgprofessionals. Ook 18- tot 65-jarigen krijgen het aanbod om zich opnieuw 
te laten vaccineren en zullen hier ook een uitnodiging voor ontvangen. 

Meer info: · 014 39 56 56 · helpdesk@vaccinatiekempenland.be · www.elzkempenland.be

Wie en in welke volgorde ?

Waar ?
Inwoners van Rijkevorsel kunnen zich laten vaccineren in het vaccinatiecentrum in hal 5 in 
Weelde Depot, Geeneinde 54 - 2381 Ravels. Burgers die niet over eigen vervoer beschikken en 
het openbaar vervoer willen gebruiken, kunnen terecht in het vaccinatiecentrum van Turnhout 
met een afspraak via het callcenter: 014 39 56 56.

Hoe en wanneer ?
Je krijgt een uitnodigingsbrief voor je Covid-19-vaccinatie via e-box, per e-mail of post. De 
eerste uitnodigingen vertrekken eind augustus en volgen de hierboven aangegeven fasering.

Waarom ?
· In het najaar wordt een sterke stijging van de coronacijfers verwacht.
· Om de druk op de zorg in te perken en om de meest kwetsbare te kunnen beschermen.
· Om onszelf te beschermen tegen ernstige ziekte en hospitalisaties bij een eventuele golf van 

besmettingen in de winter.
· Velen hebben hun laatste vaccin bijna een jaar geleden gehad, waardoor de antistoffen zijn 

afgenomen.
· De kans neemt terug toe dat mensen bij een infectie in het ziekenhuis belanden.

Voorwaarden ?
· Herfstboostervaccinatie als je basisvaccinatie eind 2022 is afgerond (prik 1 en 2 bij Pfizer, 

AstraZeneca of Moderna, of één prik bij Johnson & Johnson) met of zonder booster.
· Herfstboostervaccinatie als je vorige covid-vaccinatie minstens drie maanden geleden is.

1. Personen met een hoog risico: 
 · 65-80-jarigen en personen met een 
  verzwakte immuniteit vanaf 12 jaar
 · personen ouder dan 80 jaar
 · alle bewoners van woonzorgcentra

2. Alle zorgprofessionals, 
 inclusief het niet-zorgpersoneel 
3. 50-64-jarigen 
4. 18-49-jarigen
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De overgang en menopauze

Op dinsdagavond 22 november 2022 organi-
seert het lokaal bestuur, in samenwerking 
met Ferm Rijkevorsel en menopauzeconsu-
lente Chris Van Gaver van het multidiscipli-
nair centrum Cura en menofocus, het eerste 
menopauze event in onze gemeente.

De menopauze is nog steeds een onderwerp 
dat in de taboesfeer zit. De overgang en 
menopauze zijn een onderdeel van het na-
tuurlijk verouderingsproces van de vrouw. 
De menopauze betekent het einde van de 
vruchtbare periode van de vrouw en de start 
van een nieuwe levensfase. Het is een fase 
waarin veranderende hormoonspiegels een 
aantal symptomen, klachten en reacties 
kunnen uitlokken die storend en vervelend 
kunnen zijn.

De premenopauze start ergens begin jaren 
40, de meeste vrouwen hebben hun laat-
ste menstruatie rond 51-52 jaar. Omdat de 
levensverwachting van de Belgische vrouw 
momenteel 83 jaar is, brengt zij 1/3de van 
haar leven door in de postmenopauze, de 
fase na de allerlaatste menstruatie. Het is 
belangrijk dat zij deze periode ook kwali-
tatief kan doorbrengen. Vandaar het belang 
om aandacht te besteden aan een optimale 
levenskwaliteit.

De overgang en menopauze kunnen ge-
paard gaan met zowel lichamelijke als men-
tale reacties, symptomen en ongemakken. 
Vaak voorkomende overgangsverschijnselen 
zijn opvliegers en nachtelijk zweten, ge-
wichtstoename, vermoeidheid, stemmings-
wisselingen, vaginale droogte, spier- en 
gewrichtsklachten, ... Sommige vrouwen 
hebben heel wat klachten, anderen nauwe-
lijks of geen. 
Elke vrouw is uniek en elke overgang en me-
nopauze dus ook. 

In een gemoedelijke, veilige omgeving zullen 
acht menopauze-experten in kleine groepen 
info, tips en tricks geven. Correcte informa-
tie over de verschillende fasen van de me-
nopauze, de mogelijke gezondheidsrisic's 
van de menopauze (osteoporose, diabetes, 
ziekten van hart- en bloedvaten), sek-suele 
problematiek, hormonale en niet-hormonale 
supplementen komen alvast uitgebreid aan 
bod. 

Dit alles zal bijdragen tot een gezondere, 
actieve en betere beleving van deze nieuwe 
levensfase.

De toegang tot het event is gratis. Je bent 
welkom vanaf 18.45 uur in de raadzaal in het 
gemeentehuis, Molenstraat 5. Je partner is 
ook welkom indien gewenst. 

Om 19.15 uur start de officiële verwelko-
ming, gevolgd door de rondetafelgesprek-
ken. Aan het einde van de avond krijg je nog 
een goodiebag mee naar huis. 

Meer info en verplicht inschrijven:
· 03 340 00 12
· secretariaat@rijkevorsel.be
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Familieberichten

Geboorten
· Van Den Broeck Fran 17 februari 2022 kindje van Van Den Broeck Bert en Faes Dorien
· Meireles Machado Enzo 24 maart 2022 kindje van Meireles Machado Pedro en He Shao-Li
· De Vry Amelie 11 mei 2022 kindje van De Vry Sam en Nauwelaers Katrien
· Hufkens Luz 16 mei 2022 kindje van Hufkens Thomas en Janssens Karlien
· Nijs Ciriel 24 mei 2022 kindje van Nijs Joren en Bolckmans Leen
· Van Breda Kay 2 juni 2022 kindje van Van Breda Kevin en Castermans Kelly
· Hoepel Jennae 8 juni 2022 kindje van Hoepel Jerry en Hellings Jennifer
· Speltincx Mil 20 juni 2022 kindje van Speltincx Geert en Cleymans Melissa
· Hendrickx Téo 27 juni 2022 kindje van Hendrickx Robin en Aertsen Annelies
· Vasilciuc Jessica 27 juni 2022 kindje van Vasilciuc Bogdan en Vasilciuc Anamaria
· Van Landeghem Clauwaert Nova 5 juli 2022 kindje van Van Landeghem Stijn en Clauwaert Caroline 
· Adriaensen Sepp 12 juli 2022 kindje van Adriaensen Jelle en Verschueren Lore

Huwelijken
·	Van der Schoot Gert en Schrijvers Bea 9 juli 2022
·	Scheurweg Melissa en Verstraeten Jenny 15 juli 2022
·	Renders Mark en D’Hondt Tessa 22 juli 2022
·	Doms Koen en Knaepkens Ruth 23 juli 2022
·	Marynissen Wim en Wouters Anne 29 juli 2022

·	Verboven Jonathan en Van Thournhout Ilse 1 juni 2022
·	Vermeulen Wesley en Van Heupen Brigitte 3 juni 2022
·	Hendrickx Bart en Sysmans Karin 11 juni 2022
·	Peeters Wannes en Pecqueur Annelien 11 juni 2022
·	Verresen Vincent en Pavlova Samantha 18 juni 2022
·	Verheyen Kristof en Jansens Wendy 18 juni 2022
·	Huys Thomas en Molthong Oangsumalee 18 juni 2022
·	Snoeys Stijn en Leenaerts Lotte 18 juni 2022
·	Krijnen David en Kaya Ayşe 24 juni 2022
·	Jochems Sven en Bax Loes 25 juni 2022
·	Sprangers Kristof en Dockx Hanne 9 juli 2022

· Schrauwen Elisabeth °1930 †  3 juni 2022
· Van Moerbeke Marc °1951 †  3 juni 2022
· Evens Gwyn °1973 †  5 juni 2022
· Daelemans Angela °1952 †  6 juni 2022
· Sysmans Monique °1948 †  8 juni 2022
· Van De Looverbosch Marleentje °1945 † 12 juni 2022
· De Ridder Jeanne °1949 † 13 juni 2022
· Lauryssen Frans °1921 † 18 juni 2022
· Kortus David °1937 † 24 juni 2022
· Bakker Chris °1973 † 25 juni 2022
· Van Mossevelde Paula °1934 † 25 juni 2022
· Wynen Isidoor °1931 † 25 juni 2022
· Anthonis Carolus °1937 † 26 juni 2022

· Ooms Maria °1928 † 29 juni 2022
· Jochems Franciscus °1931 † 29 juni 2022
· Govaerts Joannes °1934 † 30 juni 2022
· Sterkens Marcellus °1933 †  1 juli 2022
· Maegh Maria °1950 †  3 juli 2022
· Lauryssen Carola °1951 †  5 juli 2022
· Cleymans Maria °1929 †  7 juli 2022
· Hillen Theresia °1931 †  8 juli 2022
· Haanen Kristel °1978 † 10 juli 2022
· Carpentier Leonard °1933 † 18 juli 2022
· Verhaert Martha °1941 † 22 juli 2022
· Leemans Catharina °1929 † 28 juli 2022

Overlijdens
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Rode Kruis Rijkevorsel
zoekt brugfiguren

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

Wat wordt er verwacht ?
In de eerste plaats help je een kind om zijn 
achterstand op school in te halen. Je gaat we-
kelijks een uurtje langs bij het kind om het te 
ondersteunen en te stimuleren om huiswerk 
te maken, een boek te lezen, rekenoefenin-
gen te maken, ... Je geeft individuele aan-
dacht en aanmoediging. Op die manier on-
dersteun je ook de ouders, die het (tijdelijk) 
moeilijk hebben om hun kind te begeleiden.
 
Je hebt geen pedagogisch diploma nodig 
maar moet wel minstens 18 jaar oud zijn. 
Het Rode Kruis zorgt voor een basisopleiding. 
Daarnaast kun je ook rekenen op de steun van 
je collega’s. Regelmatig komen de brugfigu-
ren samen om van gedachten te wisselen.

Interesse ?
Momenteel telt het team vijf enthousiaste 
vrijwilligers die wekelijks een beetje tijd 
vrijmaken voor de begeleiding van kwetsbare 
kinderen. Heb je ook zin om zelf brugfiguur 
te worden ? En heb je minstens wekelijks een 
uurtje tijd ? Neem dan contact op met het 
Rode Kruis.

Meer info:
· 0476 96 97 73
· info@rijkevorsel.rodekruis.be

Rolstoel beschikbaar 
in het gemeentehuis

Sinds kort staat er een rolstoel ter beschik-
king in het gemeentehuis. Ben je slecht of 
moeilijk te been of maak je gebruik van een 
scootmobiel en heb je een afspraak in het 
gemeentehuis ? Aarzel dan niet om de rol-
stoel te vragen aan de onthaalbalie.

Ook als je op de eerste verdieping moet zijn, 
kan dit handig zijn aangezien bv. een scoot-
mobiel niet in de lift past.

Een handige hulp dus. Maak hier zeker ge-
bruik van indien nodig !
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Inschrijvingen vormsel en 
eerste communie 
parochie Sint-Willibrordus

Voor het vormsel kunnen kandidaat-vormelin-
gen (in principe kinderen geboren in 2011), 
die wonen binnen de parochie Sint-Willi-
brordus Rijkevorsel en die wensen gevormd 
te worden op zaterdag 29 april 2023 (13.00 
uur), zich online inschrijven. Hiervoor ga je 
naar de website www.vormselrijkevorsel.be 
en via een link kun je de inschrijving in orde 
brengen. Inschrijven kan tot en met vrijdag 
14 oktober 2022.

Bijkomende inlichtingen kun je bekomen bij 
Pascale De Vos, 03 314 88 47 of je kunt contact  
opnemen via www.vormselrijkevorsel.be. 

Voor de eerste communie kunnen kandidaat-
eerste communicanten (in principe kinderen 
geboren in 2007), die wonen binnen de paro-
chie Sint-Willibrordus Rijkevorsel en die hun 
eerste communie wensen te doen op zondag 
14 mei 2023 (11.00 uur), zich inschrijven. 

Voor de eerste communie kan men online in-
schrijven. Surf naar www.sintfranciscus.com, 
klik op ‘vieren’ en daarna op ‘eerste commu-
nie’. Inschrijven kan ook tijdens het infomo-
ment na de gezinsviering van 9 oktober 2022 
om 11.00 uur.

Bijkomende inlichtingen kun je bekomen bij 
Katrien Wouters, 0479 75 59 01.

Open overlegmoment over de 
toekomst van onze parochies

Om tal van redenen wordt het voor sommige 
parochies moeilijk om nog zelfstandig verder 
te kunnen. Onze bisschop, Johan Bonny, riep 
de pastorale eenheden in het leven om over 
de grenzen van parochies heen samen te wer-

Plantjesweekend 
Kom op tegen Kanker

Elk plantje helpt een handje
Koop in september een plantje voor Kom op 
tegen Kanker ! Dit kan bij één van de enthou-
siaste vrijwilligers die in onze gemeente van 
deur tot deur gaan om de kleurrijke plantjes 
te verkopen aan al wie de strijd tegen kanker 
een warm hart toedraagt. 

Shop je plantje voor jezelf, voor een dierbare 
of voor een zorgverlener. De azalea’s worden 
milieuvriendelijk geteeld en je haalt een echt 
Vlaams streekproduct in huis. Met je aankoop 
draag je bij aan betere zorg voor mensen met 
kanker en hun naasten. 

Van 14 tot en met 17 september komt Rijke-
vorsel in actie ! 

Meer info:
· plantjesweekend.rijkevorsel@hotmail.com
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Daartoe houden we een eerste open overleg-
moment waarop alle betrokkenen welkom 
zijn. We hopen die avond iedereen voldoende 
te kunnen informeren over de mogelijkheden 
en de gevolgen van een eventuele samenvoe-
ging, terwijl we ook graag luisteren naar ie-
ders ideeën, bedenkingen en bezorgdheden.

Je bent van harte uitgenodigd op vrijdag  
16 september om 19.30 uur in de kerk van 
Sint-Jozef.

Namens de kerngroep van beide parochies in 
Rijkevorsel

ken. Zo werden de parochies van Hoogstra-
ten en Rijkevorsel uitgenodigd om binnen de 
Pastorale Eenheid Sint-Franciscus de schotten 
tussen de verschillende parochies zoveel mo-
gelijk op te halen. Maar samenwerken is soms 
niet voldoende.

Gezien de uitdagingen waarvoor onze pa-
rochies staan, willen we ook binnen de ge-
meente Rijkevorsel heel concreet bekijken 
of een samenvoeging van de parochies Sint-
Willibrordus (centrum) en Sint-Jozef een 
duurzame toekomst kan betekenen voor de 
verschillende geloofskernen. 

zoekt een (m/v)

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) B1-B3
met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als maatschappelijk assistent(e) werk je onder leiding van 
het diensthoofd van de sociale dienst en draag je bij tot de 
maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. 
Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je 
samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. 
Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van 
de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je 
samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd 
lokaal sociaal beleid.

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de 
nodige dosis empathie. Daarnaast beschik je over een 
sterk analytisch vermogen en heb je zin voor synthese. Je 
formuleert de zaken zowel mondeling als schriftelijk op een 
heldere manier en je past je communicatie aan de hulpvrager 
aan. Bovendien weet je met conflictsituaties om te gaan. Je 
stelt je dynamisch en professioneel op binnen het team, maar 
je kunt evengoed zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-
context is een bijkomende troef.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een diploma van bachelor in het 
sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk 

assistent of van een diploma van bachelor in de sociale 
gezondheidszorg, of daarmee gelijkgestelde diploma’s. Een 
informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, 
de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, 
de selectieprocedure, e.d. vind je terug op de website. 
Schoolverlaters worden toegelaten tot de selectieprocedure 
mits voorlegging van een studiebewijs. Het vereiste 
diploma dient voorgelegd te worden op het moment van 
indiensttreding. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 20 september 2022. Je verstuurt 
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft 
deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. 
het vast bureau, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je 
kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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Kom jij in aanmerking voor de stookolieche-
que ? Dan kun je deze online via het e-mail-
adres  stookoliecheque.economie.fgov.be of 
op papier aanvragen. De aanvraag is in te 
dienen tot en met 10 januari 2023.

Met vragen kun je terecht op het gratis 
nummer van de FOD Economie 0800 120 33 
of mail naar stookoliecheque@economie.
fgov.be. Ook de medewerkers van de socia- 
le dienst van Rijkevorsel helpen je graag 
verder. Via socialedienst@rijkevorsel.be kun 
je hen bereiken of maak een afspraak via  
03 340 39 65.

Verwarmingstoelage

De stijgende energieprijzen doen de over-
heid nadenken over maatregelen die de 
koopkracht van huishoudens ondersteunen. 
Hierbij besliste ze een stookoliecheque ten 
bedrage van € 225 toe te kennen aan alle 
gezinnen die verwarmen met huisbrandolie 
of propaan in bulk. Er is geen inkomensgrens 
vastgelegd. Iedereen die verwarmt op stook-
olie of propaan in bulk komt in aanmerking.

Stookoliecheque 
Gezinnen bij wie een leverancier tussen  
15 november 2021 en 31 december 2022 
huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk 
heeft geleverd voor de verwarming van hun 
woning, kunnen de cheque aanvragen. De 
toelage wordt toegekend aan gezinnen die 
in een eengezinswoning wonen, evenals aan 
gezinnen wonend in een flatgebouw. Opge-
past: ze geldt enkel voor een hoofdverblijf, 
niet voor een tweede verblijf. 

Spieken naar statistieken: de meest voorkomende familienamen in Rijkevorsel

 1. Vermeiren 128
 2. Mertens 119
 3. Peeters 113 
 4. Aerts 96
 5. Lauryssen 94
 6. Janssens 83
 7. Adriaensen 79
 8. Hendrickx 73
 9. Janssen 71
10. Wuyts 67
11. Verschueren 65

12. Goetschalckx 64
 Hermans 64
 Jacobs 64
 Michielsen 64
 Van Dooren 64
17. Fransen 63
 Kerstens 63
19. Lenaerts 62
20. De Beuckelaer 61
 Van Looveren 61
Bron: Statbel

De meest voorkomende familienamen in België zijn sinds geruime tijd Peeters, Janssens en Maes. 
Maar met welke familienaam gaan de meeste inwoners van Rijkevorsel door het leven ? We klopten 
aan bij Statbel, het Belgische statistiekbureau, en ontvingen onderstaande gegevens. Staat jouw 
familienaam er ook tussen ? De Rijkevorselse top-100 vind je op www.rijkevorsel.be/familienamen.
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Omdat we opteerden voor kleinere klassen 
moesten we op zoek naar extra klaslokalen. 
De kinderclub heeft er ons twee ter beschik-
king gesteld, waarvoor vele dank. In elke 
klas werd er ook een nieuw touchscreen 
bord geplaatst. De tijden van bord, krijt en 
bordvegers liggen reeds ver achter ons. Het 
digitale tijdperk is alom aanwezig.

Dit schooljaar zal er gestart worden met de 
bouw van een nieuwe sanitaire blok. Ook het 
dak wordt extra geïsoleerd en de dakgoten 
worden vernieuwd. Met dank aan het lokaal 
bestuur.

Voor de kinderen van het eerste leerjaar is 
de overstap van kleuter- naar lagere school 

deze probleempjes kunnen ze beroep doen 
op hun peter/meter. Het geeft de kleinsten 
een gerust gevoel bij de nieuwe start.

Hopelijk mag het nieuwe schooljaar ge-
spaard blijven van virussen allerhande en 
mag het een leuk, sportief, leerrijk en rustig 
schooljaar worden.

Nieuwtjes uit De Wegwijzer

Op 1 september start Gert Heylen als nieuwe 
directeur in De Wegwijzer. Gert werkte 
voordien als turnleerkracht in onze school. 
322 kinderen worden verdeeld over zestien 
klassen. We verwelkomen eveneens enkele 
nieuwe leerkrachten.

een hele stap. Voor het eerst naar de ‘grote 
school’. Vanaf de eerste dag krijgen zij een 
peter of meter toegewezen. Leerlingen van 
het vijfde of zesde leerjaar worden aange-
steld om de eerstejaars (vooral de eerste 
veertien dagen) te begeleiden en te helpen 
waar nodig: in welke rij moet ik gaan staan, 
ik ben gevallen, waar moet ik naartoe, ik 
ben mijn koek in de klas vergeten, ... Voor al 

· 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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Rijkevorsel kermis 2022
Op het einde van de zomer vieren we de jaarlijkse kermis in het centrum. 
Van vrijdag 26 augustus tot en met dinsdag 30 augustus kunnen we weer 
genieten van de kermissfeer en de vele terrassen. De kermisattracties zijn 
geopend van zaterdag tot en met dinsdag. Het lokaal bestuur wenst iedereen 
een hele fijne kermis toe!

Prikkelarme kermis en familiedag
Kermis. Dat is lawaai, licht en actie. Het hoort er traditioneel bij. Maar voor mensen met epi-
lepsie, autisme, ADHD of hoogsensitiviteit, die extra gevoelig zijn voor prikkels, kan dit al snel 
te veel worden. Deze gevoelige personen hebben vaak problemen met de harde muziek en de 
felle lichten omdat ze die op openbare plekken niet kunnen filteren of zelfs uitschakelen.

Daarom wordt er een prikkelarm moment georganiseerd op maandag 29 augustus van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. De foorkramers en de horecazaken zullen dan hun geluid dempen en hun lichten 
dimmen. Kinderen en volwassenen die hier om welke reden dan ook gevoelig voor zijn, kunnen 
zo ook genieten van een ontspannende uitstap.

De dinsdag van de kermis is traditioneel de familiedag. Vanaf 14.00 uur kun je genieten van de 
kermisattracties aan verminderde prijzen. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de activiteiten van de kermis geldt er een gewijzigde verkeerssituatie in Rijkevorsel, 
met daarbij horende omleidingen. Om de veiligheid te waarborgen, vragen we om de aange-
brachte signalisatie goed op te volgen.
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Gewijzigde verkeerssituatie tijdens de kermis
Op donderdag 25 augustus vanaf 20.00 uur wordt een gedeelte van het centrum van Rijkevor-
sel afgesloten voor alle verkeer. Op deze avond worden de podia en tenten opgebouwd. Dit 
gedeelte strekt zich uit van het kruispunt Dorp en Hoek tot het kruispunt Oostmalsesteenweg 
en Lozenhofstraat. Hetzelfde geldt voor het gedeelte ter hoogte van de kruispunten Dorp - Doe-
lenpad en Dorp - Bochtenstraat. Op vrijdag 26 augustus om 4.00 uur wordt dit gedeelte opnieuw 
opengesteld voor het verkeer. Het dorpscentrum wordt volledig afgesloten voor alle verkeer op 
vrijdag 26 augustus vanaf 21.30 uur tot en met dinsdag 30 augustus om 24.00 uur, ter hoogte 
van volgende kruispunten:
· Dorp - rotonde
· Dorp - Borgerhoutstraat
· Dorp - Doelenpad
· Dorp - Prinsenpad
· Hoek - Emiel Van Roeystraat

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

De rotonde blijft gedurende deze periode toegankelijk. Het dorpscentrum blijft vanaf vrijdag 
21.30 uur ook afgesloten op uren wanneer er geen kermisactiviteiten aan de gang zijn in het 
dorpscentrum. Alle doorgaand verkeer moet de omleidingen volgen. De politie stelt elk jaar 
opnieuw vast dat vele autobestuurders de omleidingen negeren met als gevolg dat zij verderop 
verplicht zijn om terug te keren. Volg tijdig de aanwijzingen zodat je je niet klemrijdt in het 
centrum van Rijkevorsel.

Parkeerverbod
Voor de opbouw en de plaatsing van de kermisattracties geldt een parkeerverbod vanaf woens-
dag 24 augustus 7.00 uur tot ten laatste woensdag 31 augustus 2022 1.00 uur 's nachts op vol-
gende locaties:
· parking Zuid
· parking Pastorij
· parking Doelenpad

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

Tijdens de proloog op vrijdag en de kermiskoersen op zaterdag wordt er eveneens een parkeer-
verbod ingesteld op verschillende locaties in Rijkevorsel. Zie ook volgende pagina.
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Proloog op vrijdag 26 augustus
Rijkevorsel kermis wordt ook in 2022 ingezet met een proloog voor wielertoeristen op vrijdag 26 
augustus. De proloog start dit jaar om 18.30 uur op Hoek en loopt via Helhoekweg, Tulpstraat, 
Prinsenpad, Leliestraat, Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en terug naar Hoek.

Oostmalsesteenweg en Hoek worden verkeersvrij gemaakt vanaf 17.00 uur tot 21.30 uur tussen 
de kruispunten Vinkenpad/Looiweg en Boshoevenweg. In de overige straten zal éénrichtingsver-
keer van toepassing zijn. Gepaste omleidingen worden gesignaleerd. Wegens verkeersproble-
men in het verleden raden we aan om zoveel als mogelijk de Oostmalsesteenweg te vermijden.

Er geldt een parkeerverbod van 17.00 tot 21.30 uur op parking 'De Wissel' aan de Oostmalse-
steenweg, op de gemeentewegen waarover de wielerwedstrijd wordt gereden en op de omlei-
dingswegen. In de Boshoevenweg geldt een volledig parkeerverbod aan beide zijden.

Kermiskoersen op zaterdag 27 augustus
Op zaterdag 27 augustus worden er twee wielerwedstrijden gereden in het centrum. Een wed-
strijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en om 15.00 uur de wedstrijd voor nieuwelingen tot 
17.00 uur.

De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar Hoogstraatsesteenweg, Gammel, Kleine 
Gammel, Bergsken, Heerbaan, oversteken Sint-Lenaartsesteenweg, Oude Baan, Helhoek, Hel-
hoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal 
vanaf 11.00 uur volledig gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat, uitgezonderd de rotonde. 

Verkeer tegen de rijrichting van de renners is verboden. Op de gehele omloop geldt er een 
tijdelijk parkeerverbod.

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

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

Omleidingen De Lijn
Voor De Lijn geldt een aangepaste dienstregeling vanaf donderdag 25 augustus, 20.00 uur tot 
en met dinsdag 30 augustus, 24.00 uur. 

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

Meer info: · www.rijkevorsel.be/kermis2022
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Verkeershinder

Buurtfeest gebuurte Den Hoek
· zaterdag 10 september
Op 10 september organiseert gebuurte Den 
Hoek een buurtfeest. Hiervoor wordt van 
13.00 tot 24.00 uur een gedeelte Vinkenpad 
tussen Scheirstraatje en Merelstraat en de 
volledige Nachtegaalweg afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer.

Strapdag 2022
· vrijdag 16 september
De Sint-Luciaschool neemt op vrijdag 16 sep-
tember deel aan de jaarlijkse Strapdag. Om 
de veiligheid van de stappers en trappers te 
waarborgen wordt ook deze editie een ge-
deelte van de Banmolenweg tussen Korte 
Molenweg en Oude Sint-Lenaartsepad volle-
dig afgesloten van 9.00 tot 15.00 uur.

Jeugdhuis De Wauwel 
‘We’re Still open !’
· zaterdag 17 september
Jeugdhuis De Wauwel bestaat inmiddels zes 
jaar. Om dit te vieren organiseren ze op za-
terdag 17 september een tentfuif in Kruis-
pad in de wei tegenover het jeugdhuis. Om 
alles veilig te kunnen laten verlopen wordt 
een gedeelte Kruispad afgesloten van zater-
dag 7.00 uur tot zondag 7.00 uur. 

Frietkotactie gebuurte Klundert
· zaterdag 17 september
Gebuurte Klundert is één van de winnaars 
van de IOK-wedstrijd ‘Win een frietkot voor 
jou en je buren’. Hiervoor wordt Klundert 
volledig afgesloten op zaterdag 17 septem-
ber van 17.00 tot 21.00 uur.

Opendeurdag brandweerpost
· zaterdag 17 september
Brandweerpost Rijkevorsel organiseert op 
16, 17 en 18 september hun jaarlijkse open-
deurweekend. Hiertoe wordt op zondag 18 

september een gedeelte Looiweg ter hoogte 
van de brandweerkazerne afgesloten voor 
alle verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via 
Potbergstraat en Lijsterstraat.

Herdenkingsmoment bevrijding
· zondag 18 september
Op zondag 18 september is er om 11.00 uur 
een herdenkingsceremonie aan het monu-
ment ter hoogte van sas 1 in Sint-Jozef Rij-
kevorsel. Voor fietsers zal er geen doorgang 
zijn op het jaagpad. Zij dienen een kleine 
omleiding te volgen.

Cars & Coffee
· zondag 25 september
Rijkevorsel-Leeft vzw richt op zondag  
25 september het oldtimertreffen Cars & 
Coffee in. Hiertoe wordt van 6.00 tot 20.00 
uur een parkeerverbod ingesteld op het 
noordelijk gedeelte van parking Zuid vanaf 
huisnummer 42, op de volledige parkings 
Pastorij en Doelenpad en in de straten Doe-
lenpad en Kasteelweg. Gedurende deze 
periode worden Doelenpad en Kasteelweg, 
tussen de kruispunten met Bavelstraat en 
Middelstede, ook verkeersvrij gemaakt. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de 
lokale omliggende wegen. 

© Bart Huysmans
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Emiel van Roeystraat is 
voortaan een fietsstraat en 
een voorrangsweg

De gemeenteraad besloot op 25 april 2022 
om de Emiel van Roeystraat om te vormen 
tot een fietsstraat en een voorrangsweg. 
Om een veilige schoolroute te creëren voor 
onze schoolgaande jeugd − en natuurlijk ook 
hun ouders − zijn de fietsstraten rondom de 
schoolomgevingen uitgebreid met de Emiel 
van Roeystraat. 

Aangepaste voorrangsregeling
Om een vlottere doorstroming van de fiet-
sers te bekomen en hun veiligheid te ver-
zekeren, is in de Emiel Van Roeystraat de 
voorrang aan rechts opgeheven aan de kruis-
punten met Borgerhoutstraat en Prinsenpad. 
Houd dus zeker rekening met deze aange-
paste voorrangsregels !

In de Borgerhoutstraat en in Prinsenpad is de 
nodige signalisatie − voorrangsborden langs 
de weg en haaientanden op het wegdek − 
aangebracht zodat het duidelijk is dat be-
stuurders hier voorrang dienen te verlenen.

Regels voor fietsers en 
bestuurders in een fietsstraat
Voortaan zijn fietsers in de Emiel van 
Roeystraat de belangrijkste weggebruikers: 
zij hebben voorrang op gemotoriseerde 
voertuigen. Er gelden wel specifieke regels, 
zowel voor fietsers als voor bestuurders van 
motorvoertuigen:
· Fietsers mogen over de hele breedte van 

de rijbaan rijden.
· Fietsers mogen de volledige rechterrij-

strook/-helft innemen, als het om een 
straat met verkeer in beide richtingen 
gaat.

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

· Bestuurders van motorvoertuigen en fiet-
sers mogen niet sneller dan 30 km per uur 
rijden.

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

Wat zijn de voordelen 
van een fietsstraat ?
· De fietser is zichtbaarder in het straat-

beeld.
· Het is veiliger voor de fietser.
· De fietser wordt niet verdrongen door au-

to's die willen inhalen.
· De continuïteit van een fietsroute blijft 

verzekerd op een plek waar geen fietspad 
is.

 

Politiezone Noorderkempen
zet de deuren open

Op zondag 18 september kun je in de hoofd-
post in Hoogstraten kennismaken met alle 
aspecten van het politiewerk en voor één 
dag beleven hoe het is om een politie- 
inspecteur te zijn.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Zo kun je tijdens deze belevingsdag een 
‘ritje’ doen in een rijsimulator en zelf erva-
ren wat te snel rijden of smartphonegebruik 
in de wagen doet met je rijstijl. Nog nooit 
een alcoholtest moeten afleggen bij een 
politiecontrole ? Dan is dit jouw moment ! 
Daarna kun je een parcours afleggen met 
een promillebril en aan de lijve ondervinden 
wat de gevolgen zijn van overmatig alcohol-
gebruik. Of je kunt ontdekken wat er alle-
maal in een politiecombi aanwezig moet zijn 
om elke noodoproep tot een goed einde te 
brengen. De politie voorziet ook een rondrit 
om zelf eens te ervaren hoe het voelt om 
met een politiecombi mee te rijden. Ook de 
doorgangscellen worden opengesteld voor 
het publiek en je kunt zien hoe vingeraf-
drukken afgenomen worden.

Verder stellen de Nederlandse collega’s uit-
zonderlijk hun escaperoom Bl@ckmail rond 
het thema van cybercrime ter beschikking. 

Breng dus zeker de speurder in jezelf mee. 
Ben je misschien meer geïnteresseerd in 
wetenschap ? Dan kunnen de medewerkers 
van het labo van de federale politie jouw 
interesse wel wekken. Zij gaan elke dag ter 
plaatse bij de plaats delict van misdrijven 
om sporen te zoeken die kunnen helpen bij 
het oplossen van het misdrijf. En tenslotte 
komen de collega’s van de ‘special assis-
tance unit’ je graag vertellen hoe zij een 
ordeverstoring in de gevangenis aanpakken.

Wie weet krijg je de microbe te pakken en 
mogen de politiediensten je binnenkort ver-
welkomen als collega ? Alle info over werken 
bij de politie kom je die dag te weten via de 
Jobpol-stand.

Iedereen is welkom op zondag 18 september 
tussen 10.00 en 16.00 uur aan het politie-
kantoor in Hoogstraten, Vrijheid 13-17. Kin-
deranimatie en terras wordt voorzien.
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

AED-toestellen op twee 
nieuwe locaties in Rijkevorsel

Onlangs heeft het lokaal bestuur twee ex-
tra AED-toestellen laten plaatsen. Zo hangt 
er voortaan een apparaat aan het Klooster 
naast het gemeentehuis en bij de kleuter-
school Het Kleine Moleke ter hoogte van 
Looi. Ook is het gestolen toestel tegen de 
gevel van de Oude Pastorij vervangen door 
een nieuw exemplaar. Zo hebben we in Rij-
kevorsel ondertussen zeven AED-toestellen 
ter beschikking op volgende locaties:
· de kleedkamers van het sportveld in de 

Bavelstraat
· de Oude Pastorij op het dorpsplein
· de jeugdlokalen in de sport- en recreatie-

zone Sonsheide
· het gemeenschapscentrum in Sint-Jozef
· de chirolokalen in Sint-Jozef
· het Klooster naast het gemeentehuis
· de kleuterschool Het Kleine Moleke

Aarzel dus niet om ze te gebruiken wanneer 
iemand in levensgevaar is !

Meer info:
· 03 340 00 54
· sport@rijkevorsel.be
· veiligheid@rijkevorsel.be

Hulp van de brandweer
tijdens het wespenseizoen

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

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

Het is een heel druk wespenseizoen. Door de 
vele aanvragen kan het even duren voor de 
brandweer kan langskomen. Ze vragen dan 
ook om hiervoor wat extra geduld te heb-
ben. HVZ Taxandria doet hun uiterste best 
om alle aanvragen zo snel mogelijk af te 
werken.

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

Meer info:
· www.hvztaxandria.be
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· 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

Anoniem meldpunt 
‘drugsplantage ontdekt’

Heb je een vermoeden dat er in jouw buurt 
illegale drugs geproduceerd worden of kom 
je onderweg iets tegen wat lijkt op dumping 
van drugsafval ? Weet dan dat je hier ano-
niem melding van kunt maken.

Steeds vaker wordt vastgesteld dat ille-
gale drugsproductie in onze provincie voor 
gevaarlijke situaties zorgt. Wandelaars of 
spelende kinderen kunnen bijvoorbeeld in 
een verlaten bos op chemisch afval stoten. 
Of er ontstaat brand in een woonwijk door 
een cannabisplantage. De gevolgen kunnen 
ernstig zijn, zowel voor toevallige voorbij-
gangers, hulpverleners als voor de directe 
omgeving en het milieu.

Elke tip helpt
Het Openbaar Ministerie, de politiediensten 
en de gouverneur vragen jouw hulp. Een 
kleine tip kan soms leiden tot het oplossen 
van een grote zaak. 

De website www.drugsplantageontdekt.be 
helpt je om verdachte situaties te herken-
nen, zoals een cannabisplantage, drugslabo, 
dumping, ... Wie deze verdachte elementen 
of situaties opmerkt, kan er op deze 
website volledig anoniem melding van 
maken.

Meer info:
· www.drugsplantageontdekt.be

De kleinste verkeersquiz

Mag je tegenover deze 
geparkeerde auto’s parkeren ? 
A. Ja.
B. Nee, maar ik mag er wel stilstaan.
C. Nee, en ik mag er ook niet stilstaan.

Het juiste antwoord
Op rijbanen met tweerichtingsverkeer mag 
je niet parkeren tegenover een ander ge-
parkeerd of stilstaand voertuig als daardoor 
de doorgang zo smal wordt dat twee andere 
voertuigen elkaar moeilijk kunnen kruisen. 
Je mag er wel stilstaan. Het juiste antwoord 
is dus B.
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BOUWEN EN WONEN

Premie voor aanleg bloemenweide
Heb jij de prachtige bloemenweide in de Achterstede al gespot ? Al enkele 
jaren zaait inwoner Emiel Michielsen het perceel naast zijn woning in met 
wilde akkerbloemen. Het resultaat: een overweldigend bloementapijt waar 
bijen dol op zijn !

Wist je dat het lokaal bestuur een premie voorziet voor de aanleg van een grote bloemenweide ? 
Deze premie bedraagt 50 % van de kostprijs voor aankoop van bloemenzaad en grondbewerkin-
gen, met een maximum van € 125. 

Voorwaarden premie
· De subsidie geldt voor nieuw in te zaaien of aan te planten percelen van minstens 100 m2 

gelegen op het grondgebied van Rijkevorsel.
· Enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking.
· Er moet voor minstens € 50 plantgoed of zadenmengsels worden aangekocht. Meerdere be-

talingsbewijzen mogen gebundeld worden. De betalingsbewijzen mogen maximum één jaar 
oud zijn.

· De subsidie kan pas aangevraagd worden na aanleg van de bloemenweide.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/bloemenweide
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Risicogebied voor wolven 
uitgebreid

Rijkevorsel is samen met enkele omliggende 
gemeenten erkend als risicogebied voor wol-
ven. Dankzij deze erkenning kunnen land-
bouwers beroep doen op ondersteuning voor 
de bescherming van hun dieren. Eind vorig 
jaar waren er enkele waarnemingen van een 
wolf in onze regio. Op basis van wetenschap-
pelijke adviezen heeft de minister besloten 
de risicozone uit te breiden. Hierdoor heb-
ben veehouders recht op preventieve maat-
regelen om de wolf buiten te houden.

Overheidssteun
Voorheen was de Vlaamse overheidssteun 
beperkt tot een ruime perimeter rond het 
leefgebied van de Limburgse wolvenroedel. 
Door de uitbreiding komen er dertien ge-
meenten bij in het noorden van de provincie 
Antwerpen.

In een risicozone kunnen bewoners met 
overheidssteun hun kleinvee beschermen 
tegen een aanval door wolven. 90 % van de 
kosten voor de gebruikte materialen wordt 
dan terugbetaald. Professionele veehouders 
in de risicozone kunnen via de landbouwad-
ministratie een beroep doen op financiële 
steun voor bescherming tegen wolven. Ama-
teurhouders van kleinvee kunnen een subsi-
diedossier indienen bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos.

Inschrijven:
· www.natuurenbos.be/wolf

 Boeiende online sessie
‘Kippen houden’

In september organiseert IOK Afvalbeheer, 
in samenwerking met Vlaco, een online les 
over kippen houden. Want kippen zijn pret-
tig gezelschap in je tuin. Ze leggen eieren 
en helpen bij het verwerken van je keuken- 
en tuinresten. Vooraleer je bezwijkt voor de 
verleiding moet je beseffen dat kippen ook 
verzorging vragen. Hoe willen kippen wo-
nen ? Wat mogen ze eten ? Een workshop om 
nieuwe ideeën op te doen en ervaringen uit 
te wisselen. 

Deze les wordt op drie verschillende data 
gegeven omdat het aantal deelnemers be-
perkt is. We rekenen er dan ook op dat wie 
zich inschrijft de sessie ook volgt. Je kunt 
kiezen uit volgende data:
· maandag 5 september
· maandag 12 september
· donderdag 15 september

De les start om 20.00 uur en duurt ongeveer 
1,5 uur. Deelname is gratis en makkelijk van 
thuis uit te volgen. Je hebt wel een pc of een 
laptop met camerafunctie en micro nodig. 
Voor aanvang van de sessie ontvang je een 
Zoomlink.

Inschrijven:
· www.iok.be/kringloopsessies
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Bestel plantgoed via
Behaag onze Kempen

Behaag onze Kempen wil inheemse en streek-
eigen soorten promoten. In september en 
oktober kun je via de actie plantgoed aan-
kopen. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, 
Velt, JNM en 27 Kempense lokale besturen. 
De actie is intussen al aan haar 28ste editie 
toe.

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

Op zaterdag 24 september om 13.30 of 15.00 
uur wordt een inspiratiewandeling met Joeri 
Cortens georganiseerd in het Begijnhof van 
Herentals (Begijnhof 29). Tijdens de wande-
ling kun je ‘live’ kennis maken met de aange-
boden soorten. Op www.iok.be/tuinbezoek  
kun je inschrijven.

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

Nieuw: knotwilgen !
Vanaf dit jaar breiden we het aanbod van 
Behaag Onze Kempen uit met knotwilgen. 
Ideaal voor een nattere ondergrond, maar 
ook perfect mogelijk in wat drogere omstan-
digheden.

Hoe bestellen en afhalen ?
Op www.iok.be/bok kun je bestellen en be-
talen. Bestellen kan vanaf 1 september tot 
en met 20 oktober.

Het bestelde plantgoed dien je zelf af te ha-
len op zaterdag 19 november tussen 9.30 en 
11.30 uur op de afhaalplaats van je keuze.

Meer info ?
Bezoek de website www.iok.be/bok, neem 
contact op via behaag.onzekempen@iok.be 
of informeer je bij de milieudienst op het 
gemeentehuis.

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

BOUWEN EN WONEN

Onderhoudswerken Fluxys

Op het grondgebied van Rijkevorsel situeren zich meerdere 
aardgasvervoerinstallaties. Omdat bomen en struiken verbo-
den zijn in een zone van drie meter gemeten aan weerszijden 
van de as van de leiding, voert Fluxys regelmatig onderhouds-
werken uit op de voorbehouden zone van de installaties. 

In de periode tussen augustus 2022 en februari 2023 zal een 
aannemer in opdracht van Fluxys de nodige maaiwerken uit-
voeren om zo deze zone blijvend te vrijwaren van bomen en 
struiken.
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 Soort     Aantal Prijs Totaal
 1. Zwarte els (80 tot 100 cm)      x  1,40
 2. Ruwe berk (60 tot 100 cm)      x  1,40
 3. Spork (60 tot 100 cm)      x  1,40
 4. Hazelaar (60 tot 100 cm)      x  1,40
 5. Lijsterbes (60 tot 100 cm) Niet aangeboden in Rijkevorsel
 6. Vlier (60 tot 100 cm)       x  1,40
 7. Gelderse roos (60 tot 100 cm)       x  1,40
 8. Boswilg (80 tot 120 cm)      x  1,40
 9. Zoete kers (80 tot 100 cm)       x  1,40
10. Winterlinde (80 tot 100 cm)      x  1,40
11. Zomereik (80 tot 100 cm)      x  1,40
12. Wintereik (80 tot 100 cm)      x  1,40
13. Meidoorn (60 tot 100 cm) Niet aangeboden in Rijkevorsel
14. Haagbeuk (70 tot 100 cm)      x  1,60
15. Sleedoorn (60 tot 100 cm)      x  1,40
16. Beuk (groen) (70 tot 100 cm)      x  1,60
17. Liguster (70 tot 100 cm)      x  1,40
18. Hondsroos (60 tot 80 cm)      x  1,40
19. Hulst (40 tot 60 cm)      x  2,50
20. Schietwilg - knotwilg (bewortelde poot)      x 35,00
21. Gemengd haagpakket normale grond ** Niet aangeboden in Rijkevorsel
22. Gemengd haagpakket natte grond ** Niet aangeboden in Rijkevorsel
23. Vogel- en bijenbosje *** Niet aangeboden in Rijkevorsel
24. Keuleman (appel, hoogstam) *      x 35,00
25. Reines des Reinettes (appel, hoogstam) *      x 35,00
26. President van Dievoet (appel, laagstam) *      x 12,50
27. Radoux (appel, laagstam) *      x 12,50
28. Buerré Hardy (peer, laagstam) *      x 35,00
29. Jefkespeer (peer, hoogstam) *      x 35,00
30. Bronzée d’Enghien (peer, laagstam) *      x 12,50
31. Conference (peer, laagstam) *      x 12,50
32. Anna Späth (pruim, halfstam) *      x 18,00
33. Belle de Louvain (pruim, halfstam) *      x 18,00
34. Bigarreau Napoleon (kers, hoogstam) *      x 35,00
35. Lapins (kers, hoogstam) *      x 35,00
36. Steunpaal fruitboom (naaldhout, 250 x 6 cm)      x  3,00
37. Mispel var. Westerveld (halfstam)      x 35,00
38. Rode bes var. Rovada (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  3,00
39. Stekelbes/Kruisbes var. Invicta (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  3,00
40. Zwarte bes var. Titania (3 tot 4 takken, 40 cm)      x  3,00
41. Kweepeer var. Champion (halfstam)      x 35,00
42. Tamme kastanje (wilde variëteit, 80 tot 120 cm)      x  2,50
43. Notelaar (wilde zaailing, 80 tot 120 cm)      x  2,50
44. Wilde bosrank (klimplant, in pot)      x  5,00
45. Druivelaar – Glorie van Boskoop (in pot)      x  9,00
46. Hop (klimplant, in pot)      x  9,00
47. Kamperfoelie (klimplant, in pot)      x  7,00
48. Basis klimhulp (10 m RVS-kabel + oogvijzen)      x 35,00
49. Medium klimhulp (10 m RVS-kabel + kabelhouders)      x 50,00
50. Vlaco-compost (zak 40 liter)      x  2,00
51. Bloemenzaad Tübinger (zakje 20 g)      x  5,00
52. Bostulp (zakje van 5 bloembollen)      x  2,00
53. Wilde narcis (zakje van 5 bloembollen)      x  2,00
54. Boerenkrokus (zakje van 5 bloembollen)      x  1,00
 SUBTOTAAL
 $ KORTING
 TOTAAL

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

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

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

Bestelformulier Behaag onze Kempen 2022

 = goed voor vogels    = mooie bloesem en/of heerlijke geur
 = goed voor bijen en insecten    = past in geschoren haag

* De voorraad fruitboomrassen is beperkt en afhankelijk van de groei 
deze zomer. Wij vullen aan met evenwaardige rassen, waarover wij 
je informeren.     ** Gemengde hagen (30 stuks plantsoen voor 

 10 m haag) - Normale grond: 10 x beuk (groen), 10 x haagbeuk, 

 10 x meidoorn - Vochtige grond: 15 x haagbeuk, 15 x meidoorn.     
*** Bijenbosje (voor 10  m2): 2 x spork, 1 x meidoorn, 2 x hulst, 

 2 x hondsroos, 1 x lijsterbes.
$ Voor grote bestellingen gelieve telefonisch te informeren: korting 

voorzien van 10 % vanaf e 100 (behalve op compost en klimhulpen).
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Schade aan openbaar domein 
na werken of inname

Er wordt heel wat gerenoveerd en gebouwd 
in onze gemeente. Er zijn eveneens veel ac-
tiviteiten waarbij er een gedeelte van het 
openbaar domein wordt ingenomen, bij-
voorbeeld voor het opstellen van een tent 
bij een evenement of het plaatsen van een 
bouwkraan voor de bouw van een woning. 
Door deze activiteiten bestaat de kans dat 
bijvoorbeeld het voetpad of de straat wordt 
beschadigd. Ook wanneer er bijvoorbeeld 
een oprit wordt aangelegd op het openbaar 
domein (berm) zonder de nodige toelatin-
gen, is dit een vorm van schade. 

De schade mag in zo’n gevallen niet meer 
door de bouwheer zelf hersteld worden. Het 
lokaal bestuur zal hiervoor zelf zorgen om-
dat de kwaliteit van de uitvoering van de 
herstelling of de gebruikte materialen door 
een bouwheer, een organisator, ... niet al-
tijd voldoen aan de kwaliteitseisen die ge-
hanteerd worden voor het openbaar domein. 
Deze herstellingen kosten de gemeente jaar-
lijks veel geld. Door de goedkeuring van het 
nieuwe reglement ‘Herstellingen openbaar 
domein na inname of na voltooien bouwwer-
ken’ rekent het lokaal bestuur in de toekomst 
de kostprijs van de herstellingen door aan de 
veroorzaker van de schade (bouwheer, ver-
antwoordelijke van het evenement, ...). 

Met het nieuwe reglement willen we de kwa-
liteit van het openbaar domein in Rijkevor-
sel op niveau houden. Daarnaast primeert 
uiteraard de veiligheid van voetgangers en 
andere weggebruikers.

Het nieuwe reglement kun je nalezen op onze 
website: www.rijkevorsel.be/reglementen. 
Een aanvraag indienen voor de inname van 
openbaar domein kan via het webformulier 
op www.rijkevorsel.be/inname-aanvraag. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/reglementen
· www.rijkevorsel.be/inname-aanvraag

Discriminatie op de huurmarkt

De zoektocht naar een huurwoning loopt 
niet altijd van een leien dakje. De woning-
markt staat vandaag meer dan ooit onder 
druk met een aanbod dat vele malen kleiner 
is dan de vraag. Verhuurders hebben daarom 
de luxe om te kunnen kiezen uit vaak heel 
wat kandidaat-huurders. Want het klopt dat 
een verhuurder het recht heeft om te kiezen 
aan wie hij zijn woning verhuurt. Deze keuze 
dient echter gebaseerd te zijn op objectieve 
factoren. Discriminatie mag daar dus nooit 
een rol in spelen. 

Discriminatie ? 
Maar wanneer is er nu sprake van discrimina-
tie ? Kort gezegd kun je spreken van discrimi-
natie wanneer je in een vergelijkbare situ-
atie minder goed behandeld wordt vanwege 
bijvoorbeeld je geslacht, seksuele oriënta-
tie, leeftijd, etnische origine, gezondheids-
toestand of handicap. Mensen achteruitstel-
len of zelfs uitsluiten op basis van dergelijke 
criteria is bij wet verboden in Vlaanderen. 
Dit wil niet zeggen dat een private verhuur-
der niet mag nagaan of de kandidaat-huur-
der in staat is om de maandelijkse huur te 
betalen. Integendeel.

BOUWEN EN WONEN
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Natuurlijk, als verhuurder besef je niet al-
tijd dat je mogelijks discrimineert. En als 
huurder weet je misschien niet goed welke 
informatie je toekomstige verhuurder of het 
immokantoor al dan niet van je mag vragen. 

Meer informatie hierover kun je vinden op 
www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting.

Meldpunt
Word je als huurder geweigerd en twijfel 
je of alles wel correct verlopen is ? Was je 
getuige van discriminatie ? Dan kun je een 
melding van discriminatie doorgeven. Je 
kunt dit heel eenvoudig online doen door te 
surfen naar www.melding.unia.be of via het 
(gratis) telefoonnummer 0800 12 800.

Beschik je niet over toegang tot het internet 
of heb je hulp nodig bij het invullen van de 
melding ? Dan kun je dit komen melden via 
het gemeentelijk meldpunt discriminatie. 
De medewerker helpt je dan op weg bij het 
invullen van het meldingsformulier. Nadien 
neemt Unia contact met je op en bepaal je 
zelf het vervolg: wil je enkel je verhaal kwijt 
of wil je dat Unia jouw dossier verder zal 
behandelen ?

Tip: breng zoveel mogelijk bewijsmateriaal 
mee naar het meldpunt. Dit kan gaan om  
e-mailverkeer, sms’en, briefwisseling, 
screenshots van online advertenties, even-
tuele getuigenissen, ... Dit zal de medewer-
ker mee opnemen bij de melding. Je kunt bij 
het meldpunt terecht op de sociale dienst 
(Prinsenpad 27). Hiervoor dien je een af-
spraak te maken. Dit kan via 03 340 39 65 of 
via socialedienst@rijkevorsel.be.

Meer info:
· 0800 12 800 (gratis)
· www.melding.unia.be
· www.unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting
· 03 340 39 65
· socialedienst@rijkevorsel.be

Asbestattest eind november 
verplicht

Verkoop je een woning gebouwd voor het 
jaar 2001 ? Dan is een asbestattest verplicht 
vanaf november 2022. Dit attest kun je sinds 
1 juli aanvragen en bevat informatie over  
asbest in de woning en toetst af of de woning 
asbestveilig is. Zo zijn de koper en verkoper 
duidelijk geïnformeerd. 

Wat is het asbestattest ?
Een asbestdeskundige komt ter plaatse voor 
een visuele inspectie en beoordeling, een 
eventuele staalname en het raadplegen van 
bewijsdocumenten. Op basis van dit verslag 
levert de OVAM (Openbare Vlaamse Afval-
stoffenmaatschappij) voor elk eigendom een 
uniek asbestattest af. Hierin staat de uit-
spraak over de asbestveiligheid van de wo-
ning, maar ook advies over hoe je het aange-
troffen asbest kunt beheren of verwijderen.

Is dat verplicht ?
Vanaf 23 november 2022 wordt het verplicht 
om bij de verkoop van een woning gebouwd 
voor 2001 over een asbestattest te beschik-
ken. De makelaar of notaris neemt de infor-
matie uit het asbestattest op in het compro-
mis en uiteindelijk in de notariële akte.

Maar waarom wachten ? Je kunt als verkoper 
je attest al op voorhand voorleggen aan je 
potentiële kopers. Bij verhuur moet de ei-
genaar verplicht een kopie van het asbest-
attest bezorgen aan de (nieuwe) huurders 
(als een asbestattest beschikbaar is).

Hoe en waar aanvragen ?
Op ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest kun 
je terugvinden welke acties je moet onder-
nemen om een asbestattest te verkrijgen.

Meer info:
· ovam.vlaanderen.be/het-asbestattest
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Tijdelijke aanvraagstop 
voor renovatiepremie en 
energiepremies

Mijn VerbouwPremie is sinds 1 juli 2022 de 
eengemaakte premie van de vroegere reno-
vatiepremie en de meeste premies van Flu-
vius voor energiebesparende investeringen. 
Momenteel geldt een tijdelijke aanvraag-
stop:
· Tot en met 30 september 2022 kun je de 

premies (die onderdeel zijn van Mijn Ver-
bouwPremie) tijdelijk niet aanvragen.

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

· Vraag je Mijn VerbouwPremie aan tussen  
1 oktober en 31 december 2022 ? Dan mo-
gen de facturen die je nodig hebt voor de 
aanvraag tot 27 maanden oud zijn.

Vanaf 1 oktober 2022 kunnen particulieren 
en bedrijven via één onlineloket een premie 
aanvragen voor renovatie én energiebespa-
rende investeringen. De eengemaakte pre-
mie geldt voor woningen, appartementen 
en alle andere gebouwen in het Vlaamse 
Gewest.

Wat kun je nu al doen ?
Je kunt alvast starten met jouw renovatiepro-
ject. Facturen mogen bij de aanvraag maxi-
maal twee jaar en drie maanden oud zijn.  
· Voor wie ? Voor al wie investeert in een 

bestaande woning, een bestaand appar-
tement, een appartementsgebouw of een 
bedrijfspand. 

· Waarvoor ? Er zijn premies in de volgende 
categorieën: dakrenovatie, buitenmuur-
renovatie, vloerrenovatie, renovatie van 
buitenschrijnwerk, binnenrenovatie, in-
vesteringen in hernieuwbare energie en 
vernieuwing van elektriciteit en sanitair.

· Welk bedrag ? Het bedrag van de premie 
hangt voor woningen af van het totale ge-
zinsinkomen en de samenstelling van het 
gezin. Voor bedrijfspanden gaat het om 
een vast bedrag per m2 of per installatie.

Bereken op www.mijnverbouwpremie.be via 
de simulator wat dit voor jou betekent. 

Meer info:
· www.mijnverbouwpremie.be

Doe mee aan Operatie Proper 
en verdien een mooie 
beloning!

Ben jij leerkracht op een school of leiding 
in een jeugdvereniging en vind jij een pro-
pere omgeving ook zo belangrijk ? Erger jij 
je ook aan al het zwerfvuil in je buurt en wil 
je daar samen met je school/vereniging iets 
aan doen ? Dan is Operatie Proper misschien 
wel iets voor jou !

Operatie Proper is een beloningssysteem 
voor Vlaamse scholen en jeugdverenigin-
gen. Met het project willen de Kempense 
gemeenten, IOK Afvalbeheer en Mooimakers 
jou en je school/vereniging ondersteunen in 
het engagement tegen zwerfvuil. We helpen 
je met:

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

 

Meer    
info

· een concreet en haalbaar actieplan tegen 
zwerfvuil 

· gratis opruimmateriaal (bv. grijpertjes, 
handschoenen, fluohesjes... ) 

· én een online platform dat je toelaat je 
vooruitgang bij te houden en te delen. 

Wat houdt Operatie Proper 
concreet in ? 
Operatie Proper vindt plaats in de periode 
september 2022 – juni 2023. Gedurende deze 
periode dien je met je school/jeugdvereni-
ging een aantal vaste en verplichte uitda-
gingen aan te gaan, zoals regelmatig het 
zwerfvuil op en rond de eigen terreinen op-
ruimen, themalessen/spelen organiseren of 
metingen van zwerfvuil uitvoeren. Er is ook 
ruimte voor eigen gekozen actiepunten. Jul-
lie kiezen zelf wat jullie belangrijk vinden, 
en wat voor jullie haalbaar is.

Een mooi engagement 
verdient een mooie beloning ! 
Dankzij jullie inspanningen maken we Vlaan-
deren een stukje mooier en daarvoor willen 
we jullie graag bedanken. Als alle actiepun-
ten tot een goed einde zijn gebracht, ont-
vangt je school/jeugdvereniging een finan-
ciële beloning. De beloning hangt af van de 
samenstelling van het actieplan, maar va-
rieert tussen € 500 en € 975. Je eindigt dus 
niet enkel met een mooiere omgeving, maar 
ook met een mooie beloning. 

Meer informatie nodig ? 
Alle informatie over Operatie Proper vind  
je op www.mooimakers.be/operatie-proper. 
Heb je nog verdere vragen, dan kun je ook 
altijd terecht bij IOK Afvalbeheer op het 
nummer 014 46 29 13 of via e-mail naar 
mooimakers@iok.be.

Meer info:
· 014 46 29 13
· mooimakers@iok.be
· www.mooimakers.be/operatie-proper

Wegenwerken Vlimmersebaan

In samenwerking met Pidpa zal de gemeente 
in 2023 starten met wegen- en rioleringswer-
ken in de Vlimmersebaan. Concreet wordt 
de Vlimmersebaan heraangelegd met een 
verhoogd aanliggend fietspad aan beide zij-
den van de straat. Ook de Langedreef krijgt 
een onderhoudsbeurt. Pidpa zal tijdens de 
werken een gescheiden rioleringsstelsel aan-
leggen en wenst een optimale afkoppeling 
van het hemelwater uit te voeren. 

Deze werken verlopen gefaseerd. Momen-
teel zijn hierover nog geen details bekend. 
Vermoedelijk zal er in het voorjaar van 2023 
meer zicht zijn op de timing. Er zal dan 
ook te gepasten tijde een tweede infover-
gadering met de aannemer georganiseerd 
worden. Hierop wordt toelichting gegeven 
over de verschillende fases van de werken. 
Bewoners zullen hiervan tijdig op de hoogte 
gebracht worden. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/wegenwerken
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September is maand van de sportclub
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel plaatst in september de sportverenigingen 
van Rijkevorsel en hun werking in de kijker. In september zullen verschillende 
sporttakken aan bod komen op onze sociale mediakanalen en zal er een 
pagina op de website ter beschikking staan met alle gegevens van onze 
sportclubs in Rijkevorsel per sporttak.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sportverenigingen

Daarnaast roepen we alle kinderen op om op woensdag 28 september 2022 hun sportclub mee 
naar school te brengen door hun sporttenue aan te doen. Het thema van de dag ‘Sportclub’ 
wordt op verschillende manieren ingevuld door de scholen. Op het einde van de dag krijgen alle 
kinderen een folder mee met daarin alle sportclubs van Rijkevorsel en hun contactgegevens.

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

SPORTVAN DE

#sportersbelevenmeer

CLUB
ONZE GEMEENTE DOET OOK MEE!

1 - 3 0  S E P T E M B E R

MEER INFO?  
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER
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Scholenloop 2022

Naar aanleiding van de Vlaamse Veldloop-
week in september wordt ook dit jaar een 
scholenloop ingericht. Dit schooljaar vindt 
de veldloop plaats op dinsdag 20 septem-
ber 2022 tussen 9.00 en 12.00 uur. Er wordt 
geopteerd om de scholenloop tijdens de 
schooluren te laten doorgaan.

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

De scholenloop is een organisatie van het 
lokaal bestuur in samenwerking met de 
Sportraad Rijkevorsel, de drie Rijkevorselse 
scholen, AC Rijkevorsel, KFC Zwarte Leeuw, 
MOEV en met de medewerking van Bruneel-
Cox.

Supporters zijn welkom tijdens de scholen-
loop.

Sporttrainers gezocht

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

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

In september kun je nog deelnemen aan  de 
fotozoektocht rond de Rijkevorselse speel-
pleintjes. 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 gloed-
nieuwe speelpleintjes op Hof Van Roey en 
Hof Van Playsantiën gaan ontdekken !

Je kunt het boekje downloaden op de web-
site www.rijkevorsel.be/speelterreinen of 
ophalen bij het onthaal in de bib of in het 
gemeentehuis. Wil je ook kans maken op 
één van onze fantastische prijzen ? Breng 
dan voor 1 oktober jouw ingevulde boekje 
binnen bij de jeugddienst (op de eerste ver-
dieping van de Leo Pleysierbibliotheek).

We wensen iedereen veel speelplezier !

 Meer info:
· 03 340 00 50
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/speelterreinen

- Kiekeboe 2022: 
plezier voor groot en klein

Na twee zomers in bubbelwerking waren 
we meer dan blij dat we de 26ste editie 
van onze speelpleinwerking Kiekeboe kon-
den organiseren zonder al te veel regeltjes. 
Rijkevorselse kinderen en jongeren van alle 
leeftijden hebben weer een zomer lang kun-
nen genieten van sport en spel, in eigen dorp 
of op locatie. 

Zowel de Kinderclub centrum als de Kin-
derclub Sint-Jozef werden zeven weken 
lang omgetoverd tot de ideale speelloca-
ties. Leuke activiteiten, tof speelgoed, een 
springkasteel en knotsgekke monitoren zorg-
den weer voor heel wat speelplezier ! 

Voor de lagere schoolkinderen was het op 
woensdag helemaal feest. Zij gingen op 
uitstap naar o.a. DippieDoe en Dierenrijk, 
leerden gekke kunstjes tijdens de circus-
workshop of konden zich verfrissen in Wa-
terspeelpark Splesj. 

Ook onze tieners werden niet vergeten. Voor 
hen stonden er weer tal van avontuurlijke 
activiteiten op het programma zoals o.a. de 
wakeboardkampen in de Mosten, een bezoek 
aan Bobbejaanland, een DJ-workshop en tie-
nerfestival T-day. Kortom, het was een fijne, 
speelse zomer. Bedankt aan alle Rijkevor-
selse speelhelden die hier aan meewerkten.
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Buitenspeeldag 2.0

Omwille van het succes van de Buitenspeel-
dag in april, herhalen we deze spelnamiddag 
graag op woensdag 21 september 2022. 

Alle kinderen zijn vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
van harte welkom in de tuin van het woon-
zorgcentrum Prinsenhof, Helhoekweg 18, om 
er zich uit te leven met o.a. volksspelen en 
grote gezelschapsspelen of op onze spring-
kastelen. Voor de kinderen vanaf zes jaar 
voorzien wij begeleiding. Schrijf tijdig in 
zodat er voldoende helpers kunnen voorzien 
worden. Jongere kinderen zijn ook welkom, 
maar we vragen dan wel aan de ouders, 
grootouders, ... om eveneens aanwezig te 
zijn. 

Jullie komen toch ook mee buitenspelen ?

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

Peuterspeelpunt opent 
opnieuw zijn deuren

Tijdens de zomervakantie werden de Kin-
derclubs ingepalmd door de kinderen van de 
speelpleinwerking waardoor het Peuterspeel-
punt twee maanden de deuren heeft geslo-
ten. Op woensdag 7 september 2022 zijn 
jullie weer allemaal welkom voor het eerste 
Peuterspeelpunt van het najaar. Je kunt er 
terecht van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Kin-
derclub centrum. Daarna vindt deze opnieuw 
week om week plaats in de Kinderclub van 
Sint-Jozef en de Kinderclub in het centrum.

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

PEUTE
RSPEELPUNT

7 september - Kinderclub Centrum
14 september - Kinderclub Sint-Jozef

(21 september gesloten owv schoolvrije dag)
28 september - Kinderclub Centrum
5 oktober - Kinderclub Sint-Jozef
 12 oktober - Kinderclub Centrum

 19 oktober - Kinderclub Sint-Jozef
 26 oktober - Kinderclub Centrum

(gesloten - herfstvakantie)
9 november - Kinderclub Centrum

 16 november - Kinderclub Sint-Jozef
 30 november - Kinderclub Centrum
 7 december - Kinderclub Sint-Jozef
14 december - Kinderclub Centrum
21 december - Kinderclub Sint-Jozef

 

steeds van 9.30 tot 11.30 uur

AGENDA
 van 0 - 3jaar

Kinderclub Centrum: Molenstraat 22

Kinderclub Sint-Jozef: Pioenstraat 26

03 340 00 55 - jeugd@rijkevorsel.be
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Pizzadag aan de molen

Pizza margherita, pizza salami, pizza Hawaï 
of een vegetarische pizza ? Kom op zondag  
18 september tussen 12.00 en 17.00 uur naar 
het molenterrein en kies zelf je ingrediënten 
voor je pizza. Na enkele minuten bakken in 
de houtoven kun je smullen van een over-
heerlijke pizza.

Een ideaal moment om eens af te spreken 
met je familie en vrienden om samen te ver-
toeven op het gezelligste terras van Rijke-
vorsel.

· De prijs van een pizza bedraagt € 7,50.
· Voorverkoop: aan de onthaalbalies in het 

gemeentehuis en in de Leo Pleysierbiblio-
theek

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

Wandeling en rondleiding bij 
Imkersgilde Sint-Ambrosius 
De Raam vzw

Wil je de werking van bijencentrum De Raam 
ontdekken onder begeleiding van een gids ? 
Noteer dan alvast zondag 9 oktober 2022 in 
je agenda.

We beginnen met een wandeling van on-
geveer 5 km in de mooie omgeving van De 
Raam. Aansluitend krijgen we een boeiende 
rondleiding in het bijencentrum. We ontdek-
ken er de tuin met meer dan 300 verschil-
lende drachtplanten, die toepasselijk ge-
schikt werden in een zeshoekige structuur, 
net als een bijenraat. Er zijn negen thema-
tuintjes die telkens een ander aspect uit het 
leven van de bijen belichten. Jong en oud 
kunnen er kennismaken met het doen en la-
ten van deze nuttige diertjes.

De wandeling start om 14.00 uur aan het be-
zoekerscentrum van De Raam, Keirschothoe-
veweg. Aansluitend rond 15.30 uur start de 
rondleiding met gids. Na de rondleiding is er 
gelegenheid om iets te drinken. Alleen deel-
nemen aan de rondleiding is ook mogelijk.

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

zondag 
9 oktober
2022

wandeling
+/- 5 km
en 

 rondleiding
met gids
bij

bijencentrum
De Raam

Start
wandeling:
14.00 uur
start

rondleiding:
15.30 uur

 Gratis
deelname

• Start en
aankomst
wandeling bij
bijencentrum 
De Raam

Keirschothoeveweg
2310 Rijkevorsel

• Enkel deelnemen 
 aan de rondleiding
met gids kan ook,
start om 15.30 uur.

 
•Na de rondleiding
zijn er dranken te
verkrijgen aan
democratische
prijzen.

 

Meer info:
Toerisme
Rijkevorsel
toerisme@rijkevorsel.be

03 340 00 52
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Belle Perez: 16 december 2022
Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feestver-
pakking! Het gelijknamige album en een 
geweldige liveshow, dat is wat je mag ver-
wachten van de Spaanse schone. Op vrijdag 
16 december brengt Belle tijdens haar show 
in de Sint-Willibrorduskerk, de beste num-
mers uit haar carrière. De deuren van de 
kerk gaan open om 19.30 uur. Het optreden 
start om 20.30 uur.
De voorverkoop voor het concert van Belle 
Perez start op zaterdag 1 oktober 2022. De 
inkomkaarten kun je kopen aan de onthaal-
balie in het gemeentehuis en aan de balie 
in de Leo Pleysierbibliotheek. Tickets kosten  
€ 25 in voorverkoop en € 30 ter plaatse 
(geen gereserveerde plaatsen).

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

Winterklanken
Bellle Perez

vrijdag 16 december 2022
20:30 uur-Deuren open om 19:30 uur 

Sint-Willibrorduskerk - Dorp 2310 Rijkevorsel
Voorverkoop:€25 - Kassa:€30

Meer info: Toerisme Rijkevorsel - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
tel. 03 340 00 00 (52) - toerisme@rijkevorsel.bel

Concerten in de
Sint-Willibrorduskerk

Lisa Del Bo: 15 oktober 2022
Op zaterdag 15 oktober 2022 organiseert de 
parochie samen met de kerkraad een con-
cert van Lisa Del Bo in de Sint-Willibrordus-
kerk, dit naar aanleiding van het jubileum 
van veertig jaar gezinsvieringen. De avond 
start om 19.30 uur.

Tickets kosten € 15 en zijn te koop bij het 
secretariaat van de parochie (Doelenpad 8) 
of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis 
tijdens de openingsuren. Op de avond zelf 
kun je een uur voor aanvang ook nog tickets 
ter plaatse kopen.

Meer info:
· 03 314 61 00 (parochie)
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Leo Timmers-tentoonstelling

In oktober ontvangt de bibliotheek de Leo 
Timmers-tentoonsteling. De scholen wer-
den al uitgenodigd, maar iedereen, jong en 
oud, is welkom om te komen genieten van 
de prachtige illustraties uit de verschillende 
prentenboeken. De tentoonstelling wordt 
officieel geopend op zaterdag 8 oktober, tij-
dens de Verwendag van de bibliotheek.

Bij al deze mooie tekeningen en voorwerpen 
hoort natuurlijk ook een verhaal dat niet 
mag ontbreken. Daarom organiseert de bib 
voorleesmomenten iedere woensdagnamid-
dag en zaterdagvoormiddag in oktober. Kom 
gerust eens verdwalen in de wereld van Leo 
Timmers !

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/leotimmers

Verwendag op 8 oktober in 
de Leo Pleysierbibliotheek

De jaarlijkse verwendag vieren we zoals al-
tijd met onze lezers. Deze dag willen we de 
bibliotheekbezoeker eens extra in de bloe-
metjes zetten. Je kunt in de bib terecht 
voor een hapje en een drankje en natuurlijk 
wordt er ook dit jaar weer een boekenver-
koop georganiseerd.

Ook voor de kleinste lezers is er animatie 
voorzien. En dat is niet alles ! Zowel jong en 
oud kunnen genieten van de Leo Timmers-
tentoonstelling die om 10.00 uur geopend 
wordt. 

Iedereen welkom van 10.00 tot 13.00 uur.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/verwendag

VRIJE TIJD
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Grabbelpas: Rikki De Musical

Op vrijdag 4 november organiseren we met 
de Grabbelpas twee voorstellingen van de 
minimusical ‘Ik ben Rikki ! De musical is 
gebaseerd op de populaire prentenboeken 
‘Rikki’ van Guido van Genechten en is ge-
schikt voor kinderen van vier tot acht jaar.

Hoi ! Ik ben Rikki, het konijn met het slappe 
oortje. Ik woon in een fijn huisje in het bos. 
Kom jij bij mij op bezoek ? Dan kunnen we 

leuke spelletjes spelen en stel ik je voor aan 
al mijn vriendjes !

Tot snel, Rikki

Inschrijven kan vanaf 10 oktober via I-school 
of in de bib.

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

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· evenementen@rijkevorsel.be – 03 340 00 54
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
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Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 1 250:

Prijzen voor gratis 
omslaglot (oranje 
kleur)
Winnen een reis 
naar Samana:
Serie B  033593
Serie G  022364
Serie J  017351
Serie A  028031
Serie H  019621

Winnen een aankoopcheque
Sodexo t.w.v. € 25: in alle 
series het nummer eindigend 
op 224

Tombola solidariteitsactie Samana 2022: trekking van 10 juni 2022

Prijzen voor gewone loten (blauwe kleur)
Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 250: in alle series het nummer 
122071, 136226, 191764 en 225123

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 125: in alle series het num-
mer eindigend op 0913 en 7290

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 50: in alle series het nummer 
eindigend op 551

Winnen een aankoopcheque Sodexo
t.w.v. € 25: in alle series het nummer 
eindigend op 090, 347, 601 en 768

Serie A 137935
Serie B 130881
Serie C 118502
Serie D 177745
Serie E 161660
Serie F 111513
Serie G 153426
Serie H 143270

Serie J 190779
Serie K 172288
Serie L 202086
Serie M 156657
Serie N 138808
Serie P 126641
Serie Q 137283

Personen die in het bezit zijn van een winnend nummer worden verzocht dit onder gesloten omslag op te sturen aan Samana, 
dienst Tombola, Haachtsesteenweg 579 - 1031 Brussel, met vermelding van de volledige naam en adres, zoals voorzien op 
de rugzijde van de tombolaloten. Op de briefomslag met winnend lot dient eveneens naam en adres vermeld te worden. De 
prijzen worden na controle aan de prijswinnaars verzonden.

Meer info: · www.samana.be
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#2310
16 juli 2022  Chantalle 

Heuvelmans van brandweerpost Rijkevorsel  

kroont zich in Westrozebeke tot Belgisch 

Kampioen crossduatlon voor brandweerliedenACR - Atletiekclub RijkevorselVereniging in de kijker

· Hoofdactiviteit: atletiek
· Aantal jaren actief: 14 jaar
· Aantal leden: 40 leden
· E-mail: kennis.eddy@skynet.be
· Website: www.acrijkevorsel.weebly.com

ACR - Atletiekclub Rijkevorsel

Stel jullie vereniging eens voor ?
Wij zijn een atletiekvereniging, opgericht 
in 2008 als nieuwe club. Voordien waren we 
een onderafdeling van Beerschot Atletiek.

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
We zijn een feitelijke vereniging met een 
voorzitter, een penningmeester en een se-
cretaris. Twee keer per jaar houden we een 
vergadering.

Waar in Rijkevorsel kunnen 
we jullie terugvinden ?
Trainen doen we op de looppiste van het ge-
meentelijk sportveld Bavelstraat, elke dins-
dag en donderdag.

Wat is  het belangrijkste 
evenement van de vereniging ? 
De jaarlijkse cross aan het gemeentebos in 
Sint-Jozef Rijkevorsel.

Wie kan lid worden ?
Iedereen van 7 tot 77 jaar.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de clubgeschiedenis ? 
De jaren met de jeugdsportlaureaat Rijke-
vorsel.

Hoe hebben jullie de 
coronaperiode beleefd ? 
Niet zo goed. Ons ledenbestand is er door 
gezakt.

Wat willen jullie ooit nog 
bereiken ? 
Een eigen lokaal met goede sanitaire voor-
zieningen.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ? 
De Koninklijke Harmonie Broederband.
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Geflitst...

1 juli 2022  Stratenloop Rijkevorsel-Leeft ‘Memorial Fons Brydenbach’

29 juni 2022 

Kleuters van Het Moleke 

bedanken begeleiders van de 

Kinderclub met een zelfgemaakte zonnebloem 16 juli 2022  Chantalle 

Heuvelmans van brandweerpost Rijkevorsel  

kroont zich in Westrozebeke tot Belgisch 

Kampioen crossduatlon voor brandweerlieden

23 juli 2022    10de Grote Prijs 

Peter Brosens kermiskoers 

Sint-Jozef Rijkevorsel 

28 juli 2022    Rijkevorsel Swingt 

op de parking naast de 

Oude Pastorij

28 en 29 mei 2022  Dansshow Dans Maar in Sportcentrum De Valk
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2 juli 2022  Gebuurte Oude Braak winnaar frietkotactie ‘Zonder Zwerfvuilstraat’

11 juni 2022  Recreatieve duatlon FC De Kliefhamers
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Coördinator van een zwerfkattenproject. 
Wat moeten we ons daarbij voorstellen ?
Ik heb mijn liefde voor katten van mijn moeder geërfd. Toen ik nog kind was, zorgde zij reeds 
voor de zwervertjes die thuis aankwamen. In 2016 zag mijn man een oproep in de 2310 waar 
ze vrijwilligers zochten om vangkooien te gaan plaatsen. Dit is de start geweest van een nu uit 
de hand gelopen hobby.

De meldingen van inwoners komen binnen via de gemeente of rechtstreeks bij mezelf. Daarna 
contacteer ik de melder en ga nog eens na over hoeveel katten het gaat en of deze groot of 
klein zijn, tam of wild. Vervolgens neem ik contact op met de vrijwilligers. Zij gaan dan op pad 
met de kooien.

Zijn jullie met veel vrijwilligers?
Voor het zwerfkattenproject zelf hebben we nu twee nieuwe vrijwilligers. Voordien kon ik 
rekenen op een gepensioneerde man die dit super heeft gedaan. Jammer genoeg is het in de 
vrijwilligerswereld een komen en gaan van mensen. We zoeken dus nog vrijwilligers die mee 
willen inspringen om vangkooien te zetten. Ze hebben een eigen auto nodig, voldoende vrije 
tijd en liefde voor katten. Ze krijgen een vergoeding voor hun onkosten van de gemeente. 
Om zich aan te melden kunnen ze contact opnemen met het lokaal bestuur via e-mail naar  
milieu@rijkevorsel.be of naar zwerfkattenproject.rh@gmail.com.

Coördinator zwerfkattenproject 
Rijkevorsel Svea Plees

Svea Plees is onze coördinator van het zwerfkattenbeleid. Svea is een 
gedreven, enthousiaste vrouw met een grote passie voor het verzorgen van 
(zwerf)katten. Samen met haar vrijwilligers draagt zij haar steentje bij tot 
het verzachten van het dierenleed. Ze heeft ondertussen zelf een erkend 
dierenasiel voor de opvang van katten opgericht.

Volk van
Veussel
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Je hebt ondertussen zelf een erkend dierenasiel voor de opvang van 
katten opgericht. Wanneer ontstond dit plan ?
Tijdens het zetten van de vangkooien vond ik zoveel kittens die ik niet meer op straat wilde 
zetten of kittens die gewoon te klein waren om aan hun lot over te laten. Omdat de meeste 
asielen steeds volzet waren met kittens en poezen uit hun eigen gemeente zat er voor mij niets 
anders op dan zelf voor een plaats te zorgen. Zo ben ik dus in 2018 gestart met een asiel. Het 
asiel heeft een vast adres maar werkt niet op een vaste plaats. We werken met opvanggezinnen. 
Je kunt dus bij ons niet zomaar binnenstappen en katjes komen kijken. 
Om een asiel uit te baten is het verplicht om het diploma ‘asielmedewerker’ te behalen. Kennis 
van zaken is echt wel nodig om voor de vele katten te kunnen zorgen. Ook ‘asielmanagement’ is 
nodig. Ondanks het feit dat alles draait rond het redden van de katten is het eigenlijk ook een 
bedrijf runnen. Je werkt met giften en donaties en je hebt natuurlijk veel onkosten allerlei. 
Het is dus belangrijk om het geld naar behoren te beheren om niet in financiële problemen te 
komen. Ook deze kennis is dus nodig. Er is geen luxe voor de bestuursleden maar we proberen 
wel onze vrijwilligers hun onkosten te vergoeden naast de verplichte facturen.

zoekt een (m/v)

PROJECTMEDEWERK(ST)ER 
LOKAAL ENERGIE- EN KLIMAATPACT B1-B3

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

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als projectmedewerk(st)er lokaal energie- en klimaatpact 
behandel je energie- en klimaatdossiers in samenwerking 
met verschillende interne en externe stakeholders, alsook in 
relatie met burgers via de uitrol van participatieve projecten. 
Verder bied je technische en administratieve ondersteuning 
bij taken inzake patrimoniumbeheer. Je werkt onder leiding 
van het clusterhoofd Grond.

PROFIEL

Je hebt een brede interesse in het beleidsdomein van energie, 
klimaat en duurzaamheid. Daarnaast beschik je over een 
sterk analytisch vermogen. Je kunt projectmatig werken en 
formuleert de zaken zowel mondeling als schriftelijk op een 
heldere manier. Je stelt je dynamisch en professioneel op in 
teamverband, maar kan evengoed zelfstandig werken.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 

je terug op de website. Schoolverlaters worden toegelaten tot 
de selectieprocedure mits voorlegging van een studiebewijs. 
Het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op het 
moment van indiensttreding. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 20 september 2022. Je verstuurt 
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft 
deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. 
het college van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail 
indienen via onderstaand adres.

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

 

Meer    
info
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Met hoeveel medewerkers zijn jullie ? 
Het is een komen en gaan van vrijwilligers. Maar daarnaast hebben we toch ook de ‘die hards’, 
de harde kern. Mensen waar we op kunnen rekenen, en dit al geruime tijd. Momenteel heeft 
onze vzw drie bestuursleden; negen opvanggezinnen; één IT-er die onze website verzorgt en 
eveneens opvangpapa is; twee vrijwilligers die de vangkooien plaatsen en zes chauffeurs. Deze 
laatsten brengen katten heen en terug van en naar de dierenarts/opvanggezin. 

Daarnaast halen ze ook kittens en tamme poezen op die gevonden zijn en waarvoor geen vang-
kooi nodig was. Tenslotte hebben we ook iemand die onze spaarpotjes ophaalt in de winkels en 
af en toe ook in dierenwinkels een dagje verblijft om zo donaties te kunnen krijgen. In totaal 
zijn we nu met twintig vrijwilligers.

Vind je voldoende opvanggezinnen ?
Vrijwilligers heb je nooit te veel. We zoeken dus zeker nog opvanggezinnen bij. Zij horen eigen 
vervoer te hebben. Hun eigen dieren moeten gevaccineerd zijn en in geval van katten moeten 
ze uiteraard ook steriel zijn. Verder indien mogelijk een aparte ruimte om de katten in quaran-
taine te zetten. Toch wel voldoende vrije tijd en als het om een gezin gaat, is het belangrijk 
dat beide partners hierachter staan. 

Wij komen een bezoekje brengen en kunnen zo alle vragen beantwoorden en kijken of het gezin 
in aanmerking komt. Alle materialen, medicatie en voeding komen van de vzw. Bijgevolg zijn er 
enkel de kilometers van en naar de dierenarts die ze zelf moeten bekostigen. Bij interesse kun 
je een e-mail sturen naar zwerfkattenproject.rh@gmail.com.

Hoe kunnen inwoners jullie bereiken ?
Katten kennen geen vakantie en geen zon- en feestdagen. Daarom zijn we op deze momenten 
steeds beschikbaar voor dringende gevallen. Wanneer we gecontacteerd worden om hulp, dan 
zoeken we steeds naar een oplossing. Mensen naar een ander asiel sturen doen we niet, tenzij 
het om een gemeente gaat die ook een zwerfkattenbeleid heeft dat werkt. Hebben we geen 
plaats, dan bellen we zelf naar asielen tot er eentje gevonden is. Eens ik weet dat een kat in 
nood is, kan ik het niet loslaten. Ik heb enkel gemoedsrust als ik weet waar de kat terecht komt. 
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Heb je bepaalde wensen of doelen die je nog wil bereiken ?
Er is eigenlijk nog een hele lange weg te gaan naar sensibiliseren toe. Nog te veel mensen den-
ken in termen van ‘het is maar een kat’. Deze dieren worden niet steriel gemaakt om allerlei 
redenen. Dit gaat van het gewoon niet weten tot laksheid omwille van financiële of religieuze 
redenen. Te veel mensen weten nog steeds niet dat ze verplicht zijn hun kat steriel te maken, te 
chippen en te registreren. Dit is wettelijk verplicht voor elke kat geboren na 31 augustus 2014. 

Mijn wens en doel is dat er een deftige controle kan gebeuren op steriliseren, chippen en  
registreren van katten. Dat er ooit een mentaliteitsverandering zal komen naar katten toe  
en dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen. Een stop op al de oeps-nestjes ! Dat men  
al deze mensen met een ‘het zijn maar katten’-mentaliteit verplicht zou laten werken in een 
asiel zodat ze zien welke ellende er is. Een utopie, ik weet het, maar bij deze mijn wens en 
doel !

Wil je je aanmelden als gastgezin ? Heb je kittens gevonden of wil je een gift doneren aan de 
organisatie ? Neem zeker eens een kijkje op de website.

Meer info: · www.zwerfkatten.be

zoekt een (m/v)

KLINKERLEGGER
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als klinkerlegger maak je deel uit van de afdeling wegen en 
gebouwen. Je voert werkzaamheden uit voor de aanleg en het 
onderhoud van wegen. Je staat in voor het onderhoud van het 
gebruikte materieel.

PROFIEL

Je hebt voldoende basiskennis van wegenbouw en 
het daarbij gebruikte materieel en het onderhoud 
ervan. Je bent collegiaal en stipt en je hebt een grote 
verantwoordelijkheidszin.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet 
slagen voor de selectieprocedure. Een informatiebrochure met 
een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht 
van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. 
kun je opvragen bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister 
én een kopie van je rijbewijs B ten laatste op 20 september 
2022. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend 
per post t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel of geef deze af tegen 
ontvangstbewijs aan de personeelsdienst. 
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail 
indienen via onderstaand adres.

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

 

Meer    
info
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Tot 30 september 2022
Fotozoektocht 
speelpleintjes
Spel 

Nog tot en met eind september 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 ont-
dekken !
Gratis

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

5 en 12 september 2022
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijfmoment gratis computer-, 
tablet- en smartphonelessen Digidak
Lessenreeks

Spreek jij al de DIGI-taal ? Heb je nog 
nooit met een computer, smartphone 
of tablet gewerkt en wil je het graag 
leren ? Wil je meer weten over inter-
net, accounts, veilig internetgebruik, 
e-loket ? Dit en nog veel meer ontdek 
je tijdens de verschillende gratis lessen 
die door Digidak in Rijkevorsel worden 
georganiseerd. Vooraf inschrijven kan 
tijdens de inschrijfmomenten of na de 
inschrijfmomenten tijdens de vrije in-
loop zolang er vrije plaatsen zijn.

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Blenders - digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be
 www.digidak.be

9 september 2022
Om 20.30 uur
The Sheila Divine - try-out
Concert

Net als vier jaar geleden openen we 
het seizoen van De Singer met de ge-
weldige gitaarrockband The Sheila Di-
vine. In aanloop naar hun concert in 
het Depot testen de Amerikanen hun 
set uit in de intieme setting van De Sin-
ger ! The Sheila Divine staat garant voor 
heerlijke, emotionele en melodieuze 
gitaarpop. Nummers als ‘Hum’, ‘Like A 
Criminal’, ‘Automatic Buffalo’ en ‘Side-
ways’ stonden niet voor niets bovenaan 
in de lijst van De Afrekening.
Voorverkoop : € 21 
 Inkomprijs : € 23 
Voorverkoop studenten : € 17
Inkomprijs studenten : € 19

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

10 september 2022
Om 20.30 uur
Artur Menezes
Concert
De Braziliaan Artur Menezes, gevestigd 
in Los Angeles, verovert stormender-
hand de bluesrock scene ! De energieke 
gitarist, zanger en songschrijver is 

vooral beïnvloed door de blues, al durft 
hij ook uitstapjes te maken naar psy-
chedelische rock, funk en Braziliaanse 
ritmes zoals ‘baião’. Zo creëert hij z'n 
eigen geluid. Op één van de nummers 
van zijn laatste album speelt niemand 
minder dan bluesgrootheid Joe Bona-
massa mee. Een aanrader !

Voorverkoop : € 15 
 Inkomprijs : € 17 
Voorverkoop studenten : € 10
Inkomprijs studenten : € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

15 september 2022
Om 20.30 uur
Christophe Stienlet - try-out 
‘Binneuh !’
Theatervoorstelling

Voetbalfanaat of niet ? ‘Binneuh !’ is 
een heerlijk humoristische voorstelling 
waar je letterlijk kunt binnenkijken in 
de wereld van de Rode Duivels & Red 
Flames. De inside-verhalen, weetjes, 
anekdotes, roddels, teleurstellingen en 
vreugde, ... Christophe Stienlet vertelt 
er alles over. Hij is dan ook de geknipte 
man: naast acteur, ‘foute vriend’, im-
pro-speler en publieksopwarmer is hij 
ook de exclusieve stadionomroeper van 
de Rode Duivels & Red Flames.
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Voorverkoop : € 12 
 Inkomprijs : € 15 
Voorverkoop studenten : € 9
Inkomprijs studenten : € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

16 september 2022
Om 20.00 uur
Brandweerquiz
Quiz

 Brandweerkazerne Rijkevorsel
 Looiweg 32
 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 0496 80 95 54
 vzwbrandweerrijkevorsel@telenet.be

 Inschrijven via e-mail

17 september 2022
Motorrit 150 jaar 
Brandweer Rijkevorsel
Moto-evenement

Op deze zaterdag organiseren wij een 
grote motorrit van 175 km op verschil-
lende Gps-modellen. Leuke attenties 
voor de grootste groep, oudste deelne-
mer, verste deelnemer, ...
€ 7, ontbijt inbegrepen

 Brandweerkazerne Rijkevorsel
 Looiweg 32
 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 0496 80 95 54
 vzwbrandweerrijkevorsel@telenet.be

Om 20.30 uur
Chico Freeman - 
Antonio Faraò Quartet
Concert

 Roberto Cifarelli © Phocus

Saxofonist Chico Freeman en pianist 
Antonio Faraò delen een fascinatie 
voor de revolutionaire jazz van John 
Coltrane. Samen met hun band werpen 
zij nieuw licht op klassiekers uit het 
œuvre van de legendarische saxofonist 
en componist. Daarnaast spelen zij ei-
gen composities geïnspireerd door hun 
grote voorbeeld. Een niet te missen af-
spraak met de jazzgeschiedenis !
Voorverkoop : € 24 
 Inkomprijs : € 26 
Voorverkoop studenten : € 20
Inkomprijs studenten : € 22

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

18 september 2022
Van 10.00 tot 19.00 uur
Opendeurdag 150 jaar 
Brandweer Rijkevorsel
Opendeurdag

Gratis
 Brandweerkazerne Rijkevorsel

 Looiweg 32
 2310 Rijkevorsel

 Brandweer Rijkevorsel
 vzwbrandweerrijkevorsel@telenet.be
 0496 80 95 54

Van 12.00 tot 17.00 uur
Pizza aan de molen
Eten en drinken

Pizza margherita, pizza salami, pizza 
Hawaï of een vegetarische pizza ? Kom 
op zondag 18 september tussen 12.00 
en 17.00 uur naar het molenterrein en 
kies zelf je ingrediënten voor je pizza. 
Na enkele minuten bakken in de houto-
ven kun je smullen van een overheer-
lijke pizza. Een ideaal moment om eens 
af te spreken met je familie, vrienden, 
om samen te vertoeven op het gezellig-
ste terras van Rijkevorsel. De prijs van 
een pizza bedraagt € 7,50.

 De Stenen Bergmolen
 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be

 Voorverkoop aan de balies 
 van het gemeentehuis en de 
 Leo Pleysierbibliotheek

 

Aankondigingen van 
activiteiten in oktober
dien je uiterlijk op
zondag 4 september 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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Om 11.00 uur
Ceremonie herdenking bevrijding
Plechtigheid
Gratis

 Plumbridgemonument
 Jaagpad Sint-Jozef
 2310 Rijkevorsel

 Spearhead vzw en 
 lokaal bestuur Rijkevorsel

21 september 2022
Van 14.00 tot 16.00 uur
Buitenspeeldag 2.0
Spel 

In Rijkevorsel vieren we niet één keer, 
maar twee keer Buitenspeeldag ! Alle 
kinderen zijn van harte welkom in de 
tuin van woonzorgcentrum Prinsenhof 
om er zich uit te leven met o.a. volks-
spelen en grote gezelschapsspelen of op 
onze springkastelen. Voor de kinderen 
vanaf 6 jaar voorzien wij begeleiding. 
Schrijf hiervoor tijdig in zodat wij vol-
doende helpers kunnen voorzien. Jon-
gere kinderen zijn ook welkom, maar we 
vragen dan wel aan de ouders, grootou-
ders, ... om ook aanwezig te zijn. Jullie 
komen toch ook mee buiten spelen ?
Gratis

 WZC Prinsenhof
 Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel

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

 Inschrijven via e-mail of 
 telefonisch

22 september 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Initiatielessen ‘een sjaal weven’
Lessenreeks
Zin om een mooie sjaal te weven ? Wij 
starten met gratis initiatielessen elke 
donderdagvoormiddag (eventueel ook 

in de avond) in ons weeflokaal. Zo leer 
je een oud ambacht.

Gratis
 Oude Pastorij

 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
 Weefkring Rijkevorsel
 03 312 45 79

 Telefonisch inschrijven

Om 20.30 uur
Workshop gitaar o.l.v. 
Guillaume Lamont (RHEA)
Muziekworkshop

Guillaume Lamont is gitarist van de 
band RHEA, maar hij is ook één van 
de drie gezichten van Gibson Bene-
lux. Op 22 september komt hij naar de 
Singer met een interactieve workshop 
om je wegwijs te maken in de wereld 
van versterkers, pedalen, pick-ups. Je 
kunt je basiskennis bijschaven en is er 
ook ruimte voor allerlei vragen, over 
songschrijven tot de radertjes van de 
muziekindustrie. Een unieke kans om 
in gesprek te gaan met een actuele mu-
zikant. In deze workshop heb je geen 
voorkennis nodig. Neem gerust je eigen 
gear mee !
€ 15 
Studenten : € 19

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

24 september 2022
Om 20.30 uur
Pierre Vervloesem Group ft. 
Bruno Vansina
Concert
Vansina en Vervloesem leerde elkaar  
20 jaar geleden kennen bij Flat Earth 
Society Orchestra. Als snel was duide-
lijk dat ze een grote gedeelde fascina-
tie hadden voor Frank Zappa maar ook 
Talking Heads, Martin Denny, John Has-
sel ... Normaal speelt het Pierre Ver-
vloesem Group uitsluitend eigen reper-
toire. Voor deze gelegenheid breiden ze 
het repertoire uit met composities van 
Vansina. Het wordt een avond met ton-
nen energie, de nodige humor en mu-
zikale absurditeiten maar vooral een 
samenwerking tussen twee muzikanten 
en vrienden, een avond van ‘copains’, 
twee handen op één buik.

Voorverkoop : € 14 
 Inkomprijs : € 16 
Voorverkoop studenten : € 12
Inkomprijs studenten : € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

25 september 2022
Van 7.30 tot 10.30 uur
Veldtoertocht MTB Rijkevorsel
Wielrennen

 adres    info    telefoon    e-mail
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Veldtoertocht door het landelijke Rij-
kevorsel en omgeving. 90 % onverharde 
weg, vlak parkoers. Keuze uit drie af-
standen: 27 km, 40 km of 52 km. Lengte 
kidstoer bedraagt 15 km.
Leden VWB : € 4 
 Niet-leden : € 6 
Niet-leden -16 jaar : € 2
Leden VWB -16 jaar : gratis

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 Rijkevorselse Wielertoeristen
 03 297 50 81
 info@rwtrijkevorsel.be
 www.rwtrijkevorsel.be

Van 10.00 tot 11.00 uur
Sint-Luciabegankenis
Festiviteit
Gezinsviering voor de overledenen van 
het gebuurte Sint-Lucie.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Gebuurte Sint-Lucie

Van 10.00 tot 18.00 uur
Cars & Coffee
Auto-evenement

Mooie rondrit in de Kempen met old-
timers, young-timers, cabrio's, sport-
wagens, moto's, tractoren, ...

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

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

 Inschrijven via de website

Van 13.00 tot 18.00 uur
IJs- en Pannenkoekendag
Eten en drinken
Iedereen hartelijk welkom !

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 KVG Rijkevorsel

29 september 2022
Van 8.00 tot 15.00 uur
21ste Spilzakkentocht
Wandelen
Wandelen in de natuur en in de omge-
ving van het kanaal Dessel-Schoten.
€ 3 
Leden : € 1,50 

 Café Sport
 Stevennekens 218 - 2310 Rijkevorsel

 Wandelclub De Noorderkempen
 0474 63 56 43
 mertensjan772@gmail.com

Om 20.30 uur
Bas Birker - try-out (uitverkocht)
Stand-up comedy

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

30 september 2022
Om 20.00 uur
Quiz Harmoniefeesten 
KH Broederband
Quiz

Quiz voor jong en oud. Ploegen van 
minimum 4 en maximum 8 personen. 
Vooraf inschrijven via Jan Tax. Mooie 
prijzen te winnen !
€ 20

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0498 31 59 27
 jantax@skynet.be
 khbroederband.be

 Inschrijven via e-mail of 
 telefonisch

  website    facebook    instagram    2310-app

volgende maand

Vanaf 1 oktober 2022
Tentoonstelling Leo Timmers

 Leo Pleysierbibliotheek

2 oktober 2022
Ontbijtbuffet Harmoniefeesten
KH Broederband

 Zaal ’t Centrum

Opendeurdag WZC Den Brem
 WZC Den Brem

5 oktober 2022
Orchestra Nazionale Della Luna

 de Singer

8 oktober 2022
Verwendag

 Leo Pleysierbibliotheek

9 oktober 2022
Wandelen bij De Raam

 Bijencentrum De Raam

11 oktober 2022
Infoavond Het Kompas

 GVBS Het Kompas
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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 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 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

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

Dienst lokale economie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
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 03 340 00 30
 Bibliotheek 03 340 00 50
 Financiën 03 340 00 04
 GLS De Wegwijzer 03 340 00 60
 HVZ Taxandria 014 47 09 20
 Kinderclub 03 340 00 56
 Omgeving 03 340 00 20
 Recyclagepark 03 340 00 88
 Sociale dienst OCMW 03 340 39 65
 Technische dienst  03 340 00 20
 Vrije tijd 03 340 00 53
 Lokale economie 03 340 00 37
 Wijkpost politie 03 340 88 50
 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.

L E O  P L E Y S I E R B I B L I O T H E E K

Leo Timmers tentoonstelling
heel oktober 2022

Verwendag
za 8 oktober 2022

Rikki De Musical
vr 4 november 2022

Grabbelpas

Lezing Dirk Draulans
do 17 november 2022

Davidsfonds

Lezing Toni Coppers
di 22 november 2022

Ben ik wel NORMaal?
za 26 november 2022

Tania Poppe & Ann Ceurvels

Lezing Hendrik Vos
di 20 december 2022

Davidsfonds

M E E R  I N F O  E N  I N S C H R I J V E N

03 340 00 50 - bibliotheek@rijkevorsel.be


