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2310
Sint-Luciakapel

Iedere laatste zondag van september wordt 
in Rijkevorsel Sint-Lucia, de patrones tegen 
besmettelijke ziekten, gevierd. De verering 
dateert van lang geleden: onze gemeente was 
vanaf 1493 zelfs een echt bedevaartsoord. 
Nu organiseren de ‘Vrienden van Sint-Lucie’ elk 
jaar nog de Sint-Luciabegankenis aan de kapel. 
Hierbij herdenken ze o.a. de overledenen 
van het gebuurte.

© Ellen Fockaert
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INHOUD

4
23/10 komt in zicht. Dit betekent weer feest in Rijkevorsel, 
niet één dag maar een volledig weekend dit jaar. Op het 
programma staan verschillende binnen- en buitenactiviteiten op 
verschillende locaties, voor jong en oud. 

26
Ga je kortelings bouwen of verbouwen ? Tijdens de Bouwfit-

sessies ontdek je alles over duurzaam en energiezuinig  
(ver)bouwen. De Bouwfit-dagen zijn gratis en vinden plaats in 

Hoogstraten. Met de opgedane kennis zal je energierekening er 
wel bij varen.

12
‘Kracht’ is het jaarthema van de 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid. Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat ieder 
van ons zich goed in zijn of haar vel voelt. Ken je iemand die 

wel een geluksmomentje kan gebruiken ? Bezorg ons dan de 
‘wens’kaart in de middenkatern van deze 2310.

30
In oktober ontvangt de bibliotheek de Leo Timmers-
tentoonstelling. Leo Timmers is een succesvol jeugdauteur en 
illustrator. Tijdens de Verwendag van de bib op 8 oktober wordt 
deze tentoonstelling officieel geopend. 

20
Als lokaal bestuur willen we samen met onze inwoners het 
beleid vormgeven. Ook voor mobiliteit staat participatie hoog 
op de agenda. Via een vragenlijst kun jij jouw mening over 
de mobiliteit in Rijkevorsel geven. Op 10 oktober wordt een 
mobiliteitscafé georganiseerd.

© Peter Kleeren

© Peter Kleeren
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VOORWOORD

Nathalie Cuylaerts,

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

De vakantie zit er voor iedereen weer op. Op 1 september heropenden de poorten van 
de kleuter-, lagere en middelbare scholen en ondertussen zijn ook de hogescholen en 
universiteiten weer begonnen. Aan alle leerlingen en studenten veel plezier en succes !

In deze 2310 maken we de winnaars van onze wedstrijd ‘2310 om te zien’ bekend. 
Proficiat aan alle winnaars en bedankt aan iedereen om weer zo massaal jullie leukste 
vakantiekiekjes met ons te delen ! Vele van deze foto’s tonen nog maar eens hoe mooi ons 
dorp is !

De eerste tien dagen van oktober staan in het teken van de geestelijke gezondheid. Een 
belangrijk thema dat het hele jaar door leeft maar begin oktober extra in de kijker wordt gezet. In deze 2310 vind 
je enkele plaatselijke acties. Breng een ‘wens’kaart binnen of doe mee aan onze krijtactie. Hoe dit allemaal in zijn 
werk gaat, kun je verderop lezen.

De tweede week van oktober zetten we traditiegetrouw onze medewerkers van de kinderopvang weer in de kijker, 
‘onze sterren op de speelvloer’. Een dikke pluim en een warme dank voor hun dagelijkse inzet voor onze kinderen. 
Zij verdienen stuk voor stuk een podium !

Wat valt er allemaal nog te beleven in oktober ? Op 1 oktober zetten we de jubilarissen die 50, 60 en 65 jaar 
gehuwd zijn in de bloemetjes. Op 11, 12 en 13 oktober kunnen onze senioren er weer een lap op geven tijdens 
onze seniorenfeesten. Op 11 oktober organiseert het lokaal bestuur een mobiliteitscafé. Meer info hierover verder 
in deze 2310. Op 21 oktober is het aan de leden van onze jeugdbewegingen. Zij vieren hun dag in Hoogstraten 
achter de Pax. Op 22 en 23 oktober vieren we onze gemeentelijke feestdag. We maken er dit jaar een weekend 
van ! En op 31 oktober is er de jaarlijkse lichttocht georganiseerd door Toerisme Rijkevorsel. Kortom, het wordt een 
drukke maand.

Afsluiten doe ik met een oproep. Onze brandweer is nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Voel je jezelf geroepen, 
denk je er al even over na om de stap te zetten om ons vrijwilligerskorps te versterken ? Kijk dan zeker verderop en 
waag de stap !

Beste inwoner,
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BESTUUR

Wandel of loop je graag ? Ben je een cultuur- of muziekliefhebber ? Trek je er graag op uit met 
je gezin ? Of ben je een echt feestbeest ... ? Wel, goed nieuws: tijdens het 2310-weekend is er 
voor elk wat wils ! Ontdek hieronder het voorlopige programma van het lokaal bestuur en van 
een aantal Rijkevorselse verenigingen en organisaties. Hopelijk zien we jou ook verschijnen op 
ons feestweekend! 
Houd zeker ook de webpagina www.rijkevorsel.be/2310dag in de gaten of volg ons via de Face-
book- en Instagrampagina 2310 Rijkevorsel voor de laatste nieuwtjes over het 2310-weekend. 

Zaterdag 22 oktober
Veusselse Moonshine Trail
· Start familiewandeling: 13.00 uur · start registratie inschrijvingen: 13.30 uur
· Start 42 km: 15.30 -16.00 uur · start 31 km: 16.00 -16.30 uur · 
 start 21 km: 16.30 -17.00 uur · start 11 km: 17.00 -17.30 uur
· Chirolokalen Sint-Jozef Rijkevorsel, Zuiderdijk 10E (start- en finishplaats)
· Organisatie: J&S Events in samenwerking met lokaal bestuur Rijkevorsel 

Dit jaar maken we van onze 2310-feestdag een heus feestweekend ! 
Op zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober kun je allerlei toffe 
activiteiten beleven op verschillende locaties in 2310 Rijkevorsel. 

2310-dag wordt 2310-weekend !

© Peter Kleeren
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Op zaterdag 22 oktober kun je deelnemen aan de eerste editie van de Veusselse Moonshine Trail, 
een recreatieve wandel/looptocht door de wonderlijke natuur van Rijkevorsel en omgeving. Je 
kunt kiezen uit vier verschillende afstanden: zo is er de 11 km voor de rustige genieters, de  
21 km voor de ervaren wandelaars/lopers, de 31 km voor de sportievelingen en de 42 km voor 
de echte marathonliefhebbers. 

Starten kan in de late namiddag aan de chirolokalen van Sint-Jozef zodat je bij het vallen van 
de avond kunt genieten van de rust, de natuur en het maanlicht. Onderweg zijn er checkpoints 
en bevoorradingsplaatsen. Deelnemers en supporters kunnen op de vertrek- en aankomstplaats 
terecht voor een hapje en een drankje en er is ook kinderanimatie voorzien. 

2310-korting voor de inwoners van Rijkevorsel
Als inwoner van Rijkevorsel kun je genieten van een speciale 2310-korting. Je betaalt slechts 
€ 5 voor eender welke afstand. De korting kun je bekomen door de promocode ‘2310’ in te 
vullen bij het inschrijven op de website www.veusselsemoonshinetrail.be. Deze korting geldt 
uitsluitend voor inwoners van Rijkevorsel ! 

2310-familiewandeling
Tijdens de Veusselse Moonshine Trail voorzien we ook een 2310-familiewandeling van ongeveer 
4 kilometer. Volg vanaf de chirolokalen een afgepeilde route en laat je verrassen door de rand-
animatie. Deze wandeling is een aanrader voor het hele gezin en kun je doen vanaf 13.00 uur 
tot 17.30 uur.

2310-feest
· Vanaf 20.00 uur
· Kiosk aan het gemeentehuis, Molenstraat 5
· Organisatie: @Veussel

De eerste editie van het 2310-feest vorig jaar was een schot in de roos ! Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat de Rijkevorselse vereniging @Veussel bij hun beproefde recept blijft. Op zaterdag 
22 oktober toveren ze de kiosk aan het gemeentehuis opnieuw om tot een waar swingpaleis. 
Haal dus je dansbenen boven en leef je uit op de beats van enkele geweldige Rijkevorselse DJ’s. 

Net voor middernacht tellen we met z’n allen af naar de 2310-dag. Het zou overigens zo maar 
kunnen dat het lokaal bestuur dit heuglijke moment viert met een gepaste traktatie aan de 
aanwezige feestvierders.

Zondag 23 oktober
Familiedag in Sint-Jozef Rijkevorsel
· Van 14.00 tot 17.00 uur
· Gemeenschapscentrum Sint-Jozef, Kerkdreef 61 en Kinderclub Sint-Jozef, Pioenstraat 26
· Organisatie: Lokaal bestuur Rijkevorsel en Heemkundige Kring Rijkevorsel

Op zondagnamiddag 23 oktober nodigt het lokaal bestuur iedereen uit op de gezellige familie-
dag in Sint-Jozef Rijkevorsel. In en rond het Gemeenschapscentrum en de Kinderclub van Sint-
Jozef voorzien we tal van activiteiten. 
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Daarnaast kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkastelen of op de gloednieuwe speel-
tuigen van de Kinderclub Sint-Jozef. Zin in een heerlijk zachte knuffel ? Warme William is op-
nieuw van de partij ! En als kers op de taart zal er op de locatie een klassieke draaimolen 
pronken. Ondertussen kunnen ouders, familieleden en vrienden op het indoorterras genieten 
van een hapje en een drankje. Ook de tweedehandswinkel van De Schakel in de Pioenstraat is 
op deze namiddag geopend. Zeker een bezoekje waard !

Heemkundige Kring stelt in primeur twee zeer oude schepenbrieven tentoon
Door de toekomstige renovatie van het gemeentehuis is een deel van het Heemkundig Museum 
verhuisd naar het Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef. Op deze nieuwe locatie zal de Heem-
kundige Kring speciaal voor de 2310-dag een bijzondere aankoop tonen aan het publiek. 

Onlangs kon de Heemkundige Kring twee zeer oude schepenbrieven op perkament, met de 
zegel er nog aan, op de kop tikken. De brieven dateren uit de tijd van de Bourgondiërs (circa 
1384 -1482). Omwille van de ouderdom worden deze normaal gezien niet tentoongesteld, maar 
uitzonderlijk stelt de Heemkundige Kring de stukken in primeur voor op de 2310-dag. Wie wil, 
kan ze komen bekijken en uitleg krijgen over de inhoud en het waarom van de brieven. Aan de 
hand van die perkamenten krijg je ook duiding over de rol van de vrouw en de armenzorg in 
die tijd.

2310-concert
· Van 14.30 tot 18.30 uur
· Zaal ’t Centrum, Dorp 21
· Organisatie: Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

Het 2310-weekend sluiten we af met een muzikale ode aan onze Veusselse feestdag ! De muzi-
kanten van de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid spelen op zondag 23 oktober onder leiding 
van Cindy Kranen hun allereerste 2310-concert. Verwacht je aan een luchtig concert gevuld met 
volkse, lichte en makkelijk verteerbare muziek. 

Inkomprijs voor het 2310-concert bedraagt € 5 en kinderen jonger dan 14 jaar krijgen gratis 
toegang. Meer info vind je op hun website www.fanfarevnarijkevorsel.be.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/2310dag
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Winnaars fotowedstrijd
‘2310 om te zien’

Op onze oproep om je vakantiemomenten op 
de gevoelige plaat vast te leggen werd op-
nieuw enthousiast gereageerd. Voor ons was 
het heel fijn om te vernemen hoe jullie de 
afgelopen zomer hebben beleefd.

Uit alle inzendingen werd elke week een 
selectie getoond op onze Facebook- en In-
stagrampagina 2310 Rijkevorsel. Vijfentwin-
tig deelnemers werden uiteindelijk beloond 
met een mooie prijs. Proficiat aan alle win-
naars !

Winnen een geschenkbox 
Veusselse Verwennerij:
· Ellen Fockaert
· Martine Goetschalckx
· Johan Kaethoven
· Wendy Peeters
· Roel Scheynen

Daarnaast mogen twintig deelnemers reke-
nen op een cadeaubon van Toerisme Rijke-
vorsel ter waarde van € 20, waarmee ze te-
rechtkunnen bij onze lokale handelaars.
· Jaan De Cordt
· Hilde Dorekens
· Bieke Haemhouts
· Jacqueline Jansen
· Peter Kleeren
· Liesje Korthoudt

· Mario Krijnen
· Katrien Lauryssen
· Carla Maes
· Xander Mertens
· Lydia Muñoz Ramaekers
· Sigi Nuyts
· Jan Smits
· Leen Sprangers
· Roel Van Bergen
· Jef Van den Heuvel
· Zjef en  Kirsten Van Den Heuvel
· Liam Van Hout
· Ingrid Vervloet
· Peggy Vlaminckx

© Wendy Peeters

© Johan Kaethoven

© Roel Scheynen

© Martine Goetschalckx



8

BESTUUR

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 gezellig sa-
menzijn.

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. Inschrijven kan tot 
en met maandag 26 september.

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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Lokaal bestuur koopt 
parochiezaal Sint-Jozef aan

De gemeenteraad heeft in zitting van 31 
augustus 2022 de aankoop van de parochie-
zaal van Sint-Jozef goedgekeurd. Het lokaal 
bestuur zal op korte termijn bekijken welke 
renovatiewerken nodig zijn en hoeveel tijd 
deze in beslag zullen nemen. Na deze nood-
zakelijke werken kunnen de verenigingen te-
rug gebruikmaken van de parochiezaal.

De parochiezaal was tot voor kort eigendom 
van het dekenaat Noorderkempen. Omdat 
het beheer door vrijwilligers niet meer mo-
gelijk was, heeft het lokaal bestuur de zaal 
de voorbije jaren gehuurd zodat deze ter 
beschikking kon gesteld worden aan de ver-
enigingen. De verlenging van het huurcon-
tract liet echter een tijd op zich wachten, 
aangezien het dekenaat als eigenaar eerst 
een aantal werken met betrekking tot de 
brandveiligheid diende uit te voeren. Met de 
aankoop van de parochiezaal door het lokaal 
bestuur zullen deze werken nu uitgevoerd 
kunnen worden. Het brandveilig maken en 
renoveren van het gebouw zal uiteraard wat 
tijd in beslag nemen. We vragen dan ook het 
nodige geduld aan de verenigingen die in de 
toekomst gebruik willen maken van de zaal.

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 cadeaubonnen kopen 
zonder dat je hiervoor een afspraak moet 
maken.
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Kort verslag raden
31 augustus 2022

Gemeenteraad
De geloofsbrieven voor de hoedanigheid van 
gemeenteraadslid van de heer Karel Godet 
worden goedgekeurd. Aansluitend wordt be-
trokkene uitgenodigd tot het afleggen van 
de eed waardoor hij in functie treedt als ti-
telvoerend gemeenteraadslid. De rangorde 
van de gemeenteraadsleden wordt opnieuw 
vastgesteld.
 
Goedkeuring wordt verleend aan enkele 
aanpassingen in het huishoudelijk reglement 
van de gemeenteraad inzake het digitaal 
vergaderen.

Kennis wordt genomen van het besluit van  
2 juni 2022 van de gouverneur tot vernie-
tiging van de besluiten van het college van 
burgemeester en schepenen van 11 en 25 
april 2022 waarbij aan raadslid Ooms werd 
geweigerd om de notulen, bemerkingen, 
ideeën van de Rijkevorsel Informeert-verga-
deringen te bezorgen. 

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van GLS De Wegwijzer van  
8 juni 2022.

Goedkeuring wordt verleend aan de grond-
verwerving aan Oostmalsesteenweg 76, 
zijnde percelen van 30 m2 en 100 m2, voor 
de realisatie van een trage weg tussen Oost-
malsesteenweg en sportzone Sonsheide.

De ontwerpakte betreffende de kosteloze 
erfpachtovereenkomst van 27 jaar voor de 
Kapelberg wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gegeven aan de verwer-
ving van de parochiezaal te Sint-Jozef, Pas-
toor Lambrechtsstraat 1. Het lokaal bestuur 
zal op korte termijn bekijken welke drin-
gende renovatiewerken nodig zijn.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Comparti-
mentering en verbouwen sanitair GLS De 
Wegwijzer’. De raming van de kosten be-
draagt € 461 037,83 excl. BTW. 

De gemeenteraad keurt het jaarverslag 
2021, inclusief het financieel verslag, van 
de Interlokale Vereniging Noorderkempen 
Werkt goed. Eveneens wordt de dotatie van 
€ 6 005,51 aan de vereniging voor het wer-
kingsjaar 2021 goedgekeurd.

De samenwerkingsovereenkomst met ILV 
Noorderkempen Werkt en partners in het 
kader van de uitbouw van een lokaal e-in-
clusiebeleid wordt goedgekeurd.

In de Veldstraat, richting Looiweg en De 
Parre, wordt de voorrangsregeling, ter 
hoogte van de wegversmallingen, vastgelegd 
en goedgekeurd.

Een permanent aanvullend politiereglement 
wordt goedgekeurd voor volgende locaties in 
de Looiweg:
· Bij Mopperstraatje en Lijsterstraat ter 

hoogte van de kruispunten met Looiweg 
moeten bestuurders voorrang verlenen. 
De plaats waar de bestuurders, zo nodig, 
moeten stoppen en voorrang verlenen 
wordt aangeduid en gesignaleerd door 
verkeersbord B1 en wegmarkeringen over-
eenkomstig art.76.2 van de wegcode.

· Op Looiweg ter hoogte van het kruispunt 
met Lijsterstraat hebben de bestuurders 
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voorrang. Dit wordt gesignaleerd door ver-
keersbord B15c en B15f.

· Op Looiweg, vanaf Mopperstraatje tot 
Looiweg huisnummer 10, is parkeren 
verboden aan de kant van de pare huis-
nummers. Het begin en einde van de par-
keerreglementering wordt aangeduid. Dit 
wordt gesignaleerd door verkeersborden 
E1. De verkeersborden worden aangevuld 
met x-borden Xb en Xa.

In de Molenakkers, van huisnummer 7 tot 
huisnummer 23, wordt een parkeerregeling 
vastgelegd en goedgekeurd.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van raadslid Ooms, namens de Gemeentebe-
langen-fractie, om het reglement aan te pas-
sen naar de eerstvolgende openbare verkoop 
voor wat betreft de termijn voor het kosten-
vrij ophalen van fietsen en bromfietsen die 
ontvreemd werden en waarvan de eigenaar 
van de fiets of bromfiets werd aangetroffen. 
Het college is reeds bezig met een globale 
herziening van dit reglement.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van raadslid Ooms, namens de Gemeente-
belangen-fractie, om bijkomende verkeers-
spiegels te plaatsen aan de paal tegenover 
de Potbergstraat, aan het kruispunt De 
Parre-Veldstraat en aan het kruispunt Klun-
dert-Kievitsheide. 
De reden hiervoor is dat uit advies blijkt dat 
verkeersspiegels veelal een vals gevoel van 
veiligheid geven, dat afstanden en snelhe-
den van het verkeer in een verkeersspiegel 
moeilijk in te schatten zijn en het vaak beter 
is een kruispunt uiterst voorzichtig te bena-
deren.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
De raad neemt akte van de installatie van 
rechtswege van de heer Karel Godet als lid 
van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Goedkeuring wordt verleend aan enkele 
aanpassingen in het huishoudelijk reglement 
van de OCMW-raad inzake het digitaal ver-
gaderen.

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

Akte wordt genomen van het voorstel tot 
verhoging van de kilometervergoeding voor 
de Minder Mobielen Centrale.

De OCMW-raad keurt het bestek voor de 
samenaankoop van geneesmiddelen en ver-
zorgingsproducten goed alsook de samen-
werkingsovereenkomst voor het leveren van 
geneesmiddelen en verzorgingsproducten 
met ingang vanaf 1 januari 2023.
 

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op 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

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

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid: 1 tot 10 oktober
Een gelukkig leven... Dat wensen we elkaar allemaal toe. Maar je ‘gelukkig 
voelen’ of ‘gelukkig zijn’: wat is dat precies ? 
Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we het belang van een goede geestelijke 
gezondheid in de kijker. 

Jaarthema ‘Kracht’
Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in het teken van ‘Kracht’. We heb-
ben allemaal de mogelijkheid om te groeien, talenten te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te 
bouwen. Het ontdekken van je krachten leidt zo tot grotere levenskwaliteit. Daarnaast lukt het 
vanuit zelfvertrouwen beter om krachtige relaties met anderen aan te gaan.

Het jaarthema ‘Kracht’ sluit aan bij het bouwblok ‘Jezelf kunnen zijn’ van de Geluksdriehoek. 
Belangrijk is dat je jezelf kunt aanvaarden en een positieve houding kunt aannemen over jezelf, 
ook in relaties met anderen. 

Acties in Rijkevorsel
Spreuken op de stoep
De vorige jaren nam het lokaal bestuur deel aan de actie ‘Spreuken in het straatbeeld’. Met 
fijne woordspelingen en deugddoende boodschappen op ramen en etalages lieten we de voor-
bijgangers nadenken over hun mentale gezondheid.

Voor dit jaar willen we een oproep doen om tijdens de Week van de Geestelijke Gezondheid een 
toffe krijttekening op je oprit of op de stoep voor je deur te kleuren.
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Meer info: · communicatie@rijkevorsel.be

Je herinnert je ongetwijfeld nog wel de krijttekeningen met hartverwarmende boodschappen 
die massaal op de stoepen verschenen tijdens de coronaperiode. Velen haalden hier de ‘kracht’ 
uit om vol te houden.

Wij dagen je nu uit om kleur te brengen in de herfstdagen en in de week van 1 tot 10 oktober 
een mooie ‘kracht’tekening of deugddoende boodschap te tekenen voor je deur. Neem een foto 
van je krijttekening en stuur deze door naar communicatie@rijkevorsel.be voor 15 oktober of 
post deze op je Instagram-account met vermelding van de hashtag #2310rijkevorsel. Wie weet, 
win je wel een mooie prijs.

Gelukskoekjes
Over de herkomst van de fortune cookies of gelukskoekjes werd al heel wat gediscussieerd en 
geschreven. Wat zeker is, is dat een gelukskoekje een krokant koekje is met binnenin een pa-
piertje met daarop een voorspelling, een leuke quote of levenswijsheid. 
We selecteerden vijf deugddoende teksten en lieten deze verpakken in een gepersonaliseerde 
verpakking. Ons ‘2310’ gelukskoekje krijg je bij een bezoek aan één van onze diensten in de 
week van 1 tot 10 oktober. 

Geluk zit in de kleine dingen
Sommige mensen denken dat geluk zit in veel spullen hebben, in je belangrijk voelen. Het zijn 
echter de kleine dingen in het leven die ertoe doen. Groter is niet altijd beter. Echt geluk zit 
’m in de details. De onverwachte speciale momenten, spontaan zijn, tussen de regels door 
lezen. Het is kijken hoe de zon ondergaat, een huisdier aaien, een mooi gedicht voorlezen, je 
favoriete taart bakken, ... 

Zorgeloos door het leven gaan is moeilijk. Ongetwijfeld kent ieder onder ons wel iemand in de 
familie, kennissenkring, gebuurte, ... die getroffen wordt door ziekte, iemand die eenzaam is, 
iemand die rouwt om het verlies van een dierbare, een burn-out heeft, ... Je wil deze mensen 
helpen, steunen, met raad en daad bijstaan maar je vindt niet altijd de juiste manier om dit 
te doen. 

Enkele weken geleden mochten we in ons woonzorgcentrum nog meehelpen aan het laten uitko-
men van een wens/droom van één onze bewoners. In aanloop van de Week van de Geestelijke 
Gezondheid gaan we samen met jou proberen nog meerdere inwoners blij te maken.

In het midden van deze 2310 vind je een ‘wens’kaart. Ken jij iemand die een hart onder de riem 
kan gebruiken ? Iemand die het momenteel moeilijk heeft ? Deponeer dan deze wenskaart voor 
10 oktober in onze brievenbus, Molenstraat 5 of in de boekenschuif van de Leo Pleysierbiblio-
theek, Hoogstraatsesteenweg. Wie weet kunnen we dan samen met jou een wens/droom laten 
uitkomen en een glimlach toveren op het gezicht van een bijzonder iemand voor jou.

Laat ons weten aan wie je denkt en waarom hij/zij een geluksmomentje kan gebruiken en welke 
wens je voor hem/haar in gedachten hebt. We bekijken dan samen met jou of we de wens kun-
nen realiseren.
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Project ‘De Feeënboom’

Ook dit jaar engageert het lokaal bestuur 
Rijkevorsel zich voor het project ‘De Feeën-
boom’, bedacht door vzw The Good Witches. 
Met dit project wil het lokaal bestuur Rij-
kevorsel ervoor zorgen dat alle kinderen uit 
kwetsbare gezinnen een leuk cadeau mogen 
ontvangen tijdens de eindejaarsperiode. Zij 
krijgen de kans om een cadeau te kiezen, dit 
voor een maximumbedrag van € 30, en voe-
gen dit toe aan hun verlanglijstje. Het hoeft 
niet één cadeau van € 30 te zijn. Het kunnen 
ook meerdere cadeaus zijn met een maxi-
mum totale waarde van € 30.

Vanaf 4 november tot en met uiterlijk 2 de-
cember zullen er opnieuw Feeënbomen ver-
schijnen in Rijkevorsel. Naast het plukken van 
een verlanglijstje uit de boom, is het ook mo-

gelijk om een centje te schenken. Wanneer 
er geen verlanglijstjes meer beschikbaar zijn, 
hangen we dit uit in de Feeënbomen.

Inwoners van Rijkevorsel (of daarbuiten) kun-
nen op hun beurt de wensen van deze kin-
deren in vervulling laten gaan. Je vindt de 
Feeënbomen terug in de bibliotheek en in de 
deelnemende supermarkten.

Wie komt in aanmerking ?
Alle Rijkevorselse kinderen en jongeren uit 
kwetsbare gezinnen, vanaf geboortejaar 2006 
tot en met 2022. Onder kwetsbare gezinnen 
verstaan we: 
· Personen die reeds gekend zijn bij de so-

ciale dienst of doorverwezen zijn door 
partnerorganisaties: personen in schuld-
hulpverlening, personen in collectieve 
schuldenregeling, personen in budgetbe-
heer, personen die een leefloon ontvan-
gen, personen met een verhoogde tege-
moetkoming, ...

· Personen wiens inkomen onder de Euro-
pese armoedegrens ligt:

 • € 1 287 voor een alleenstaande volwas- 
 sene

 • voor iedere bijkomende persoon ouder  
 dan 14 jaar: + € 643,50

 • voor iedere bijkomende persoon jonger  
 dan 14 jaar: + € 386,10 

Kinderen die in aanmerking komen, ontvan-
gen automatisch een brief met een verlang-
lijstje. Zij krijgen de tijd tot 21 oktober om 
hun verlanglijstjes binnen te brengen bij de 
sociale dienst.

Als je denkt dat je in aanmerking komt voor 
dit project en eind september nog geen brief 
hebt ontvangen, dan mag je contact opne-
men met de sociale dienst.

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

LEVEN EN WELZIJN
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Sociaal Verwarmingsfonds

De vzw Sociaal Verwarmingsfonds komt voor 
een deel tussen in de betaling van de ver-
warmingsfactuur van personen die zich in 
een moeilijke situatie bevinden. Om recht 
te hebben op deze toelage dien je aan be-
paalde voorwaarden te voldoen.

Stijgende energieprijzen zorgen 
bij huishoudens voor veel 
problemen
Dat de energieprijzen hard gestegen zijn, 
moeten we je wellicht niet meer vertel-
len. Voor veel gezinnen en alleenstaanden 
zijn de prijsstijgingen direct voelbaar in de  
portemonnee, maar de stijgingen treffen 
vooral mensen met een lager inkomen het 
hardst. Verwarming van je woning is daarbij 
de belangrijkste kostenpost in je energiere-
kening.

Kom jij in aanmerking 
voor een toelage ?
De energierekening voor het ene huishouden 
kan er heel anders uitzien dan voor een ander 
huishouden. Men kan zich immers verwarmen 
met verschillende verwarmingsbronnen zoals 
gas, elektriciteit, stookolie, propaangas, ... 
En ook de voorwaarden van de leveringscon-
tracten kunnen nogal verschillen.

De overheid heeft ondertussen heel wat 
maatregelen genomen om de energiere-
kening van gezinnen te verlichten. Om jou 
wegwijs te maken heeft het Sociaal Verwar-
mingsfonds met ‘Vraag het aan Mina’ een 
handige tool uitgewerkt op haar website. 
In een aantal vragen helpt de digitale assis-
tente Mina jou op weg om de juiste steun-
maatregelen terug te vinden.

Toelagen werden verhoogd
Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt zelf 
ook toelagen op energie, maar specifiek voor 

gebruikers van huisbrandolie of propaangas 
die zich in een meer kwetsbare situatie be-
vinden. 

Met de stijgende energieprijzen heeft de 
regering recent beslist om deze toelagen te 
verhogen en aan te passen aan de huidige 
prijzen in de markt. De maximumtoelage 
werd van 20 cent naar 36 cent per aange-
kochte liters verhoogd, afhankelijk van jouw 
specifieke aankoopprijs. 

Daarnaast werd de maximumhoeveelheid 
die betoelaagd kan worden, verhoogd van  
1 500 liter per jaar naar 2 000 liter per jaar, 
dit alles voor aankopen in bulk (om een ma-
zout- of propaantank te vullen). Gezinnen 
die zich verwarmen met huisbrandolie of 
lamppetroleum (type c) aangekocht aan de 
pomp in kleine hoeveelheden of jerrycans 
kunnen rekenen op een verhoging van een 
forfaitaire toelage van € 210 per jaar naar 
€ 456 per jaar. 

De toelagen van het Sociaal Verwarmings-
fonds moeten aangevraagd worden via de 
sociale dienst van het OCMW.

Vergeet je stookoliepremie 
van € 225 niet
Naast de toelage van het Sociaal Verwar-
mingsfonds (gericht naar de meer kwetsbare 
gezinnen) heeft de regering ook een stook-
oliepremie van € 225 voorzien voor elke ge-
bruiker van stookolie en/of propaangas − in 
bulk. Om te genieten van de stookoliepremie 
van € 225 dien je een aanvraagprocedure bij 
de FOD economie te volgen. 

Met vragen kun je ook steeds terecht bij de 
medewerkers van onze sociale dienst. Je 
kunt hen bereiken via socialedienst@rijke-
vorsel.be of maak een afspraak via het tele-
foonnummer 03 340 39 65.

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

Meer info:
· 03 340 00 19
· financien@rijkevorsel.be

Zorg dat je niets mist 
door de griep

Elk jaar opnieuw brengt 
de winter vervelend ge-
zelschap met zich mee: 
griep. Gemiddeld wordt 
één op de tien mensen er-

mee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na 
enkele dagen, maar bij sommigen kan griep 
ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven 
ook honderden mensen aan de gevolgen van 
de ziekte.

Vaccinatie is de beste manier om je tegen 
griep en vooral de gevolgen ervan te be-
schermen. Ben je gevaccineerd, dan is de 
kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je 
toch griep, dan word je met een vaccinatie 
minder ziek en is de kans op complicaties 
zoals een longontsteking veel kleiner.

Je laat je best vaccineren tussen midden ok-
tober en midden november. Zolang de griep 
niet in het land is, blijft vaccinatie nuttig. 
Het vaccin beschermt pas na twee weken en 
werkt maar één winterperiode.

Voor wie is griepvaccinatie 
belangrijk ?
· vrouwen die zwanger zijn tijdens het 

griepseizoen
· iedereen ouder dan 65 jaar
· iedereen vanaf de leeftijd van zes maan-

den met diabetes of een andere chroni-

Onderwijscheques voor 
gezinnen	die	het	financieel	
niet breed hebben

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

Ouders van kinderen die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming in de ge-
zondheidszorg of een attest leefloon van het 
OCMW bezitten, ontvingen de onderwijsche-
ques reeds per post. Per schooljaar worden 
zeven onderwijscheques van € 10 toegekend 
aan de gerechtigden. Met deze cheques kun-
nen de ouders de facturen van de lagere 
school per kind betalen.

De Rijkevorselse lagere scholen − De Weg-
wijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas − 
werken actief mee aan het project. Ook zijn 
er een aantal scholen buiten onze gemeente 
die een overeenkomst met het lokaal bestuur 
gesloten hebben over de onderwijscheques. 
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GLS De Wegwijzer
is weer gestart

Op donderdag 1 september 2022 ging ons 
nieuwe schooljaar van start. Gelukkig kon-
den we dit schooljaar starten zonder corona-
maatregelen, een hele verademing voor vele 
kinderen en leerkrachten. Laten we duimen 
dat dit zo kan blijven.

Er werd tijdens de zomermaanden erg hard 
gewerkt op onze school. Elke klas kreeg 
gloednieuwe touchscreenborden. Dit zorgt 
voor extra mogelijkheden en bevordert de 
kwaliteit van onze lessen. Daarnaast vonden 
er schilderwerken en herstellingen plaats. 
Er werd een extra lokaal ingericht boven de 
kinderclub en sommige lokalen kregen een 
andere functie. GLS De Wegwijzer is het lo-
kaal bestuur zeer dankbaar voor deze grote 
investering alsook het gemeentepersoneel 
voor de uitvoering van de werken.

Een eerste schooldag is altijd spannend, zo-
wel voor de juffen en meesters als voor de 
kinderen. Voor de leerlingen van het eerste 
leerjaar is dit een extra spannende dag. Op 
onze school krijgen zij een meter of peter 
toegewezen. Dit is een leerling uit het vijfde 
of zesde leerjaar die hen helpt om hen weg-
wijs te maken op onze school. Elk jaar op-
nieuw is het fijn om te zien hoe kinderen 
elkaar helpen en voor een ander zorgen.

We maken er samen een topjaar van !

sche ziekte van bijvoorbeeld hart, longen 
(ernstig astma of COPD), lever, nieren of 
spieren. Of mensen die een verminderde 
weerstand hebben door een andere ziekte 
of een behandeling

· alle personen die opgenomen zijn in een 
woonzorgcentrum, een psychiatrische in-
stelling of een instelling voor personen 
met een beperking

· alle mensen die samenwonen met de bo-
vengenoemde risicopersonen of die zorgen 
voor kinderen jonger dan zes maanden

· alle personen werkzaam in de gezond-
heidssector

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID www.laatjevaccineren.be

Zorg dat je 
niets mist 

door griep.
Laat je vaccineren 
en bescherm jezelf 

en je omgeving. 
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Hoe laat je je vaccineren ?
Vraag een voorschrift aan je arts en haal het 
vaccin bij de apotheker. Ga vervolgens zo 
snel mogelijk naar je arts om het vaccin te 
laten plaatsen. Bewaar het vaccin in de koel-
kast, anders wordt het waardeloos. Ben je ie-
mand voor wie het vaccin wordt aanbevolen, 
dan wordt jouw griepvaccin gedeeltelijk te-
rugbetaald. Het kost dan ongeveer € 6. Heel 
wat mutualiteiten geven nog extra korting. 
Voor mensen die in een woonzorgcentrum of 
in sommige andere instellingen verblijven, is 
het vaccin gratis in Vlaanderen.
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op om alle mensen getroffen door kanker te 
tonen dat hun strijd ook de onze is. Want 
net zoals het lintje, draag je kan-
ker niet alleen.

Net zoals de vorig jaren zullen 
alle medewerkers van het lo-
kaal bestuur het bekende gele 
lintje opspelden, dit uit soli-
dariteit met alle patiënten 
die tegen kanker vechten en 
hun naasten.

Meer info: · www.dagtegenkanker.be

Dag tegen Kanker 
op 20 oktober

Vroeg of laat krijgt ieder van ons te maken 
met kanker. Rechtstreeks of onrechtstreeks. 
Daarom organiseert Kom op tegen Kanker sa-
men met talloze zorgorganisaties elke derde 
donderdag van oktober de Dag tegen Kanker.

Tijdens de Dag tegen Kanker zijn er ontel-
bare hartverwarmende activiteiten voor 
kankerpatiënten en hun naasten. Bovendien 
roept Kom op tegen Kanker die dag iedereen 

Familieberichten

Geboorten
· Van Riel Fem en Tess 20 juli 2022 kinderen van Van Riel Lorenz en Donckers Sarina
· Lenaerts Lewis 2 augustus 2022 kind van Lenaerts Dieter en Claeys Katrien
· Verpoorten Norr 9 augustus 2022 kind van Verpoorten Glenn en Vervoort Jolien
· Aerts Ties 22 augustus 2022 kind van Aerts Jasper en Van Hoeck Leen
· Van Calster Puck 25 augustus 2022 kind van Van Calster Jasper en Proost Annelot

Huwelijken
·	Van Looveren Leo en Danckers Cornelia 6 augustus 2022
·	Van De Mierop Dieter en Huysmans Jolien 6 augustus 2022
·	Crols Werner en Torsin Kim 13 augustus 2022
·	Moens Benjamin en Petry Elkje 16 augustus 2022
·	Moors Jari en Marissen Shelsey 20 augustus 2022
·	Kustermans Wim en De Backer Gwen 20 augustus 2022
·	Vets Berten en Bevers Marlies 20 augustus 2022

· Van Riel Magda °1934 †  1 augustus 2022
· Doms Leonardus °1954 †  2 augustus 2022
· Broecks Julia °1929 †  5 augustus 2022
· Michielsen Elisabeth °1929 † 13 augustus 2022
· Janssens Julia °1931 † 14 augustus 2022
· Engel Cornelius °1944 † 14 augustus 2022
· Thys Maria °1932 † 16 augustus 2022
· Gabriels Angelina °1927 † 18 augustus 2022
· Michiels Frans °1944 † 20 augustus 2022

· Van Looveren Gerda °1957 † 21 augustus 2022
· Fransen Leo °1935 † 23 augustus 2022
· Vandoosselaere Jeannine °1934 † 23 augustus 2022
· Belmans Norbertus °1937 † 23 augustus 2022
· Wittenberg Denis °1939 † 26 augustus 2022
· Schrauwen Carolina °1930 † 30 augustus 2022
· Lauryssen Mariette °1945 † 30 augustus 2022
· Aerts Augustinus °1946 † 31 augustus 2022

Overlijdens
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Werelddag van Verzet tegen 
Armoede op 17 oktober

Nog steeds zijn er mensen die moeten le-
ven in armoede, ook bij ons. Daarom roept 
het lokaal bestuur en de Welzijnsschakel 
van Rijkevorsel iedereen op om op maandag  
17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen 
Armoede, een geknoopt laken buiten te han-
gen. 

Het laken uit het raam symboliseert hoe ont-
snappen uit armoede een zaak is van ieder-
een.

Je zal het geknoopte laken die dag ook zien 
uithangen bij de sociale dienst en het ge-
meentehuis.

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. In een gemoede-
lijke, veilige omgeving zullen acht meno-
pauze-experten, in kleine groepen, info, tips 
en tricks geven. Correcte informatie over de 
verschillende fasen van de menopauze, de 
mogelijke gezondheidsrisic's van de meno-
pauze (osteoporose, diabetes, ziekten van 
hart- en bloedvaten), seksuele problema-
tiek, hormonale en niet-hormonale supple-
menten 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 part-
ner is ook welkom indien gewenst. Om 19.15 
uur start de officiële verwelkoming, gevolgd 
door de rondetafelgesprekken. 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

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Heb je een mening over
de mobiliteit in Rijkevorsel ?
Het lokaal bestuur is gestart met de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan. 
Het vorige dateert al van 2012. Hoog tijd dus voor een grondige actualisering ! 
Als lokaal bestuur willen we samen met onze inwoners het beleid vormgeven. 
Ook voor mobiliteit staat participatie hoog op de agenda. Zo kunnen burgers 
via een vragenlijst hun mening over de mobiliteit in Rijkevorsel geven.

Vragenlijst
De vragen zijn gebundeld per thema: 
· langzaam verkeer (voetgangers, fietsers, ...)
· openbaar vervoer
· gemotoriseerd verkeer (auto’s, parkeerbeleid, vrachtverkeer, ...)

We hebben de vragen bewust heel open gehouden, omdat we jouw feedback graag zo ruim 
mogelijk ontvangen. We vragen wel om je gegevens in te vullen zodat we je later kunnen con-
tacteren als we bijkomende vragen hebben over een bepaald antwoord. 

De vragenlijst vind je op pagina’s 23 en 24. Bezorg de ingevulde vragenlijst uiterlijk voor woens-
dag 5 oktober aan de dienst mobiliteit door afgifte aan de onthaalbalie in het gemeentehuis 
of via e-mail naar mobiliteit@rijkevorsel.be. De vragenlijst online invullen kan via de website 
www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe.

HET
MOBILITEITSCAFÉ

SCHRIJF JE IN VOOR 5 OKTOBER 2022 VIA
www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe

10 oktober 2022

WIL JIJ MEE VORM GEVEN AAN HET NIEUWE
MOBILITEITSPLAN VAN RIJKEVORSEL? 

 KOM DAN NAAR

DENK JIJ GRAAG MEE OVER LANGZAAM VERKEER,
OPENBAAR VERVOER EN GEMOTORISEERD VERKEER? 
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Mobiliteitscafé op 10 oktober 2022
Om je op weg te helpen, organiseren we op maandag 10 oktober een mobiliteitscafé in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Hier kun je terecht voor bijkomende informatie. Tussen 15.00 
en 19.30 uur is er een expert van het studiebureau aanwezig om te antwoorden op eventuele 
vragen over de verkeersthema’s.

Let wel: om alles vlot te laten verlopen en zeker iedereen te woord te kunnen staan, vragen we 
om vooraf in te schrijven. Dit kan door uiterlijk vóór woensdag 5 oktober de inschrijvingsstrook 
op deze pagina in te vullen en te bezorgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis, via het 
e-mailadres mobiliteit@rijkevorsel.be of geef het telefonisch door op het nummer 03 340 00 76.

Wat gebeurt er nadien ?
We verzamelen de informatie per thema. Op basis daarvan kiezen we voor een duidelijke stra-
tegie waaraan eventuele toekomstige maatregelen worden getoetst. 

De resultaten worden in een nota gegoten en uitgewerkt als basis voor het nieuwe mobiliteits-
plan. Dit mobiliteitsplan moet uiteindelijk resulteren in een duidelijke visie en oplijsting van 
acties om de mobiliteit in Rijkevorsel te verbeteren.

In het najaar van 2023 hopen we dan ook het definitieve mobiliteitsplan afgewerkt te hebben.

Meer info: · mobiliteit@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe

Inschrijvingsstrook mobiliteitscafé

* Aanvinken of aankruisen wat van toepassing is.

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

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

Telefoon- of gsm-nummer:  .........................................................................................................................................................................................................

Aantal personen:  ................................................................................................................................................................................................................................

zal aanwezig zijn op het mobiliteitscafé tussen: 

 15.00 - 16.00 uur *      16.00 - 17.00 uur *      17.30 - 18.30 uur *      18.30 - 19.30 uur *

Deze inschrijvingsstrook indienen voor woensdag 5 oktober.
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

v Opiniestuk ‘Boeren van Rijkevorsel’

Laat onze boeren niet stikken
Op 23 februari werd het zogenaamde ‘stikstofakkoord’ bekendgemaakt. Een mokerslag voor de Vlaamse land- 
en tuinbouw. Wat volgde, was een periode van bezwaren indienen, terwijl ook bij de gemeenten werd aange-
klopt om advies. Ons lokaal bestuur had gelukkig wel een negatief advies gegeven, maar op basis van slechts 
twee voorwaarden. In het nieuws heeft men het vaak over de ‘rode bedrijven’ die moeten sluiten. Maar het 
stikstofakkoord is veel meer dan dat. Het heeft een weerslag op élk Vlaams land- en tuinbouwbedrijf, waarbij 
vergunningen plotseling kunnen ingetrokken worden. Zelfs forse investeringen zijn geen garantie dat de stik-
stofuitstoot onder de maximale grens zullen blijven. Een grens die in 2030 nog geëvalueerd − en mogelijk dus 
nog aangescherpt − zal worden door de overheid. Kortom, ook financiële inspanningen geven de boeren geen 
enkele garantie, wat tot erg veel onzekerheid en twijfel leidt.

Men heeft het over emissies en reducties, maar ze vergeten dat dit van onze boeren vele inspanningen en 
investeringen vergt. Ook waardevolle landbouwgrond moet omgezet worden in natuur. En waarom ? Om het 
stikstofbad te ledigen zodat industrie het kan opvullen ? Onze voedselvoorziening in gevaar brengen? Is de co-
ronacrisis en de huidige energiecrisis nog niet genoeg, gaan we ook een voedselcrisis op ons af laten komen  ? 

Op maandag 5 september werden Rijkevorselse land- en tuinbouwers ontvangen op het gemeentehuis om hun 
bezorgdheden te uiten en het lokaal bestuur duidelijk te maken dat we van een echte landbouwgemeente wel 
net iets meer steun hadden verwacht. Het werd een constructief overleg waarop we zeker in de toekomst 
verder kunnen bouwen.

Van de overheid eisen we zekerheid op alle vlak. Er is nog geen enkele onderzoek dat heeft aangetoond dat het 
stikstofakkoord de depositie van stikstof op de natuurgebieden gaat doen dalen. Zeker niet als je weet dat de 
helft van de stikstof uit het buitenland komt. Of moeten wij plaats ruimen voor de industrie ?

Steun onze boeren en hang een rode boerensjaal aan je fiets, voordeur, auto, ... Deze zijn verkrijgbaar bij ver-
schillende automaten in Rijkevorsel: Hoge-Heideweg 86, Vlimmersebaan ter hoogte van de hengelsportzaak, 
Looiweg 155, aardbeiautomaat op Achtel 2 en in de automaten op de Oude Baan.
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Naam:  ..............................................................................................................................................................................................................................................

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

Telefoon- of gsm-nummer:  .........................................................................................................................................................................................................

Thema 1: Langzaam verkeer
Welk snelheidsregime is gewenst in woongebied ?

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

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

Wat zijn de logische voetgangersroutes ?
Logische voetgangersroutes kunnen zijn: naar school, naar de sportzone, naar het woonzorgcentrum, ...

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

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

Waar is er nood aan zebrapaden ?
Deze moeten voldoen aan bepaalde regels, bijvoorbeeld gelegen zijn binnen de bebouwde kom.

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

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

Welke	knelpunten	zijn	er	nog	met	betrekking	tot	het	voet-	en	fietspadennetwerk	?

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

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

Hoe	ervaar	je	de	fietsstraten	?

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

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

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

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

Andere opmerkingen:

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

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

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

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

Thema 2: Openbaar vervoer
Heb je opmerkingen over de busverbindingen ?

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

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

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

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

Vragenlijst mobiliteitscafé Pagina 1
Deze vragenlijst indienen voor woensdag 5 oktober.
Online invullen kan op www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe.
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Voldoen	de	huidige	halte-accommodaties	(schuilhuisjes,	vuilbakken,	fietsrekken,	...)	?

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

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

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

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

Andere opmerkingen: 

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

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

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

Thema 3: Gemotoriseerd verkeer
Welke zijn de huidige gekende sluiproutes ?
Onder sluipverkeer wordt verstaan: (1) Alle vrachtverkeer dat niet via de voorziene vrachtroutes rijdt en geen directe 
bestemming heeft. (2) Verkeer dat van gemeente A naar gemeente B rijdt via lokale wegen.

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

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

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

Welke wegen zijn wenselijk om dit sluipverkeer op te vangen ?

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

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

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

Waar	zijn	er	nog	knelpunten	voor	het	gemotoriseerd	verkeer	(snelheid,	aantal	voertuigen,	...)	?

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

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

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

Zijn	er	onveilige	locaties	(kruispunten,	wegen,	...)	?

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

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

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

Waar zijn nog knelpunten in verband met parkeren?

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

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

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

Andere opmerkingen:

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

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

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

Vragenlijst mobiliteitscafé Pagina 2
Deze vragenlijst indienen voor woensdag 5 oktober.
Online invullen kan op www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe.
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Altijd al gedroomd om bij 
de brandweer te werken ?

HVZ Taxandria is op zoek 
naar vrijwillige brandweer-
mannen en -vrouwen om 
de brandweerpost van Rij-

kevorsel en de andere gemeenten uit onze 
regio te versterken. 

Brandweervrijwilliger begint met passie 
voor hulpverlening. Je combineert namelijk 
je hoofdberoep met hulpverlening bij de 
brandweer ‘in bijberoep’. Je gaat een stevig 
engagement aan: de juiste motivatie is dus 
belangrijk. 

Als brandweerman of -vrouw sta je garant 
voor de veiligheid van inwoners in onze hulp-
verleningszone. Je maakt deel uit van een 
ploeg waar teamgeest centraal staat: voor, 
tijdens en na elke interventie ga je voor el-
kaar door het vuur. Als vrijwilliger stel je je 
beschikbaar voor je brandweerpost om zo 
een minimale uitruk te kunnen garanderen.

Elke oproep is anders, gaande van brand, 
hulpverlening, redden van dieren tot onder-
steuning op logistiek of technisch vlak bij 
een ongeval of andere incidenten. Daarom 
stelt HVZ Taxandria een aantal eisen aan hun 
brandweerlieden, dit zowel op vlak van de 
fysieke conditie, handigheid als karakter.

Heb je genoeg vrije tijd die je o.a. wil spen-
deren aan de brandweer ? Zin in een maat-
schappelijk zinvolle maar veeleisende job? 
Geen schrik voor opleidingen en bijscholin-
gen ? Tijd om die brandweerdroom waar te 
maken ! Solliciteren kan tot en met 31 
oktober 2022.

Meer info:
· www.hvztaxandria.be
· www.ikwordbrandweer.be

De kleinste verkeersquiz

Dit	kind	van	negen	jaar	fietst	op	
het voetpad. Mag dat ? 
A. Ja.
B. Ja, als de diameter van de fietswielen
 maximaal 50 cm is.
C. Nee.

Het juiste antwoord
Fietsers jonger dan tien jaar mogen in alle 
omstandigheden op de trottoirs en ver-
hoogde bermen rijden, ongeacht de diame-
ter van hun fietswielen. Het juiste antwoord 
is dus A.

Verkeershinder

Open Bedrijvendag
Hermans Heftrucks
Op zondag 2 oktober neemt de Rijkevor-
selse firma Hermans Heftrucks deel aan de 
Open Bedrijvendag. Om de verkeersdrukte 
rond het bedrijf te beperken wordt er tij-
delijk enkelrichtingsverkeer ingesteld op 
een gedeelte van de Beersebaan, vanaf het 
kruispunt met de Merksplassesteenweg in de 
richting naar Beerse. Het verkeer dat vanuit 
Beerse richting Merksplassesteenweg rijdt, 
wordt omgeleid via de Vorselmoerweg. 

.

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 88 50

 

Meer    
info
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BOUWEN EN WONEN

Heb je (ver)bouwplannen ?
Schrijf je dan in voor de bouwfit-sessies !
Heb je bouw- of verbouwplannen ? Laat je dan goed informeren. Zo vermijd je 
verrassingen, doorprik je verkooppraatjes en maak je betere keuzes. Tegelijk 
zorg je voor een lagere energiefactuur en meer wooncomfort.

Samen met de stad Hoogstraten organiseren we in oktober en november een tweedaagse Bouw-
fit-sessie voor verbouwers en nieuwbouwers.

Advies in mensentaal
Fluvius en Dialoog ontwikkelden samen een tweedaagse cursus, waarin je alles te weten komt 
over duurzaam en energiezuinig bouwen of verbouwen. Voorkennis is niet nodig. We overstel-
pen je niet met moeilijke technische termen, maar spreken jouw taal. Ontdek aan de hand van 
praktijkvoorbeelden de voor-en nadelen van materialen en technieken.

In een Bouwfit-sessie ontdek je alles over duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen. Met deze 
kennis schroef je de energierekening in je nieuwe thuis snel terug. En je creëert er meteen een 
gezondere en comfortabelere leefomgeving mee. Na de tweedaagse ben je voldoende gewa-
pend om de beste keuzes te maken voor je bouw- of verbouwplannen. Alle aspecten van bouwen 
en verbouwen komen aan bod. Op het programma:

Dag 1
· Gebouwenschil algemeen
· Wetgeving energieprestaties
· Aanpak
· Correct thermisch isoleren
· Materialen
· Bouwdelen

Dag 2
· Energiebronnen
· Elektriciteit
· Verwarmen
· Ventileren
· Water
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Renovatie of nieuwbouw
Afhankelijk van of je gaat bouwen of renoveren, kun je kiezen tussen twee Bouwfit-sessies:
· Een	Bouwfit	voor	verbouwers: Van een bouwdeskundige krijg je alle technische en prakti-

sche kennis mee over duurzaam en energiezuinig verbouwen. Handig, ook als je de werken 
niet zelf uitvoert, maar volledig overlaat aan vakmannen. De informatie komt uitstekend van 
pas bij gesprekken met architecten, bouwfirma’s en vertegenwoordigers van bouwmateria-
len.

· Een	Bouwfit	voor	nieuwbouwers: Vanaf 2021 is het BEN-principe de nieuwe standaard voor 
nieuwbouwwoningen. BEN staat voor Bijna Energie Neutraal. Dat wil zeggen dat alle nieuwe 
woningen moeten voldoen aan de energieprestatie-eis E30. De rest van de energie die je nog 
nodig hebt, moet plaatselijk of uit nabijgelegen groene bronnen worden opgewekt. In deze 
cursus voor nieuwbouwers leer je welke stappen je moet zetten als je bijna-energieneutraal 
(BEN) wilt bouwen.

Inschrijven
Deelnemen aan de Bouwfit-dagen is volledig gratis. Je krijgt cursusmateriaal en er is een brood-
jeslunch. Schrijf je vlug in want de plaatsen zijn beperkt. De Bouwfit-sessies vinden plaats in 
het stadhuis van Hoogstraten op:
· 8 en 15 oktober 2022, van 9.00 tot 17.00 uur (renovatie)
· 12 en 19 november, van 9.00 tot 17.00 (nieuwbouw)

Meer info en inschrijvingen: · www.dialoog.be/agenda
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Duurzaam je huis verwarmen ? 
Voor welke werken kan ik 
premies krijgen ?

We worden vandaag de dag geconfronteerd 
met vele vraagstukken rond de stijgende 
energieprijzen. Daarom gaan steeds meer 
Kempenaren op zoek naar manieren om 
energie te besparen. Dat leidt tot allerlei 
vragen. Hoe kan ik best mijn woning isole-
ren ? Is een warmtepomp mogelijk in mijn 
huis ? Welke premies kan ik krijgen ?

Deze en vele andere vragen willen we graag 
beantwoorden in een reeks webinars die je 
dit najaar gratis online kunt volgen via Ener-
giehuis Kempen en Kempens Woonplatform. 
Hieronder vind je het volledige overzicht 
van alle sessies terug. Je kiest zelf de we-
binars die voor jou het meest relevant zijn. 

· 11 oktober 2022: warmtepompen
· 12 oktober 2022: premies - Mijn Verbouw-

premie 
· 20 oktober 2022: dakisolatie
· 25 oktober 2022: raam- en muurisolatie

BOUWEN EN WONEN

Zoals te verwachten vinden we de bewoonde zwaluwnesten overwegend terug 
in de meer afgelegen gebieden. Heel verrassend daarentegen is het aantal nes-
ten van de huiszwaluw in de Sparrenweg. Met 86 gecontroleerde nesten is deze 
straat in Sint-Jozef goed voor een populatie van bijna 70 % van alle huiszwalu-
wen in Rijkevorsel.

Broedt er bij jou ook een boerenzwaluw in je stal ? Of hangt er een bewoond 
huiszwaluwnest onder je dakgoot ? Dan wordt jouw gastvrijheid voor de zwaluw 
ook beloond met een subsidie. Vanaf 1 mei is het opnieuw mogelijk om een 
aanvraag in te dienen.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/zwaluwpremie

 Aanvragen Gecontroleerde nesten
· Huiszwaluw       25               123
· Boerenzwaluw       15                53
· Gierzwaluw        2                 4
· Oeverzwaluw        1                36

        Spieken naar statistieken: Zwaluwpremie

Elk jaar krijgen de inwoners van Rijkevorsel tussen 1 mei en 1 juli de mogelijkheid om een premie voor bewoonde 
zwaluwnesten aan te vragen. Maar hoeveel aanvragen komen er bij het lokaal bestuur binnen ? Hieronder de re-
sultaten van 2022. 

Dit jaar ontvingen we 43 aanvragen voor in totaal 212 zwaluwnesten. Na de verplichte controle telden we nog een 
paar nesten meer, zodat we op een totaal van 216 nesten uitkomen. De meest voorkomende zwaluw is de huis-
zwaluw gevolgd door de boerenzwaluw. Ook de gierzwaluw en de oeverzwaluw tellen enkele nesten in Rijkevorsel. 
Opvallend bij de oeverzwaluw is dat er slechts één aanvraag voor werd ingediend, maar dat dit wel goed is voor 

een totaal van 36 nesten, meteen  het hoogste aantal nesten per locatie. 



2929

· 8 november 2022: energiezuinig verwar-
men

· 17 november 2022: energiezuinig ventile-
ren

· 29 november 2022: warmtepompen

De sessies starten telkens om 19.30 uur. Je 
kunt de sessies volledig vrijblijvend volgen, 
maar we vragen wel om je op voorhand in 
te schrijven. Na je inschrijving ontvang je 
een deelnamelink. Neem dus zeker een 
kijkje en schrijf je in via de website van IOK:  
www.iok.be/webinars_energiehuis.

Meer info:
· 014 56 27 88
· energiehuiskempen@iok.be

Ophaling snoeihout

Wil je snoeihout thuis laten ophalen ? Dan 
dien je dit uiterlijk op 7 oktober telefonisch 
te melden via het nummer 03 340 00 88.

Toegelaten
· snoeihout gebundeld meegeven in han-

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

niet dikker dan 10 cm
Niet toegelaten
· klimop, bladeren, wortels, stronken, la-

vendel, grassen, ...

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

Bestel je streekeigen 
plantgoed nog tot 20 oktober

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

Denk er aan dat bestellen nog mogelijk is 
tot en met 20 oktober. Bestellen kan via de 
website www.iok.be/bok of door het bestel-
formulier binnen te brengen bij de dienst 
omgeving. Het bestelde plantgoed dien je 
zelf af te halen op zaterdag 19 november 
tussen 9.30 en 11.30 uur op de afhaalplaats 
van je keuze.

Meer info:
· www.iok.be/bok

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Leo Timmers-tentoonstelling
In oktober ontvangt de bibliotheek de Leo Timmers-tentoonsteling. 
De scholen werden al uitgenodigd, maar iedereen, jong en oud, is welkom 
om te komen genieten van de prachtige illustraties uit verschillende 
prentenboeken, zoals Een huis voor Harry, Garage Gust, Meneer René, Aap op 
straat, Diepzeedokter Diederik, ...

Meer info: · www.rijkevorsel.be/leotimmers · rijkevorsel.bibliotheek.be

Leo Timmers is al jarenlang een succesvol jeugdauteur en illustrator. Zijn boeken werden in 
maar liefst 25 talen vertaald en veelvuldig bekroond. Daarnaast is Leo ook bezig met animatie. 
Meer informatie vind je binnenkort online op de website van Rijkevorsel en van de bib.

Bij al deze mooie tekeningen en voorwerpen hoort natuurlijk ook een verhaal dat niet mag 
ontbreken. Daarom organiseert de bib voorleesmomenten iedere woensdagnamiddag en zater-
dagvoormiddag in oktober.

De tentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 8 oktober, tijdens de Verwendag van de 
bibliotheek. Kom gerust eens verdwalen in de wereld van Leo Timmers !
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Verwendag  in de
Leo Pleysierbibliotheek 
op zaterdag 8 oktober

De jaarlijkse verwendag vieren we zoals 
altijd met onze lezers. Op deze dag zet-
ten we de bibliotheekbezoekers eens extra 
in de bloemetjes. 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 kan 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

Voorlezers gezocht !

De laatste week van november is de natio-
nale Voorleesweek. Er is dus geen beter mo-
ment om de maandelijkse voorleesmomen-
ten in de bib weer op te starten. Hiervoor 

doen we beroep op ons vast voorleesteam, 
maar nieuwe voorlezers zijn altijd welkom.

Is voorlezen helemaal je ding ? Hangen kinde-
ren aan je lippen als je een verhaaltje ver-
telt ? Sluit je dan aan bij ons voorleesteam !

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

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 kun-
nen we leuke spelletjes spelen en stel ik je 
voor aan al mijn vriendjes !
 Tot snel, Rikki

Inschrijven kan vanaf 10 oktober via i-Active 
of in de bib.

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

Niet NORmaal:
een verhelderende vorming

Ann Ceurvels en Tania Poppe vragen zich af 
wat normaal is. Kinderen reageren anders 
dan verwacht, zijn drukker, hebben minder 
aandacht, krijgen uitbarstingen, hebben 
faalangst, zijn extreem verlegen, ... Dat is 
niet normaal. Of net wel ?

Het leven gaat steeds sneller, wordt drukker, 
er is steeds minder tijd, er komt meer en 
meer druk, ... Helemaal normaal. Of niet ? 
In deze vorming kijk je naar opgroeien en 
(over-)leven vanuit een nieuw perspectief: 
het BEN-model.

Ann Ceurvels en Tania Poppe leren je vanuit 
hun expertise rond ontwikkelingsverschillen 
en overlevingspatronen:
· via het BEN-model in beeld brengen wat je 

aan de buitenkant bij kinderen en volwas-
senen niet kunt zien.

· (niet) normaal zijn bespreekbaar te ma-
ken binnen je klas, groep of organisatie 
aan de hand van het werkboek ‘Ben ik wel 
normaal ?’.

· je eigen verhaal beter te begrijpen.

Voor ouders, grootouders, leerkrachten, op-
voeders, ...

· Zaterdag 19 november om 10.00 uur
· Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek,
 Hoogstraatsesteenweg 19
· Deze vorming duurt ongeveer drie uur, 

pauze inbegrepen
· Deelnameprijs: € 8
· Maximum aantal deelnemers: 
 50 personen

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

Schatten van Vlieg

Zoals elke zomer kwam Vlieg ook dit keer 
weer overvliegen in de Leo Pleysierbiblio-
theek te Rijkevorsel. Het thema dit jaar was 
‘Ruik jij wat ik ruik ?’

Onze superspeurneuzen moesten in de bi-
bliotheek met een tablet in de hand op zoek 
gaan naar het juiste geurtje, de juiste neus 
van stripfiguren of dieren. Om correct te 
antwoorden, moest er soms iets worden op-
gezocht in een boek of het juiste aangeklikt 
worden op hun scherm. 

De verschillende leeftijdsgroepen zochten 
heel enthousiast naar de drie cijfers om het 
slot van de schatkist te kraken. Bijna hon-
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derd speurneuzen slaagden in de opdracht en 
mochten een attentie mee naar huis nemen. 
Ondertussen hebben acht prijswinnaars be-
richt gekregen dat zij nog een extra geschenk 
in ontvangst mogen nemen. 

Onze jongste lezertjes zorgden voor een 
heuse bloemenweide in de bib ! Meer dan 
honderd bloemetjes mochten we ontvangen. 
Allemaal om het mooist gekleurd en versierd, 
mooi uitgeknipt op een stokje gekleefd. Elke 
kleuter kreeg een mooie attentie voor zijn of 
haar moeite. Acht kleuters wonnen ook een 
extra prijs. Deze gelukzakjes zijn verwittigd 
per brief. 

En dan hadden we nog onze gevulde spekken-
pot. Wat zag die er lekker uit ! Jong en oud 
mocht gokken hoeveel spekjes er in gestopt 
waren. We ontvingen heel wat wilde gokken, 
van 23 tot 1 034 spekjes, maar bij het leeg-
maken van de bokaal telden wij er ... 119 ! De 
vier beste gokkers hebben bericht ontvangen 
dat ze een leuke attentie mogen afhalen.

De prijzen kunnen afgehaald worden in de 
Leo Pleysierbibliotheek vanaf 8 oktober tot 
en met 27 november.

Namens Vlieg en de bibliotheekmedewerkers 
bedankt aan al onze deelnemers !

Coppers openhartig !
op 22 november

In ‘Coppers Openhartig!’ vertelt auteur Toni 
Coppers niet enkel over zijn schrijfstijl, 
maar hij neemt je mee in de wondere we-
reld van zijn verbeelding en inspiratie. Hij 
praat over hoe zijn boeken ontstaan en geeft 
je een blik achter de schermen van het vak. 
Ook de mens achter de schrijver komt aan 
bod. Zo vertelt Toni wat hem drijft, waar hij 
van wakker ligt en vanwaar hij zijn inspiratie 
haalt.

· Dinsdag 22 november om 20.00 uur
· Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek,
 Hoogstraatsesteenweg 19
· Deelnameprijs: € 5. Er is één gratis con-

sumptie in deze prijs begrepen.

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

Week van de kinderopvang

Van 10 tot en met 16 oktober 2022 vieren 
we de week van de kinderopvang. Een uit-
gelezen moment om alle medewerkers van 
de kinderopvang in de bloemetjes te zetten. 
Dit jaar is er gekozen voor het thema ‘Ster-
ren op de speelvloer’. Met deze actie willen 
we elke medewerker van de kinderopvang 
laten schitteren. Elke dag spelen zij de ster-
ren van de hemel en zetten ze zich met hart 
en ziel in om elk kind een fijne opvangtijd te 
bezorgen. Zich aanpassend aan elke situatie 
of omstandigheid tot ze soms ‘sterren zien’, 
staan ze elke dag opnieuw paraat. Ze verdie-
nen stuk voor stuk een podium, dat is zeker! 

Tijdens de week van de kinderopvang wil-
len we hen, samen met jullie, extra in de 
kijker zetten en de erkenning geven die ze 
verdienen voor het fantastische werk dat ze 
leveren. 
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VRIJE TIJD

Lichttocht doorheen 
Rijkevorsel

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

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

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

De route is ongeveer 6 km lang.

Praktisch
· Wanneer: maandag 31 oktober 2022
· Waar: vertrek aan de Stenen Bergmolen 

van Rijkevorsel (hoek Looiweg-Potbergs-
traat)

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

· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt, inschrij-

ven is niet nodig
· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lan-

taarn

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

Dolle herfstpret bij 
de Grabbelpas en 
de Kinderclub

Voor de Grabbelpas hebben we weer een 
aantal plezante activiteiten bij elkaar ge-
sprokkeld. Hieronder lichten we reeds een 
tipje van de sluier. Meer informatie vind je in 
onze flyer die wordt bedeeld via de scholen 
in de week van 3 oktober.

Grabbelpas
· Maandag 31 oktober: Lichttocht
· Donderdag 3 november: Toverland
· Vrijdag 4 november: Minimusical 
  ‘Ik ben Rikki’

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft een 
keitof activiteitenprogramma voor de herfst-
vakantie in elkaar gestoken.

Tijdens de week van de kinderopvang zijn de 
kinderbegeleid(st)ers nog de sterren van de 
speelvloer. In de herfstvakantie maken we 
van alle kinderen ‘sterren op de speelvloer’! 
We gaan de sterren van de hemel spelen en 
de spotlights richten op onze spelende ar-
tiesten. 

Opgelet ! Op dinsdag 1 november 2022 is de 
Kinderclub gesloten omwille van Allerheili-
gen. 
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Concert Belle Perez 
op 16 december

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 nummers 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

De kinderen worden tijdens de korte school-
vakanties opgevangen in hun opvanglocatie 
van tijdens het schooljaar. Er wordt gewerkt 
met een inschrijvingsstop, wat betekent dat 
er maximum 98 kinderen worden opgevan-
gen in de Kinderclub centrum en 42 kinderen 
in de Kinderclub Sint-Jozef. 

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 23 
oktober 2022 nemen we hoe dan ook geen 
inschrijvingen meer aan voor de herfstva-
kantie. Deze maatregel hanteren we om een 
kwaliteitsvolle opvang aan de kinderen te 
garanderen.

Inschrijven is verplicht
Je kunt online inschrijven via de website 
www.i-active.be/login van maandag 10 ok-
tober om 19.00 uur tot en met zondag 23 
oktober 2022.

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 55 ·	jeugd@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56 ·	kinderclub@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/kinderclub

Dag van de Jeugdbeweging
op 21 oktober

Op vrijdag 21 oktober 2022 is het weer zo-
ver. Dan vindt de Dag van de Jeugdbeweging 
weer plaats. Op deze dag vieren we het en-
gagement van duizenden jongeren die zich 
jaar na jaar weer inzetten om meer dan  
240 000 kinderen en jongeren te vermaken 
met spel en plezier.

Na het succes van de vorige jaren slaan de 
jeugddiensten en jeugdraden van Rijkevor-
sel en Hoogstraten de handen opnieuw in el-
kaar. Meer info wordt verspreid via de jeugd-
verenigingen.

Meer info:
· 03 340 00 52 · jeugd@rijkevorsel.be
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Wandeling en rondleiding 
met gids 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 onge-
veer vijf 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 
kan er kennismaken met het doen en laten 
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 begint de 
rondleiding met gids. Na de rondleiding is er 
gelegenheid om iets te drinken. Enkel deel-
nemen aan de rondleiding is ook mogelijk.

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

Duivelse Molens: oude 
Kempense molenverhalen 
komen tot leven

In het landelijke Vlaanderen van onze voor-
ouders namen de molens een bijzondere 
plaats in. Laat je meevoeren terug in de tijd 
en wees getuige van de bezigheden en het 
wel en wee van een molenaarsgezin met 
zijn knechten en toevallige bezoekers. De 
spelers-vertellers laten je meegenieten van 
verhalen waarin angst, bedreiging, onzeker-
heid, kommer en kwel de boventoon voeren. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de 
loop der eeuwen rond de molens en de fi-
guur van de molenaar ook hier in de Noor-
derkempen een zekere geheimzinnigheid is 
ontstaan.

De molenaarsfamilie ontvangt je in hun 
woonkamer waar een knetterende houtka-
chel je onmiddellijk zal opnemen in de sfeer 
van een oud Vlaams molenaarsgezin. Een 
aaneenschakeling van verhalen neemt je 
mee naar verschillende locaties en de molen 
zorgt voor een prachtig decor.

Op de avonden van 4, 5, 12, 18, 19, 25 en 
26 november nodigt Toerisme Rijkevorsel je 
uit om mee te komen luisteren naar enkele 
oude Kempense molenverhalen in het be-
zoekerscentrum aan de molen, Looiweg 43. 
Kaarten voor de voorstellingen kun je kopen 
aan de prijs van € 8 aan de onthaalbalie in 
het gemeentehuis, Molenstraat, 5.

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

VRIJE TIJD

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



37

Zwemtoelage

Aangezien we in Rijkevorsel zelf niet over 
een eigen zwembad beschikken, wil het 
lokaal bestuur via het reglement ‘betoela-
ging buitengemeentelijk zwembadgebruik’ 
voor inwoners van Rijkevorsel het zwemmen 
promoten. De korting die de inwoners van 
Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 30 % 
van de prijs van het abonnement, de beur-
tenkaart of de zwemlessenreeks.

Welke zwemformules komen 
in aanmerking voor 
een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen 
en zwemlessen kun je een toelage krijgen. 
Dit is niet het geval voor losse zwembeurten 
of groepslessen zoals bijv. aquagym. Ook de 
aansluiting bij een zwemclub komt niet in 
aanmerking voor een toelage. Uitzondering 
op deze regel zijn specifieke groepslessen 
voor senioren. Daarnaast kun je maximaal 
drie keer een lessenreeks voor zwemlessen 
indienen per persoon.

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

Welke zwembaden zijn 
opgenomen in het reglement ?
· Je kunt een korting bekomen voor be-

paalde beurtenkaarten, abonnementen en 
zwemlessen van de zwembaden in Beerse, 
Brasschaat, Hoogstraten, Herentals, Turn-
hout en Zundert. 

· Personen met een handicap die in het 
Gielsbos gaan zwemmen, kunnen ook een 
aanvraag indienen, dit zowel voor de per-
soon met een handicap als voor één bege-
leider. Aangezien er in het Gielsbos niet 
met abonnementen of beurtenkaarten ge-
werkt wordt, tellen hier wel losse zwem-
beurten.

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

Aanvragen tot terugbetaling kun je indie-
nen tijdens het lopende kwartaal waarin de 
aankoop van de beurtenkaart of het abon-
nement plaatsvond of in het kwartaal dat 
daarop volgt.

De betaling van de toelage gebeurt na elk 
kwartaal. Dit wil zeggen in de maand april 
voor aanvragen ingediend in januari tot 
maart, in juli voor aanvragen ingediend in 
april tot juni, in oktober voor aanvragen in-
gediend in juli tot september en in januari 
voor aanvragen ingediend in oktober tot de-
cember.

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

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

 

Meer    
info
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#2310

Hoe ben je erop gekomen om je in te zetten in de strijd tegen 
zwerfvuil ?
Ik was met de fiets onderweg naar Breebos en ik moest letterlijk zigzaggen tussen het afval dat 
verspreid lag op het fietspad. Toen heb ik besloten om de volledige weg tussen Rijkevorsel en 
Merksplas op te ruimen, wat resulteerde in twaalf volle vuilzakken zwerfvuil ! Vanaf dan heb ik 
besloten om dit op verschillende plaatsen in ons dorp te doen.

Op welke locaties ben je actief ?
In de zomer was ik vooral bezig in het Gemeentebos, maar nu er sinds kort een vuilbak staat, 
kom ik hier wat minder. Nu zijn het vooral de Merksplassesteenweg, de Beersebaan en de Vlim-
mersebaan waar ik vuil ga opruimen.

Welk materiaal heb je allemaal bij ?
Eerst en vooral heb ik mijn fiets (Mario noemt dit zijn paard) met kar bij. In de kar zitten een 
aantal vuilniszakken, één voor blikjes en PMD en een ander voor restafval. De grijptang gebruik 
ik om het afval op te rapen en in de zak te deponeren. Daarnaast heb ik ook altijd een zak 
snoepjes en een flesje cola bij, dit om mijn suikerniveau op peil te houden.

Vaak heb je je papegaai bij, nu zien we hem niet zitten op je schouder ?
Ja klopt, hij is niet meegekomen omdat hij al een aantal keer is gaan vliegen. Dan is het een 
hele klus om hem terug te gaan vangen.

Hoe heet hij ?
Mij noemen ze Choco, bijgevolg heet mijn papegaai Choco Junior.

Mario Krijnen, onze ‘Mooimaker 
van de zomer’
Mario Krijnen is voor velen in Rijkevorsel geen onbekend gezicht. Net zoals 
zijn collega-Mooimakers zet Mario zich al geruime tijd in om zwerfvuil op 
verschillende plaatsen in ons dorp op te ruimen. Wij spraken met hem af in 
het Gemeentebos voor een leuk gesprek.

Volk van
Veussel
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Wat vind je zoal onderweg ?
Meestal is het traditioneel restafval zoals blikjes, papiertjes, peuken, ... De laatste tijd vind 
ik ook geregeld isomo. Ook op regelmatige basis een onderbroek. Vroeger keek ik daar van op, 
maar nu vind ik dit zelfs niet meer vreemd.

Wat zijn de reacties van de mensen op jouw werk ?
Om het met één woord te zeggen: respect. Mensen waarderen het werk dat ik doe. Soms krijg 
ik een kleine attentie maar het respect dat ik ervoor terugkrijg, is me het meeste waard.

Tot slot, heb je nog een boodschap voor de mensen ?
Dankzij alle steun die ik via sociale media ontvang, krijg ik kracht en energie om dit te blijven 
doen. Daarvoor wil ik de mensen bedanken.

Met een welgemeende handdruk namen we afscheid en vertrok Mario naar de Beersebaan waar 
hij nog een grote vuilzak ging ophalen. Wist je trouwens dat Mario reeds een kleine 200 kg aan 
afval (voornamelijk papiertjes en blikjes) heeft binnengebracht op het recyclagepark ? Sterk 
werk ! Het lokaal bestuur wil Mario, maar ook alle andere actieve zwerfvuilruimers uit Rijkevor-
sel, uitdrukkelijk bedanken voor al het werk dat zij verzetten om ons dorp proper te houden. 
Dankjewel Mooimakers  !

zoekt twee (m/v)

LOGISTIEK	MEDEWERK(ST)ERS	CATEGORIE	4	IFIC
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als logistiek medewerk(st)er ondersteun je je collega’s 
verpleegkundigen en zorgkundigen bij logistieke taken zoals 
het opmaken van bedden, het klaarleggen van materiaal voor 
de bewoners, het schoonmaken van koelkasten van bewoners, 
het uitdelen van drank aan de bewoners, ... Je zorgt ervoor 
dat bewoners zich thuis voelen en staat mee in voor ontbijt, 
middag- en avondmaal. Je werkt onder leiding van de 
hoofdverpleegkundige. 

PROFIEL

Je hebt voeling met ouderenzorg en je bent vlot en zorgzaam 
in je omgang met oudere mensen. Je stelt je dynamisch en 
professioneel op in teamverband, maar je kunt evengoed 
zelfstandig werken.

VERDERE INFORMATIE

Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind je 
terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief, CV en een recent uittreksel uit het 
strafregister aan de personeelsdienst uiterlijk op 11 oktober 
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 
in 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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#2310
26 augustus 2022 

Nacht van de Vleermuis Natuurpunt Markvallei Forsela, een bier gebrouwen 
ter ere van Rijkevorsel
‘Forsela’ is één van de oudste benamingen die geschiedkundigen hebben 
teruggevonden voor Rijkevorsel. Het bewijsstuk hiervan dateert van 1194. 
Later verandert de naam van onze gemeente van Voirssele, over Vorsel tot 
uiteindelijk Rijkevorsel (rond 1387).

Volk van
Veussel

De naam Forsela wordt ondertussen op verschillende manieren geëerd. Zo verwijst de zaal For-
sela op de eerste verdieping van de Leo Pleysierbibliotheek reeds naar de vroegere benaming 
van Rijkevorsel. In 2016 bracht de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid de voor hen gecompo-
neerde concertmars ‘Forsela’ ten gehore in zaal ’t Centrum.

Recent vond ook de Rijkevorselse microbrouwerij Tikkeneike inspiratie bij de oude benaming van 
onze gemeente. Zij lanceerden het aperitiefbier Forsela, een echt Rijkevorsels bier. Niet voor 
niets staat op het etiket een postkaart van het centrum van Rijkevorsel, afgestempeld in 1922. 

Het fruitige aperitiefbier werd geproefd en goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen. Ben je ook benieuwd naar de smaak ? Je vindt het bier terug op de kaart van een 
aantal cafés in Rijkevorsel en Sint-Jozef. Binnenkort nemen we het bier Forsela ook op in de 
geschenkbox Veusselse Verwennerij. Meer hierover later in de 2310. Schol !
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Geflitst...

4 september 2022  Veusselse Veldcross

10 september 2022 

Artur Menezes in de Singer 

26 augustus 2022 

Nacht van de Vleermuis Natuurpunt Markvallei 

25 augustus 2022    Plaatsing 

houten zitbanken aan 

kapel van Achtel

26 augustus 2022    Attractiedag 

speelpleinwerking Kiekeboe

27 augustus 2022  Kermiskoersen Rijkevorsel
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28 augustus 2022  Rijkevorsel Kermis

6 augustus 2022  15de recreatieve 

triatlon de Bres wordt duatlon
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Koninklijke Harmonie BroederbandVereniging in de kijker

Wie zijn jullie en 
wat doen jullie ?
Wij zijn de Koninklijke Harmonie Broeder-
band en dragen de leuze ‘Door vrijheid en 
wil naar kunst’ in het vaandel. Wij zijn opge-
richt in 1922 en bestaan dus 100 jaar. Onze 
harmonie organiseert concerten in en buiten 
onze gemeente alsook festiviteiten binnen 
Rijkevorsel. 
 
Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wij zijn een feitelijke muziekvereniging 
met een bestuur bestaande uit zes leden die 
maandelijks bijeenkomen en de werking bin-
nen onze vereniging in goede banen trachten 
te leiden.

Verder hebben wij veertig actieve muzikan-
ten tussen 12 en 70 jaar welke onder lei-
ding staan van onze dirigent Joris Renders.  
Wekelijks repeteren we op maandagavond in 
café-zaal ’t Centrum. 

Verder hebben wij nog een aantal leerlingen 
die momenteel hun opleiding volgen aan de 
muziekacademie.

Vanaf welke leeftijd 
kun je lid worden ? 
Vanaf de leeftijd van acht jaar kun je lid 
worden van onze vereniging. Sinds enkele 
jaren gaan we een samenwerking aan met 
de muziekacademie Noorderkempen. Hier 
volgen onze leerlingen en volwassenen een 
opleiding op onze kosten. Na enkele jaren 
opleiding en na goedkeuring van lesgevers 
en dirigent, start je muzikale carrière bij 
onze harmonie. 

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Op muzikaal gebied organiseren wij in het 
voorjaar ons jaarconcert in zaal ’t Centrum. 
In het najaar trachten wij nog een extra con-
cert te brengen, meestal met een hoofdact 
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onder de vorm van een BV (zanger of zan-
geres) welke dan door onze harmonie wordt 
begeleid. Dit jaar is iedereen welkom op 28 
oktober in Zaal ’t Centrum !

Om wat geld in het laatje te krijgen orga-
niseren wij eind september onze harmonie-
feesten waar dan op vrijdagavond een quiz 
wordt georganiseerd en op zondag een uit-
gebreid ontbijtbuffet. Ook richten wij jaar-
lijks een fietszoektocht in tijdens de zomer-
maanden. 

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Verschillende muziekwedstrijden in 1933 – 
1954 – 1955 -1957 en 1959 waar Broederband 
telkens de eerste prijs met lof van de jury 
wegkaapte in de disciplines ‘stapmarswed-
strijd’ en ‘korpswedstrijd’.

In 1961 wordt de gouden medaille van de 
Stad Antwerpen behaald en bekomen wij 
als enige muziekmaatschappij van de Noor-
derkempen deze medaille. 

In 1994 worden wij Belgisch kampioen tij-
dens het Nationaal Kampioenschap te Leu-
ven. Tevens behalen we daar de Sabamprijs.

Tenslotte zijn we fier op de tweejaarlijkse 
organisatie van onze Rijkevorselse Promscon-
certen met tal van optredens van bekende 
Belgische zangers en zangeressen.  

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ?
Voor corona organiseerden wij verbroede-
ringsconcerten in samenwerking met de mu-
ziekverenigingen uit Rijkevorsel en omstre-
ken, doch dit is tot op heden nog niet terug 
opgestart. 

Hoe hebben jullie als vereniging 
de coronaperiode beleefd ?
Zoals elke muziekvereniging hebben wij 
bijna twee jaar stilgelegen tijdens deze 
pandemie. Dit heeft zijn sporen nagelaten: 
zo hebben we spijtig genoeg toch wel en-
kele muzikanten gehad die het voor beke-
ken hielden en de moed niet meer konden 
opbrengen om terug op te starten.  
 
Wat willen jullie 
ooit nog bereiken ? 
Met een knipoog naar het lokaal bestuur: de 
oprichting van een geschikt cultureel cen-
trum in Rijkevorsel waar de akoestiek in de 
concertzaal optimaal is en waar elke muzi-
kant voldoening krijgt van zijn muzikale in-
zet. 
Tenslotte hopen wij dat onze jeugdwerking 
terug een boost krijgt zodat de opvolging 
verzekerd blijft.

Wie nomineren jullie 
als volgende vereniging ?
De Cultuurraad Rijkevorsel, gezien de nauwe 
band we met deze organisatie hebben. 

Koninklijke Harmonie Broederband

· Hoofdactiviteit: amateurmuziek
· Aantal jaren actief: 100 jaar, opgericht in 1922
· Aantal leden: 45 leden
· E-mail: guytax@hotmail.com
· Website: www.khbroederband.be
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Van 1 t.e.m 31 okt. 2022
Tijdens de openingsuren van de Leo 
Pleysierbibliotheek
Leo Timmers-tentoonstelling
Tentoonstelling

In oktober ontvangt de bibliotheek 
de Leo Timmers-tentoonsteling. De 
scholen werden al uitgenodigd, maar 
iedereen, jong en oud, is welkom om 
te komen genieten van de prachtige il-
lustraties uit verschillende prentenboe-
ken. Kom gerust eens verdwalen in de 
wereld van Leo Timmers!
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

2 oktober 2022
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ontbijtbuffet Harmoniefeesten 
KH Broederband
Eten en drinken
Ontbijtbuffet met voorinschrijving van 
8.00 tot 12.00 uur. Inschrijven tot 25 
september bij Guy Tax.
€ 15
Kinderen 3-12 jaar: € 10

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 khbroederband.be

 Inschrijven via e-mail tot 
 25 september

Van 14.00 tot 18.00 uur
Opendeurdag 30 jaar WZC Den Brem
Opendeurdag

WZC Den Brem zet de deuren open voor 
jong en oud naar aanleiding van hun 
30-jarig bestaan. Van 14.00 tot 16.00 
uur zijn er begeleide rondleidingen 
door de gebouwen en kom je in thema-
kamers die de werking weergeven. In 
de tent op de parking zijn er optredens 
en kun je genieten van een natje en 
een droogje. Tevens worden er ook drie 
bieren voorgesteld door de mensen van 
Brouwerij Tikkeneike van Rijkevorsel. 
Voor de kleinsten is er een springkas-
teel voorzien. Iedereen welkom voor 
een gezellige namiddag met een hapje 
en een drankje !

Gratis
 WZC Den Brem

 Bremstraat 26 - 2310 Rijkevorsel
 WZC Den Brem
 03 314 43 41

5 oktober 2022
Om 20.30 uur
Orchestra Nazionale Della Luna
Concert

 © Kristzina Csendes

Orchestra Nazionale Della Luna werd 
opgericht door de Finse pianist Kari Iko-
nen en de Belgische saxofonist Manuel 
Hermia en bestaat verder uit drummer 
Teun Verbruggen en de Franse contra-
bassist Sébastien Boisseau. De groep 
brengt moderne jazz met invloeden 
uit Oosterse en elektronische muziek. 
Hiervoor zorgen de Moog en de bansuri. 
Een geweldig kwartet met een al even 
geweldig debuut onder de arm.

Voorverkoop: € 16 
Inkomprijs: € 18 
Voorverkoop studenten: € 12 
Inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

6 oktober 2022
Om 19.30 uur
Infomoment voor nieuwe kleuters
Infovergadering

Op ons infomoment willen wij je de no-
dige informatie geven omtrent inschrij-
ving en schoolwerking. Jouw kleuter 
wordt binnen dit en enkele maanden 
2,5 jaar en daarom nodigen wij je 
graag uit op ons infomoment. Instapda-
gen: 7 november 2022 - 9 januari 2023 -  
1 februari 2023. Om organisatorische 
redenen vragen wij je om in te schrij-
ven voor 30 september 2022. Graag bij 
inschrijving de isi+-kaart, Kids-ID of een 
kopie van uittreksel van geboorte van 
je kind meebrengen.
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 mijnschool.het-moleke.be

 Inschrijven voor 30 september

7 oktober 2022
Om 20.30 uur
Joris J. Peeters - Ik ben Spiegelbol
Muzikale theatervoorstelling
Ken je dat ? De stemmetjes in je hoofd 
die je zeggen dat je niet goed bezig 
bent, die je bang en onzeker maken ? 
Tijdens de muzikale theatersolo ‘Ik ben 
Spiegelbol’ deelt auteur en muzikant 
Joris J. Peeters met jou het geheim om 
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met die saboteurs om te gaan. De vraag 
is: zijn het wel saboteurs ? Wat is hun 
intentie eigenlijk ? Je zal er versteld 
van staan. De wereld is zo gek nog niet 
hoor. Tussen de verhalen door brengt 
Joris J. Peeters op gitaar eigen Neder-
landstalige nummers.
€ 10

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

8 oktober 2022
Van 10.00 tot 13.00 uur
Verwendag
Festiviteit

Tijdens de jaarlijkse verwendag willen 
we de bibliotheekbezoeker eens extra 
in de bloemetjes zetten. Je kunt in 
de bib terecht voor een hapje en een 
drankje en natuurlijk wordt ook dit 
jaar weer een boekenverkoop georga-
niseerd. Ook voor de kleinste lezers is 
er animatie. En dat is niet alles! Zowel 
jong en oud zal ook kunnen genieten 
van de Leo Timmers-tentoonstelling die 
om 10.00 uur geopend wordt.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

9 oktober 2022
Van 12.00 tot 18.00 uur
Wandelen bij De Raam
Wandeling of rondleiding
Op zondag 9 oktober kun je de werking 
van bijencentrum De Raam ontdekken 

onder begeleiding van een gids. We 
beginnen met een wandeling van onge-
veer 5 km in de mooie omgeving van De 
Raam. Aansluitend krijgen we een boei-
ende rondleiding in het bijencentrum. 
De wandeling begint om 14.00 uur aan 
het bezoekerscentrum van De Raam. 
Aansluitend rond 15.30 uur start de 
rondleiding met gids. Na de rondleiding 
is er gelegenheid om iets te drinken. 
Enkel deelnemen aan de rondleiding is 
ook mogelijk.

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

Gratis
 Bijencentrum De Raam

 Keirschothoeveweg
 2310 Rijkevorsel

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

 wandelingderaam

10 oktober 2022
Van 15.00 tot 19.30 uur
Mobiliteitscafé
Participatiemoment

HET
MOBILITEITSCAFÉ

SCHRIJF JE IN VOOR 5 OKTOBER 2022 VIA
www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe

10 oktober 2022

WIL JIJ MEE VORM GEVEN AAN HET NIEUWE
MOBILITEITSPLAN VAN RIJKEVORSEL? 

 KOM DAN NAAR

DENK JIJ GRAAG MEE OVER LANGZAAM VERKEER,
OPENBAAR VERVOER EN GEMOTORISEERD VERKEER? 

Wil jij mee vorm geven aan het nieuwe 
mobiliteitsplan van Rijkevorsel? Denk 
jij graag mee na over langzaam verkeer, 
openbaar vervoer en gemotoriseerd 
verkeer ? Schrijf je dan voor 5 oktober 
in voor het mobiliteitscafé !
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel

 03 340 00 76
 mobiliteit@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/mobiliteitscafe

 Telefonisch of via e-mail 
 inschrijven voor 5 oktober

11 oktober 2022
Om 19.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 7 novem-
ber 2022, maandag 9 januari 2023 en 
woensdag 1 februari 2023. De infoavond 
gaat door in de polyvalente zaal van de 
school. Gelieve vooraf jouw aanwezig-
heid door te geven.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

 Telefonisch of via e-mail 
 inschrijven  

Aankondigingen van 
activiteiten in november
dien je uiterlijk op
zondag 2 oktober 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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14 oktober 2022
Om 20.30 uur
Dez Mona - try-out
Concert

                                                              © Filip Van Roe

In de voorbije twee decennia hield Dez 
Mona nooit op het publiek te verras-
sen. Na de donkere ballades uit hun 
vorige project, kozen zanger Gregory 
Frateur en zijn gezellen er bewust 
voor om eens een opgewekte, rechttoe 
rechtaan-plaat te maken. Verwacht je 
aan hoekige funk, afgewisseld met stui-
terende discopop. De nadruk ligt meer 
dan ooit op het ritme en de groove. De 
vooruitgeschoven single ‘Wicked’ geeft 
perfect aan waar we ons aan mogen 
verwachten!
Voorverkoop: € 14 
Inkomprijs: € 16 
Voorverkoop studenten: € 9 
Inkomprijs studenten: € 11

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

15 oktober 2022
Om 19.30 uur
Concert Lisa del Bo - ‘Niet alleen’
Concert

Lisa del Bo brengt op deze avond haar 
nieuwe, religieus geïnspireerde album 
‘Niet alleen’. Verschillende mensen 
gaan zich zeker terugvinden in deze in-

tieme muziek. Velen zullen verhalen uit 
het leven herkennen en de gevoelens 
erbij aanvoelen. Samen met producer 
Filip Martens en een rits live muzikan-
ten, nam Lisa de 14 nieuwe nummers 
op. In de songteksten van o.a. De Vuyst, 
Helmut Lotti, Bart Herman en Lisa’s 
zoon Eli komen geloof, hoop, liefde 
en verbondenheid uitgebreid aan bod. 
Thema's die voor ieder mens inspira-
tie geven. Lisa hoopt met deze liedjes 
mensen blij te maken, te steunen of 
een hart onder de riem steken.
€ 15

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Kerkraad Rijkevorsel
 0471 06 31 18
 0478 36 28 01

 Telefonisch reserveren

Om 20.30 uur
Jessie Lee & The Alchemists
Concert

© Christopher Losberger

Jessie Lee & The Alchemists, opgericht 
in 2015, is een moderne bluesrock-
groep onder leiding van zangeres-gita-
riste Jessie Lee en gitarist-componist 
Alexis ‘Mr AL’ Didier. De charismati-
sche frontvrouw Jessie Lee wordt ook 
wel de Franse uitvoering van Beth 
Hart genoemd. Net zo krachtig en vol 
met passie brengt zij haar repertoire, 
ondersteund door een zeer solide en 
overtuigende band. De Angelsaksische 
invloeden van de band zijn heel breed, 
van blues tot rock, via soul, pop en zelfs 
jazz.
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

16 oktober 2022
Van 9.00 tot 16.00 uur
Garageverkoop
Beurs 
Garageverkoop in alle straten van Rijke-
vorsel en Wortel op zondag 16 oktober 
van 9.00 tot 16.00 uur. Leden en niet-
leden kunnen hun garage of oprit om-
toveren tot een leuke verkoopstand om 
zo hun tweedehandsspullen aan kleine 
prijsjes te verkopen. Wil je deelnemen? 
Neem dan contact op met Gezinsbond 
Rijkevorsel. De deelnemerslijst en het 
stratenplan worden de dag zelf bekend-
gemaakt via de Facebookpagina, uitge-
hangen bij de deelnemende verkopers 
(zo kun je er een foto van nemen) of 
vraag erachter via het e-mailadres 
garageverkoop2310@gmail.com. Alle 
deelnemende verkopers hangen een 
ballon aan hun huis.
Deelnemers	(leden):	€ 5 
Deelnemers	(niet-leden):	€ 10

 Garages deelnemers
 2310 Rijkevorsel

 Gezinsbond Rijkevorsel
 0478 56 67 55
 garageverkoop2310@gmail.com
 rijkevorsel.gezinsbond.be
 www.facebook.com/

 rijkevorselgezinsbond

Om 20.30 uur
Heather Nova: The Pearl Acoustic 
Tour	(uitverkocht)
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

19 oktober 2022
Om 20.00 uur
Positief denken: hoe help ik mijn 
kind thuis of in de klas ?
Workshop

 adres    info    telefoon    e-mail
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Onderzoek toont aan dat kinderen die 
positief denken gelukkiger, gezonder en 
veerkrachtiger zijn. Jij kunt als ouder 
of leerkracht kinderen leren om posi-
tief te denken! Hoe jij kunt helpen? 
Deze vraag staat centraal in deze prak-
tische workshop. Je krijgt meer inzicht 
in wat positief denken precies is en hoe 
het kinderen helpt om te gaan met situ-
aties en ervaringen. Vervolgens krijg je 
heel wat tips en gaan we met concrete 
oefeningen aan de slag die je onmiddel-
lijk thuis of in de klas kunt toepassen! 
Voor alle opvoedingsverantwoordelij-
ken van kinderen tussen 5 en 12 jaar.
Gratis

 zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Huis van het Kind Rijkevorsel en 
 Opvoedingswinkel Hoogstraten

 03 270 06 73
 inschrijven@olo.be

 Telefonisch of via e-mail 
 inschrijven

20 oktober 2022
 9.00 tot 10.00 u. Het Kleine Moleke 
10.30 tot 11.00 u. Het Moleke
Speeluurtje voor 
nieuwe kleuters
Opendeurdag 
Is jouw kleuter op 7 november 2022 2,5 
jaar, dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes) in Het Moleke en 
het Kleine Moleke.
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

Om 20.30 uur
Nabou + Eliott Knuets
Concert
De Warande organiseert met en in de 
Singer twee bands die de toekomst 
van de Belgische jazz richting geven. 

Jazztromboniste en componiste Na-
bou Claerhout gaf haar naam aan het 
kwartet Nabou. Dankzij het verfrissend 
trombonegeluid, vernieuwend gebruik 
van effecten en een originele aanpak 
van composities behoort Nabou tot de 
top van de nieuwe jazzgeneratie. De 
piepjonge gitarist Eliott Knuets kan al-
vast meedingen als mogelijke opvolger 
van Philip Catherine. Eliott heeft al een 
album onder de arm en speelde met het 
Brussels Jazz Orchestra. Als je dat voor 
elkaar krijgt voor je achttiende, ben je 
een classic in wording  !

€ 17
UiTPAS Kempen: € 3,40

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurhuis De Warande i.s.m. 
 de Singer vzw

 www.desinger.be
 Reserveren via de website

21 oktober 2022
Om 20.30 uur
Mr. Paul & The Lowriders - try-out
Concert

Mr. Paul & The Lowriders is het nieuwe 
project van Monsieur Pol, Nonkel Paul 
of Lange Polle van Triggerfinger. Wie 
kent er Paul Van Bruystegem niet ? De 
voorbije maanden was hij samen met 
collega-muzikanten druk aan de slag 
met muziek onder eigen naam. Dat re-
sultaat van bluesy psychedelica en psy-

chedelische poprock komt in het najaar 
van 2022 uit op een nieuw album.Dit 
najaar trekt Paul Van Bruystegem voor 
het eerst live met zijn nieuwe muziek 
naar de clubs. We zijn dan ook fier dat 
we met de Singer de spits mogen af-
bijten. Kom en ontdek Mr. Paul & The 
Lowriders !
Voorverkoop: € 18 
Inkomprijs: € 20 
Voorverkoop studenten: € 15 
Inkomprijs studenten: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

22 oktober 2022
Veusselse 
Moonshine Trail
Wandelen of lopen 

De Veusselse Moonshine Trail is een 
recreatieve wandel/looptocht door de 
natuur van Rijkevorsel en omgeving. Je 
kunt kiezen uit vier afstanden 11 km,  
21 km, 31 km en 42 km. Onderweg zijn 
er checkpoints en bevoorradingsplaat-
sen. Inwoners van Rijkevorsel krijgen 
korting via de promocode 2310. Van 
13.00 tot 17.30 uur kun je er ook een 
familiewandeling beleven in het ge-
meentebos.
€ 5 voor inwoners van Rijkevorsel 
(promocode	2310)

 Chirolokalen Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 J & S Events i.s.m.
 lokaal bestuur Rijkevorsel

 www.veusselsemoonshinetrail.be
 Reserveren via de website

  website    facebook    instagram    2310-app
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Vanaf 20.00 uur
2310-feest
Fuif 
De eerste editie van het 2310-feest vo-
rig jaar was een schot in de roos. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat de 
Rijkevorselse vereniging @Veussel bij 
hun beproefde recept blijft. Op zater-
dag 22 oktober toveren ze de kiosk aan 
het gemeentehuis opnieuw om tot een 
waar swingpaleis. Haal dus je dansbe-
nen boven en leef je uit op de beats van 
enkele geweldige Rijkevorselse DJ’s.
Gratis

 Kiosk gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 @Veussel
 www.atveussel.be

23 oktober 2022
Van 14.00 tot 17.00 uur
2310-familiedag
Festiviteit 

© Peter Kleeren

Op zondagnamiddag 23 oktober nodigt 
het lokaal bestuur iedereen uit op de 
gezellige familiedag in Sint-Jozef Rijke-
vorsel. In en rond het Gemeenschaps-
centrum en de Kinderclub van Sint-
Jozef voorzien we tal van activiteiten. 
Er zijn springkastelen, speeltuigen, een 
klassieke draaimolen en een indoorter-
ras. De Heemkundige Kring stelt deze 
dag bovendien twee zeer oude sche-
penbrieven in perkament tentoon.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61

 Kinderclub Sint-Jozef
 Pioenstraat 26
 2310 Rijkevorsel 

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/2310dag

Van 14.30 tot 18.30 uur
2310-concert
Concert 

Tijdens de ‘Veusselse feestdag’ op zon-
dag 23 oktober spelen de muzikanten 
van de fanfare onder leiding van Cindy 
Kranen hun eerste 2310-concert: een 
luchtig concert gevuld met volkse, 
lichte en makkelijk verteerbare mu-
ziek.
€ 5
Kinderen -14 jaar gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

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

 www.instagram.com/
 fanfarevnarijkevorsel.be

 2310-app

24 oktober 2022
Van 17.30 tot 21.00 uur
Bloedinzameling
Opendeurdag

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 0800 777 00
 rodekruis.be/donorportaal

 Telefonisch of via de website 
 inschrijven

27 oktober 2022
Om 20.30 uur
Thomas Smith - try-out ‘REBEL’ 
(uitverkocht)
Theatervoorstelling

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

28 oktober 2022
Om 20.00 uur
KH Broederband speelt 
‘Back to the 70’s’
Concert

Dans, zing en feest mee met popnum-
mers uit de jaren ’70. Onze harmonie 
begeleidt een rockgroep met zangeres-
sen Veronique Laeveren en Lea Van Den 
Broeck. Met afterparty door Disco Se-
duction.
Voorverkoop: € 8
Inkom: € 10

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Kon. Harmonie Broederband
 0495 64 80 75
 guytax@htomail.com

Om 20.30 uur
James Brandon Lewis Trio
Concert
In 2017 speelde de Amerikaanse saxofo-
nist James Brandon Lewis een verplet-
terend concert in de Singer. Inmiddels 
behoort James Brandon Lewis tot de 
meest toonaangevende jazzmuzikanten 
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volgende maand

3 november 2022
Bloedinzameling

 GC Sint-Jozef

4 november 2022
Rikki De Musical

 Zaal Forsela
 Leo Pleysierbibliotheek

4 - 5 - 12 - 18 - 19 - 25 - 
26 november 2022

Duivelse Molens
 Molenterrein

10 november 2022
Muziekquiz de Singer

 de Singer

12 november 2022
Aan Tafel @Veussel

 Café Den Booze
 Inschrijven koks tot en met
 30 september 2022

 Meer info: www.atveussel.be

van het ogenblik. Zo verkoos JazzTimes 
Magazine hem als ‘Top Tenor Saxopho-
nist' en bekroonde Downbeat Magazine 
zijn ‘Jesup Wagon’ als album van het 
jaar.

© Diane Allford

€ 20
Voorverkoop: € 20 
Inkomprijs: € 22 
Voorverkoop studenten: € 14 
Inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

29 oktober 2022
Om 20.30 uur
RHEA try-out
Concert

© Taike De Wilde

De afgelopen vijf jaar heeft RHEA be-
wezen dat rock ’n roll springlevend is. 
Het handelsmerk van de vijf ? Harde, 
vlotte gitaarriffs en ingewikkelde, luide 
songs. En minstens zo belangrijk: ze 
weten hun vakmanschap te vertalen in 
keiharde en intense liveshows.
Voorverkoop: € 15 
Inkomprijs: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

31 oktober 2022
Van 18.00 tot 20.00 uur
Lichttocht doorheen 
Rijkevorsel 
Wandeling
De lichttocht start dit jaar aan de Ste-
nen Bergmolen. We passeren langs wij-
ken, trage wegen, donkere steegjes. 
Vergeet zeker niet om een pillicht, een 
fakkel of een lantaarn mee te nemen 
zodat we elkaar kunnen verlichten tij-
den deze avondwandeling! Onderweg 
kun je genieten van een lekker drankje 
of een tasje pompoensoep. En bij aan-
komst is er ook nog animatie voorzien !

Gratis
 Molenterrein

 Looiweg
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 55
 03 340 00 53
 jeugd@rijkevorsel.be
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/lichttocht2022

Om 20.30 uur
School is Cool - try-out
Concert

“Plaat vijf ?! Zijn we nu echt al zo lang 
bezig”, vraagt Johannes Genard. “Ik 
heb het gevoel dat ik nog maar net 
snap hoe het in elkaar zit”. Verwacht je 

aan een collectie van dertien emotio-
nele, energieke songs, met de typische 
weirde School is Cool-keuzes en veel 
spelplezier. De sfeer binnen de groep is 
beter dan ooit: het spelplezier zal er 
dan ook van afspatten in de Singer !

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website
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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
In Molenstraat 5 t.e.m. november geopend op de derde zondag van de maand 
van 14.00 tot 17.00 uur. In GC Sint-Jozef iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum - Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61 – 2310 Rijkevorsel
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw -  03 314 41 76
 blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com -  hkrijkevorsel@outlook.be

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 - 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

 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.

2310-WEEKEND

V E U S S E L S E  M O O N S H I N E  T R A I L

W W W . R I J K E V O R S E L . B E / 2 3 1 0 D A G

2 3 1 0 - C O N C E R T

2 3 1 0 - F E E S T  @ K I O S K

F A M I L I E D A G  I N  S I N T - J O Z E F

ZATERDAG 22 OKTOBER

ZONDAG 23 OKTOBER

C H I R O L O K A L E N  S I N T - J O Z E F  V A N A F  1 3 . 0 0  U U R

I E D E R E E N  W E L K O M  V A N A F  2 0 . 0 0  U U R

G C  S I N T - J O Z E F  V A N  1 4 . 0 0  T O T  1 7 . 0 0  U U R

Z A A L  ' T  C E N T R U M  V A N  1 4 . 3 0  T O T  1 8 . 3 0  U U R


