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2310
2310-dag, feestdag van Rijkevorsel

Zondag 23/10 vieren we de feestdag van 
Rijkevorsel. Dit jaar maken we er zelfs een 
feestweekend van ! Schrijf je in voor de Veusselse 
Moonshine Trail, een wandel/looptocht door 
Rijkevorsel en omgeving. Strek je benen op het 
2310-feest aan de kiosk. Kom naar de gezellige 
2310-familiedag in Sint-Jozef Rijkevorsel
of geniet van het 2310-concert van de Fanfare.
Er is voor elk wat wils. Iedereen van harte welkom !

© Peter Kleeren
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INHOUD

4
Natuur, cultuur, geschiedenis, sportief, feesten, muziek, ...  
Dit zijn de sleutelwoorden voor ons 2310-weekend.  
Op verschillende locaties in onze gemeente kun je op 22 en  
23 oktober deelnemen aan toffe activiteiten voor jong en oud.

28
Het lokaal bestuur ondersteunt onze inwoners die een eigen 

zaak wensen op te starten. Ben je 45+ en denk je eraan om een 
eigen zaak te beginnen ? Begin december wordt een driedelige 

online informatiereeks ‘START 45’ georganiseerd. 

12
Op 22 november gaat het eerste menopauze event door in 
onze gemeente. Die avond worden er info en tips gegeven 

die kunnen bijdragen tot een gezondere, actieve en betere 
beleving van deze levensfase. Inschrijven voor deze avond kan 

nog tot 15 november.

30
Naar jaarlijkse traditie organiseert het lokaal bestuur, in 
samenwerking met Toerisme Rijkevorsel, Globe en Dans Maar op 
31 oktober de lichttocht. Onderweg wordt iedereen getrakteerd 
op toffe animatie en een lekker tasje pompoensoep.

 Vertrek aan de molen 18 uur 
 Aankomst aan de molen 20 uur 

In samenwerking met  
jeugdtheater Globe en Dans Maar

V.U.: Gemeentebestuur Rijkevorsel 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

Route van ± 4 km
Breng je eigen lantaarn mee!

22
Door de huidige energiecrisis heeft het schepencollege enkele 
besparingsmaatregelen genomen. Zo zal onder andere de 
verwarming in de gemeentelijke gebouwen een graadje lager 
worden gezet en wordt het nachtregime van de openbare 
verlichting een uur eerder geactiveerd.

© Peter Kleeren
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VOORWOORD

Peter Janssens,

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

De tijd gaat snel. Het lijkt nog maar gisteren dat we zaten te puffen in de heerlijke 
warme zomer. Ondertussen hebben we de pompoenen en de Halloweenattributen al 
bovengehaald.

November is de maand van de herdenkingen. We denken terug aan dierbaren die we zijn 
verloren en we staan stil bij de gruwel van de oorlogen uit de vorige eeuw.
In september hebben we zoals elk jaar hulde gebracht aan de bevrijding van onze 
gemeente, ditmaal in aanwezigheid van de dochter van een in de Kempen gesneuvelde 
piloot.

Om de gruwel van de Eerste Wereldoorlog kun je nooit heen en al zeker niet op 11 november. Rijkevorsel bleef ook 
toen niet gespaard van het oorlogsgeweld. Jonge mannen, 178 om precies te zijn, trokken vanuit Rijkevorsel als 
soldaat naar het front waarvan er 22 sneuvelden en nooit terugkeerden en ook 2 burgers werden neergeschoten. 
Ik herinner me de beklijvende tentoonstelling van de Heemkundige Kring in 2014 nog levendig.

Ook nu woedt er een conflict op de dorpel van Europa met stijgende energieprijzen tot gevolg. Ook de gemeente 
wordt hiermee geconfronteerd waardoor de verwarming lager zal staan en er minder lichten zullen branden.
De agenda blijft wel vol staan. Na een Covid-onderbreking van twee jaar staan de spelers van Duivelse Molens 
er in november opnieuw, al voor de 15de keer. Laat je onder de molen meenemen naar de belevenissen van een 
molenaarsgezin in ware Ernest Claes-stijl.

De kinderen kunnen op 4 november genieten van de Musical ‘Rikki’ en Rijkevorsel zou Rijkevorsel niet zijn moest er 
ook niet gecrost worden in het Gemeentebos. Ondergetekende zal trachten op 12 november zijn gasten aan tafel 
van @Veussel niet te vergiftigen. Er zal gekaart worden, lezingen gehouden en muziek weerklinken. Je vindt het 
allemaal terug in de UiT-agenda van dit nummer.

Zo zie je maar, zelfs in de donkere maand november blijft Rijkevorsel een lichtpunt waar het warm blijft, dankzij 
haar bewoners en niet in het minst haar verenigingen. 

Beste inwoner,



4

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 hier het gevarieerde 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. 

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. 

Kom jij ook naar het 2310-weekend ?

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

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

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

22 en 23 oktober 2022
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Zaterdag 22 oktober
Veusselse Moonshine Trail
· Start familiewandeling: za 13.00 uur - zo: 14.00 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 

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 afgepijlde route en laat je verrassen door de rand-
animatie. Deze wandeling is een aanrader voor het hele gezin en kun je ondernemen op zater-
dag van 13.00 uur tot 17.30 uur en op zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
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BESTUUR

Zaterdag 22 oktober
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 Rij-
kevorselse 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 trakta-
tie 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 ie-
dereen uit op de gezellige familiedag in Sint-Jozef Rijkevor-
sel. In en rond het Gemeenschapscentrum en de Kinderclub 
van Sint-Jozef voorzien we tal van activiteiten. 

Daarnaast kunnen kinderen zich uitleven op diverse spring-
kastelen of op de gloednieuwe speeltuigen van de Kinder-
club Sint-Jozef. Zin in een heerlijk zachte knuffel ? Warme 
William is opnieuw van de partij ! En als kers op de taart 
zal er op de locatie een klassieke draaimolen pronken. On-
dertussen 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. 
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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.

Zondag 23 oktober
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 muzikanten van de Koninklijke 
Fanfare Vermaak na Arbeid spelen op zondag 23 oktober, 
onder leiding van Cindy Kranen, hun allereerste 2310-con-
cert. Verwacht je aan een luchtig concert gevuld met volkse, 
lichte en makkelijk verteerbare muziek. 

De 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

© Peter Kleeren

Overgang van zomer- naar wintertijd

De overgang van zomer- naar wintertijd vindt plaats in de nacht van zaterdag op zondag van 
het laatste volle weekend van oktober. Dit betekent dat het winteruur ingaat in de nacht van 
zaterdag 29 oktober op zondag 30 oktober 2022: 3.00 uur wordt 2.00 uur.
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BESTUUR

Feest voor onze jubilarissen

Alle Rijkevorselnaren die dit jaar 50, 60 en 
65 jaar getrouwd zijn, werden door het lo-
kaal bestuur uitgenodigd voor een feeste-
lijke receptie op zaterdag 1 oktober in het 
Gemeenschapscentrum van Sint-Jozef.

Zes briljanten, twaalf diamanten en negen-
tien gouden echtparen, samen met hun kin-
deren, gingen in op deze uitnodiging. Na het 
welkomstwoord ontvingen de koppels een 
cadeaubox samen met de felicitaties en de 
oorkonde van ons koningshuis. 

Het werd een gezellig samenzijn en voor de 
meesten was deze namiddag een blij weer-
zien met leeftijdsgenoten waarbij herinne-
ringen en anekdotes werden opgehaald.

Proficiat aan alle jubilarissen !

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 openingsuren een afspraak 
maken via onderstaande contactgegevens:
· gemeentehuis: 03 340 00 00
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

© Bart Huysmans
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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.

11 novemberviering

Op vrijdag 11 november herdenken we in 
onze gemeente de Wapenstilstand die het 
einde van de Eerste Wereldoorlog betekende. 
We brengen hulde aan de gesneuvelde solda-
ten en betonen eer aan de slachtoffers van 
beide wereldoorlogen. Aan het oorlogsmo-
nument leggen we bloemenkransen neer en 
wisselen we vredeswensen uit. 

We hopen opnieuw op een grote vertegen-
woordiging van onze verenigingen en van de 
hele bevolking.

Programma
·  9.30 uur: bijeenkomst gemeentehuis
·  9.45 uur: stoetvorming en optocht
· 10.00 uur: misviering
· 11.00 uur: optocht naar het monument
· 11.10 uur: huldebetoon aan het monument

Aan onze inwoners vragen we om op deze 
dag hun huizen te bevlaggen met de Belgi-
sche driekleur of met de vlag van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Geboortebos

Op zondag 9 oktober 2022 werd het geboor-
tebos op de Poelberg uitgebreid. Voor de 
kinderen geboren in 2021 werden enkele 
geboortebomen geplant en drie borden ge-
plaatst waarop de naam en geboortedatum 
van de kinderen werden gegraveerd.

Met de aanplanting van het geboortebos wil 
het lokaal bestuur de wens uitdrukken dat 
elk kind mag opgroeien in een groene en ge-
zonde wereld.

De ouders en hun kleine spruiten genoten 
zichtbaar van dit bijzondere moment.
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Kort verslag raden
26 september 2022

Gemeenteraad
Schepen, Peter Janssens, wordt tot en met 
31 december 2024 aangeduid als:
· afgevaardigde in de raad van bestuur en 

het dagelijks bestuur van de Kunstacade-
mie De Noorderkempen BGTS

· afgevaardigde in het beheerscomité van 
de Sportregio Noorderkempen

· afgevaardigde in de algemene vergadering 
van OVSG

· afgevaardigde in de algemene vergade-
ring van vzw Regionaal Landschap Kleine 
en Grote Nete

· stemgerechtigd lid binnen de Plaatselijke 
Groep MarkAante Kempen

· effectief lid in het beheerscomité van 
scholengemeenschap De Schakel

· vertegenwoordiger van het beheerscomité 
van de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 
(GiD PBW).

De raad neemt akte van het werkingsverslag 
en de jaarrekening 2021 van de Sportregio 
Noorderkempen ILV en keurt deze goed.

Permanente bewegwijzering 
langs gemeentewegen
Het lokaal bestuur krijgt regelmatig aanvra-
gen tot het plaatsen van permanente beweg-
wijzering langs de gemeentewegen. Aan de 
gemeenteraad werd gevraagd een reglement 
terzake goed te keuren.

Het reglement dat werd goedgekeurd is van 
toepassing op de permanente bewegwijze-
ring die niet op initiatief van de gemeente 
langs gemeentewegen wordt voorzien.

Aanvragen tot het plaatsen van permanente 
bewegwijzering langs de gemeentewegen 
zullen enkel nog worden toegestaan voor 
een toeristische bestemming en voor korte 
keten. Onder korte keten wordt verstaan 
een onderneming waar de teler rechtstreeks 
producten te koop aanbiedt aan de consu-
ment. De bewegwijzering wordt geplaatst 
door de gemeentelijke diensten en ook het 
onderhoud is ten laste van de gemeente.

Het reglement thuiswerk voor de medewer-
kers van het lokaal bestuur wordt in aange-
paste versie goedgekeurd.

De bijlage ‘Bijzondere aanwerving- en be-
vorderingsvoorwaarden’ bij de rechtsposi-
tieregeling van het personeel wordt in aan-
gepaste versie goedgekeurd. 

De opvolgingsrapportering met een stand 
van zaken van de uitvoering van het meerja-
renplan wordt goedgekeurd.

Sluitingsdagen november 2022

De administratieve diensten van het lokaal bestuur, de Leo 
Pleysierbibliotheek en het recyclagepark zijn in november ge-
sloten op volgende data:
· dinsdag 1 november (Allerheiligen)
· woensdag 2 november (Allerzielen)
· vrijdag 11 november (Wapenstilstand)
· dinsdag 15 november (Koningsdag)

De buitenschoolse kinderopvang is eveneens gesloten op 1 en 
11 november, maar opent wel de deuren op 2 en 15 november.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

GESLOTEN
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Inzake de wegenwerken Vlimmersebaan en 
Langedreef neemt de raad akte van het rooi-
lijnplan en gaat akkoord met de vooropge-
stelde wijzigingen van de gemeentewegen.

Met betrekking tot de vorming van de nieuwe 
woonmaatschappij Kempen-Midden beslist 
de raad onder voorbehoud principieel ak-
koord te gaan met het fusieprotocol, het fu-
sievoorstel en het voorstel van overdracht.

De raad gaat niet akkoord met de voorstel-
len van raadslid Jeroen Ooms, namens de 
Gemeentebelangen-fractie, om in overleg 
te gaan met de cafévoetbalploegen om te 
bekijken welke maatregelen er nodig zijn 
om het gemeenteplein en het voetbalplein 
achter de Valk terug speelklaar en aantrek-
kelijk te maken voor de caféploegen, een 
planning op te maken om het inzaaien en 
bespelen van de pleinen aan de Valk en het 
gemeenteplein zo optimaal mogelijk af te 
stemmen, de doelpalen aan de Valk te ver-
vangen door nieuwe palen en het ballennet 
achter de noordoostelijke goal te herstel-
len.

Na een amendement vanwege het college 
op het voorstel van de Gemeentebelangen-
fractie beslist de raad dat verenigingen, als 
zij dit wensen, beroep kunnen doen op het 
advies van de energieambtenaar om hun pa-
trimonium energiezuiniger te maken.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Het reglement thuiswerk voor de medewer-
kers van het lokaal bestuur wordt in aange-
paste versie goedgekeurd.

De opvolgingsrapportering met een stand 
van zaken van de uitvoering van het meerja-
renplan wordt goedgekeurd.

Schepen, Peter Janssens, wordt tot en met 
31 december 2024 aangeduid als:

· vertegenwoordiger in de algemene verga-
dering van de Ark Wonen

· plaatsvervanger in de algemene vergade-
ring van de bouwmaatschappij De Noor-
derkempen

· plaatsvervanger in de algemene vergade-
ring van OFP Prolocus

· vertegenwoordiger van het beheerscomité 
van de Gemeenschappelijke Dienst voor 
Preventie en Bescherming op het Werk 
(GiD PBW) vanuit het OCMW.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 24 oktober vanaf 20.00 
uur. De agenda’s worden een achttal dagen 
voor de raadszittingen bekendgemaakt. 

Geïnteresseerde burgers zijn welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

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

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

· 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

De overgang en menopauze
Op dinsdagavond 22 november 2022 organiseert het lokaal bestuur, in 
samenwerking met Ferm Rijkevorsel en menopauzeconsulente Chris Van Gaver 
van het multidisciplinair centrum Cura en menofocus, het eerste menopauze 
event in onze gemeente. De menopauze is nog steeds een onderwerp dat in 
de taboesfeer zit.

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

In een gemoedelijke, veilige omgeving zullen acht menopauze-experten, in kleine groepen, 
info, tips en tricks geven. Correcte informatie over de verschillende fasen van de menopauze, 
de mogelijke gezondheidsrisico’s van de menopauze (osteoporose, diabetes, ziekten van hart- 
en bloedvaten), seksuele problematiek, hormonale en niet-hormonale supplementen komen 
alvast uitgebreid aan bod. Dit alles zal bijdragen tot een gezondere, actieve en betere beleving 
van deze nieuwe levensfase.

De toegang tot het event is gratis. Inschrijven kan tot 15 november. Je bent welkom vanaf 
18.45 uur in de raadzaal in het gemeentehuis, Molenstraat 5. Je partner is ook welkom indien 
gewenst. Om 19.15 uur start de officiële verwelkoming, gevolgd door de rondetafelgesprekken. 
Aan het einde van de avond krijg je nog een goodiebag mee naar huis.
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Bevolkingsonderzoek 
borstkanker

Elk jaar krijgen zowat 6 000 vrouwen in 
Vlaanderen te horen dat ze borstkanker heb-
ben. Het is de meest voorkomende kanker 
bij vrouwen. Drie op vier borstkankers ko-
men voor bij vrouwen boven de 50 jaar. On-
geveer één op vijf vrouwen met borstkanker 
sterft uiteindelijk aan de ziekte.

Vroegtijdige opsporing 
is de beste bescherming 
tegen borstkanker
Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke 
twee jaar een screeningsmammografie ne-
men. Een screeningsmammografie kan afwij-
kingen in je borsten vroegtijdig opsporen, 
lang voordat je er zelf iets van merkt. 

Borstkanker kan al in een vroeg stadium 
worden opgespoord. Tijdig opsporen is be-
langrijk. Doordat de ziekte vroeger wordt 
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een 
(zwaardere) behandeling worden vermeden 
en is de kans op volledige genezing groter. 
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij. 
Je krijgt van het Centrum voor Kankerop-
sporing een uitnodigingsbrief als je tot de 
leeftijdsgroep behoort en het twee jaar 
geleden is dat je een mammografie liet 
nemen. Je beslist zelf of je deelneemt of 
niet. Informeer je goed. Dan weet je wat 
het onderzoek inhoudt en wat de bedoeling 
ervan is.

Wil je weten wanneer je een 
uitnodiging in de brievenbus 
mag verwachten ?
Dat kan heel eenvoudig online én mobiel 
met:
· www.myhealthviewer.be
· www.mijngezondheid.be
· www.cozo.be

Daar kun je ook je vaccinaties, medisch dos-
sier en medicatieschema vinden. Inloggen 
kan via je elektronische identiteitskaart. Je 
kunt ook de app ‘itsme’ gebruiken.

Meer info:
· Centrum voor Kankeropsporing
· 0800 60160
 tussen 9.00 -12.00 uur en 13.00 -16.00 uur
· info@bevolkingsonderzoek.be
· borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

Vieringen parochie

Vieringen Allerheiligen
· maandag 31 oktober om 17.00 uur 
 in de Sint-Jozefkerk 
· dinsdag 1 november om 10.00 uur 
 in de kapel van Achtel en om 11.00 uur
 in de Sint-Willibrorduskerk

Vieringen ter nagedachtenis 
overledenen
· dinsdag 1 november om 13.30 uur 
 in de Sint-Willibrorduskerk en 
 om 15.00 uur in de Sint-Jozefkerk  

Ik doe het straks wel. Eerst nog even een mailtje sturen.

Ontdek hoe ook jij kan deelnemen op www.borstkanker.bevolkingsonderzoek.be

GEEN EXCUSES. LAAT EEN 
SCREENINGSMAMMOGRAFIE NEMEN !

GRATIS ONDERZOEK VOOR VROUWEN
VAN 50 TOT EN MET 69 JAAR.
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Kom Uit Je Kop-campagne

‘Kom Uit Je Kop’ wil psychische problemen 
bij mannen uit de taboesfeer halen en man-
nen (en hun omgeving) aanmoedigen 'uit hun 
kop' te komen en hulp te zoeken op de ma-
nier die het best bij hen past. De campagne 
beoogt om via herkenbare en hoopvolle ver-
halen, via tips en links de mentale gezond-
heid van mannen te versterken, signalen be-
ter te leren herkennen (ook als omgeving) en 
de drempel naar hulp te verlagen.

Bijna drie op de vier zelfdodingen in Vlaan-
deren gebeurt door mannen. Zelfmoord-
gedachten en -pogingen ontstaan telkens 
vanuit een combinatie en interactie van ver-
schillende oorzaken en factoren, die zowel 
van biologische, psychologische, sociale en 
psychiatrische oorsprong kunnen zijn. Ex-
tra risicofactoren bij mannen hangen onder 
meer samen met heersende genderstereoty-
pen en het taboe op spreken over of hulp 
zoeken voor psychische problemen.

De verwachtingen die de maatschappij aan 
mannen stelt, spelen een rol. Zo leven er be-
paalde verwachtingen van hoe een man met 

emoties hoort om te gaan. Van jongs af aan 
worden mannen aangeleerd om bepaalde 
emoties zoals verdriet te onderdrukken en 
niet te tonen. Pijn en verdriet worden dan 
vaak omgezet in boosheid waarvan niet al-
tijd begrepen wordt van waar deze komt.

Uitspraken als ‘ver-man je’ zijn schadelijk 
en geven het idee dat een man altijd sterk 
moet zijn, problemen de baas moet kunnen 
en zich niet kwetsbaar mag opstellen. Dit 
kan ertoe leiden dat mannen zich sociaal 
en emotioneel isoleren. Bovendien herken-
nen mannen soms hun eigen lijden niet (of 
te laat) en ervaren ze schaamte wanneer ze 
worstelen met hun mentale gezondheid.

Daarnaast heersen er vaak hoge verwach-
tingen op financieel, professioneel en rela-
tioneel vlak. Doordat mannen minder snel 
geneigd zijn om te praten over hun proble-
men of hulp zoeken, geraken ze vervolgens 
geïsoleerd met hun problemen.

Maar ook als man sta je er niet alleen voor. 
Steun zoeken en bieden, maakt je sterker.

Meer info:
· www.komuitjekop.be

LEVEN EN WELZIJN
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Wereld Diabetes Dag

Op 14 november is het Wereld Diabetes Dag. 
Deze internationale VN-dag heeft als doel 
het grote publiek correct te informeren en 
te sensibiliseren over diabetes. Inspanningen 
die vandaag meer dan ooit nodig zijn. Zowat 
elke 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen 
de diagnose diabetes en het aantal diagno-
ses neemt alleen maar toe.

Wat is diabetes ?
Diabetes is een chronische aandoening waar-
bij de bloedsuikerspiegel verhoogd is. De aan-
doening manifesteert zich in verschillende 
vormen. De twee meest voorkomende vor-
men zijn diabetes type 1 en diabetes type 2.

Wat is diabetes type 1 ?
· Diabetes type 1 treft 5 tot 10 % van de 

personen met diabetes.
· De ziekte ontstaat meestal bij kinderen of 

jongvolwassenen (jonger dan 40 jaar)
· Het is een auto-immuunaandoening waar-

bij het eigen immuunsysteem de bètacel-
len van de pancreas aanvalt.

· Preventie is niet mogelijk. Het ontstaan 
houdt verband met erfelijke factoren en 
omgevingsfactoren zoals virusinfecties, 
bepaalde voeding, ...

Wat is diabetes type 2 ?
· Diabetes type 2 treft 90 tot 95 % van de 

personen met diabetes.
· De ziekte ontstaat voornamelijk bij vol-

wassenen (ouder dan 40 jaar).
· Twee problemen zijn verantwoordelijk 

voor het ontstaan: insulineresistentie en 
een verminderde insulineproductie.

· Het ontstaan houdt verband met verschil-
lende risicofactoren en is grotendeels te 
voorkomen. Naast erfelijkheid en leeftijd 
(niet-beïnvloedbaar) verhogen een onge-
zonde leefstijl en zwaarlijvigheid het ri-
sico op diabetes type 2.

· 30 % van de personen heeft op het mo-
ment van de diagnose al complicaties.

· De symptomen zijn minder uitgesproken 
dan bij diabetes type 1.

Een slecht genezende voetwonde of kramp 
in voeten of tenen maakt dat een arts dit 
vaak toevallig ontdekt. Pas na een langere 
tijd ontstaan duidelijke symptomen zoals 
veel dorst, droge mond, veel plassen, on-
verklaarbare vermoeidheid, verminderd ge-
zichtsvermogen, ...
 
Het is dan ook belangrijk om diabetes zoveel 
mogelijk te voorkomen en vroegtijdig te ont-
dekken om verwikkelingen te voorkomen. 
Het goede nieuws is dat meer dan de helft 
van de gevallen van diabetes type 2 kan wor-
den voorkomen via een gezonde leefstijl.

Meer info:
·	www.diabetes.be
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Vanaf eind oktober wordt dit loket digitaal. 
Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met 
de gemeenten van ILV Noorderkempen. Het 
grote voordeel hierbij is dat aanvragen veel 
sneller en gerichter kunnen doorverwezen 
worden. Hierdoor wordt het een stuk gemak-
kelijker om een geschikte opvangplaats te 
vinden voor jouw kind. Dankzij de digitalise-
ring krijgt het lokaal bestuur ook een beter 
zicht op de werkelijke vraag naar kinderop-
vang.

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

Lokaal loket Kinderopvang
wordt gedigitaliseerd

Kinderopvang zoeken is geen kinderspel. Ben 
je het beu om telkens hetzelfde formulier in 
te vullen ? Verlies je soms ook het overzicht 
van je opvangvragen ? Dit is binnenkort ver-
leden tijd.
Dankzij het Lokaal Loket Kinderopvang wordt 
het zoeken naar kinderopvang voor kinderen 
van nul tot drie jaar een stuk eenvoudiger. 
Alle opvangvragen worden hier geregis-
treerd. Het is als het ware een informatie- en 
ondersteuningspunt voor ouders die op zoek 
zijn naar kinderopvang. 

Familieberichten

Geboorten
· Cojocaru Evelina 14 augustus 2022 kind van Cojocaru Adrian en Cojocaru Veronica
· Joosen Cézanne 25 augustus 2022 sterrenkindje van Joosen Stef en Wouters Joke
· Bucevschi David 5 september 2022 kind van Bucevschi Marius en Bucevschi Claudia
· Oprins Lorena 5 september 2022 kind van Oprins Tim en Meyers Lise
· Lauwers Jules 6 september 2022 kind van Lauwers Kristoff en Schellekens Elisa
· Van den Eynden Fran 8 september 2022 kind van Robben Yannick en Van den Eynden Kimberly
· Tax Kylian 14 september 2022 kind van Tax Tom en Jacobs Els

· Goetschalckx Ludovica °1933 †   2 september 2022
· Hendrickx Catharina °1938 †   2 september 2022
· Schuurmans Jozef °1952 †   2 september 2022
· Matthijsen Nicolaas °1938 †   5 september 2022
· Schepers Angèle °1955 †   5 september 2022
· Sleeckx Maria °1942 †   5 september 2022
· Peenen Karel °1937 † 10 september 2022
· Heylen Victor °1955 † 11 september 2022

· Van Dooren August °1941 † 13 september 2022
· Jacobs Adrianus °1935 † 14 september 2022
· Leenaerts Elisa °1937 † 17 september 2022
· Gorrens Elisa °1943 † 21 september 2022
· Van Hemeldonck Maria °1952 † 21 september 2022
· Van Hal Paulina °1933 † 25 september 2022
· Nooyens Franciscus °1936 † 27 september 2022
· Van Besauw Marleen °1957 † 29 september 2022

Overlijdens

Huwelijken
·	Van Den Ouweland Jelle en Delcroix Caroline 3 september 2022
·	Vos Patrick en Hellings Linda 3 september 2022
·	Piérard Steven en Renders Wendy 17 september 2022
·	Vermeiren Bart en Vorsselmans Katrien 24 september 2022
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Op bezoek bij Den boeradrie
De leerlingen van het eerste leerjaar maak-
ten een beestig leuke schooluitstap. Ze ont-
dekten wat er allemaal op een boerderij te 
beleven valt en genoten er met volle teugen 
van. Sanne, gastvrouw van Den boeradrie, 
leerde de leerlingen hoe koeien gemolken 
worden, waarom sommige dieren een ring 
door hun neus hebben, ... De eerstejaars 
kregen ook een pasgeboren kalfje te zien.

De Wegwijzer brengt de 
sportclubs naar school
Op woensdag 28 september mochten alle 
leerlingen en leerkrachten in de outfit van 
hun favoriete sport(club) naar school komen. 
Na een leuke opwarming onder leiding van 
de danseressen van Dans Maar, mochten de 
leerlingen hun sport voorstellen. Heel leuk 
om op deze manier vele andere sportclubs 
te leren kennen.

De eerste maand in
GLS De Wegwijzer

‘De tijd vliegt’ in 
het derde leerjaar
In de lessen ‘beeld’ maakten de leerlingen 
van het derde leerjaar een werk van Magnus 
Muhr, de vliegenfotograaf. Ooit was hij op 
een saai feest en verveelde zich. Toen zag 
hij een dode vlieg en kreeg een gek idee. 
De vlieg werd op een stuk papier gelegd en 
met potlood gaf hij de vlieg een verzonnen 
leven. Hij tekende armen, benen en een 
achtergrond. Daarna maakte hij een foto van 
zijn tekening. 

De leerlingen van het derde leerjaar hebben 
ook prachtige werkjes gemaakt, net zoals 
Magnus Muhr. Ook zij hebben heel wat dode 
vliegen een nieuw leven gegeven. Knap, zeg !
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de woning op Molenstraat 40 met eveneens 
de bedoeling om deze in te zetten als nood-
woning. Beide projectvoorstellen krijgen van 
de Vlaamse overheid een gunstige beoorde-
ling. Hierdoor mag het lokaal bestuur reke-
nen op een subsidie van maximaal € 224 000 
voor de woning in Helhoekweg en maximaal 
€ 53 000 voor de woning in Molenstraat.

Vier extra woonunits 
voor noodopvang
Uiteraard is het lokaal bestuur zeer ver-
heugd met de toegekende subsidies. In een 
eerste fase werd de bouwvallige woning op 
Helhoekweg 24 afgebroken. In de plaats zijn 
er twee nieuwe woonunits gerealiseerd, die 
bovendien verplaatsbaar zijn met het oog op 
het toekomstige masterplan van de site van 
het Woonzorgcentrum.

De woning in Helhoekweg bestaat uit een 
unit voor twee personen die aangepast 
is voor mensen met een beperking en een 
unit met twee slaapkamers voor een gezin. 
Achter het gebouw is er een tuin waar de 
bewoners kunnen ontspannen in een groene 
omgeving. 

Twee nieuwe noodwoningen 
ingehuldigd door Vlaams 
minister Matthias Diependaele

Op woensdag 5 oktober heeft Vlaams mi-
nister van wonen, Matthias Diependaele, 
samen met het lokaal bestuur Rijkevorsel 
twee noodwoningen op de Helhoekweg in-
gehuldigd. Het project, gerealiseerd met 
subsidies van de Vlaamse overheid, toont 
aan dat het lokaal bestuur inspanningen wil 
(blijven) leveren om gezinnen in nood te hel-
pen. Iets wat in deze tijden meer dan ooit 
belangrijk is.

Subsidies dankzij projectoproep 
noodwoningen van de 
Vlaamse overheid
Naar aanleiding van de projectoproep nood-
woningen van de Vlaamse Overheid dient het 
lokaal bestuur Rijkevorsel in het najaar van 
2020 twee projectvoorstellen in. Het eerste 
voorstel omvat het voornemen om de oude 
woning op Helhoekweg 24 af te breken en 
opnieuw op te bouwen als noodwoning. Een 
tweede voorstel gaat over de renovatie van 
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Wanneer je papieren rijbewijs 
omwisselen naar een 
bankkaartmodel ?
· Is je papieren rijbewijs beschadigd of ver-

sleten ?
· Lijk je niet echt meer op de foto ?
· Rijd je vaak in het buitenland ?

Dan maak je best een afspraak voor een 
nieuw rijbewijs. Een nieuw rijbewijs kost  
€ 25. Een afspraak maken kan via de website 
www.rijkevorsel.be/afspraak, via de 2310-
app of telefonisch via 03 340 00 00.

Tip: Vervalt jouw identiteitskaart binnen-
kort en heb je nog een papieren rijbewijs ? 
Misschien is dit het ideale moment om ze al-
lebei te vernieuwen zodat je in de toekomst 
slechts één keer om de tien jaar moet terug-
komen voor vernieuwing.

Meer info:
· 03 340 00 30
· burgerzaken@rijkevorsel.be

Het project in de Molenstraat 40 wordt later 
afgewerkt. Ook hier bestaat de woning uit 
twee woonunits: een unit met drie slaapka-
mers en een unit met één slaapkamer.

Belangrijke rol voor 
het lokaal bestuur
Voor het lokaal bestuur is er een belangrijke 
rol weggelegd in het voorzien van noodop-
vang. Deze nood is door de vele crisissen 
alleen maar toegenomen. De oorzaken zijn 
heel uiteenlopend: intrafamiliaal geweld, 
de druk op de private huurmarkt, uithuiszet-
tingen, ouders die jongeren de deur wijzen 
omdat ze onhandelbaar zijn, ... 

Voor deze personen is het lokaal bestuur 
vaak het laatste vangnet. Dankzij de extra 
noodwoningen kunnen we deze kwetsbare 
personen in Rijkevorsel een tijdelijke, sta-
biele verblijfplaats bieden. Medewerkers 
van de sociale dienst volgen de situatie ter 
plaatse op: ze bieden professionele hulp en 
zorg om de bewoners terug op het juiste pad 
te krijgen en begeleiden hen in hun zoek-
tocht naar nieuwe huisvesting.

Moet ik mijn rijbewijs 
vernieuwen ?

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel 
werden afgeleverd in juli 2010. Die rijbe-
wijzen hebben een geldigheidsduur van tien 
jaar. Je krijgt geen uitnodiging om je rijbe-
wijs te vernieuwen. Controleer dus zelf de 
vervaldatum en maak tijdig een afspraak 
voor een nieuw exemplaar.

Heb je nog een papieren rijbewijs ? Deze rij-
bewijzen hebben géén vervaldatum en het 
Europese bankkaartmodel wordt pas in 2033 
verplicht. Ten laatste in 2033 moet je papie-
ren rijbewijs vervangen zijn door een plas-
tieken exemplaar.

· 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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Wees voorzichting bij het opladen 
van je e-bike of e-step
De batterij is het kwetsbaarste onderdeel van de e-bike. Door een harde val 
of het fout opladen kan de batterij in brand vliegen en is dan bijna niet te 
blussen. De boodschap van deskundigen: wees lief voor de fietsbatterij. Ga er 
voorzichtig mee om.

Zo laad je je batterij veilig op
· Laad enkel op in een ruimte met rookmelder en blijf in de buurt.
· Batterij vol ? Haal de stekker uit het stopcontact.
· Batterij beschadigd, defect of niet meer in gebruik ? Bewaar ze op een veilige plaats en breng 

ze zo snel mogelijk binnen.
· Gebruik alleen de originele oplader en batterij.
· Beperk het brandbaar materiaal in de buurt van de e-bike of e-step, zeker tijdens het laden.
· Controleer regelmatig of je batterij niet beschadigd is. Laat deze zeker na een zware val 

nakijken door een professional en herstel deze nooit zelf.

Meer info: · speelnietmetvuur.be

Ontdek hoe je de batterij van je elektrische fiets 
veilig oplaadt op speelnietmetvuur.be
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Verkeershinder

2310-weekend
22 en 23 oktober 2022
Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober vieren 
we dit jaar, in plaats van een 2310-dag, een 
heus 2310-weekend. Hiervoor zijn er op ver-
schillende locaties tijdelijke verkeersmaat-
regelen van kracht:
· Ter hoogte van de kiosk aan het gemeen-

tehuis wordt een gedeelte van het Oude 
Sint-Lenaartsepad afgesloten, alsook is er 
een algeheel parkeerverbod geldig van za-
terdag 22 oktober 14.00 uur tot zondag 23 
oktober 20.00 uur.

· Op een gedeelte Zuiderdijk is van zater-
dag 22 oktober 13.00 uur tot zondag 23 ok-
tober 4.00 uur een parkeerverbod geldig 
aan één zijde van de rijbaan, met name 
langs de kant van het kanaal.

· Op zondag 23 oktober van 11.00 tot 19.30 
uur wordt een gedeelte Pioenstraat afge-
sloten voor alle doorgaand verkeer. Bijko-
mend geldt er ter plaatse een parkeerver-
bod.

Veldritten Wieler- en 
Supportersclub Sint-Jozef
5 november 2022 
Op zaterdag 5 november richt WSC Sint-
Jozef verschillende cyclocrosswedstrijden 
in aan de Chirolokalen en het Gemeentebos 
in Sint-Jozef Rijkevorsel. Hiervoor wordt 
van 8.00 tot 18.00 uur een gedeelte van de 
Zuiderdijk afgesloten vanaf huisnummer 10b 
tot aan het kruispunt met de Kievitsheide. 
In Gemeentebos zelf wordt enkelrichtings-
verkeer ingesteld vanaf Laer en dit komende 
van Vlimmersebaan richting Kievitsheide. 

Herdenking Wapenstilstand
11 november 2022
Voor de herdenking van Wapenstil-
stand wordt er op vrijdag 11 november 
een gedeelte Doelenpad verkeersvrij 

gemaakt ter hoogte van het oorlogsmonu-
ment aan de Sint-Willibrorduskerk. Hierdoor 
is de uitrit van parking Zuid tijdelijk niet be-
schikbaar. De inrit van de parking zal dan ook 
enkele uren functioneren als uitrit. 

Intrede Sinterklaas
26 november 2022
Om de intrede van Sinterklaas op zaterdag 
26 november in Sint-Jozef vlot te laten ver-
lopen wordt het jaagpad/fietspad aan de 
noordzijde van het kanaal tijdelijk afgeslo-
ten tussen Meir en de fiets-/wandelbrug. Ge-
bruikers van het jaagpad dienen tijdens het 
evenement de straat Sint-Jozef te volgen. 

Proefopstelling éénrichtings-
verkeer Molenstraat

Vanaf 17 oktober 2022 tot en met 17 april 
2023 is er tijdelijk éénrichtingsverkeer van 
kracht in de Molenstraat tussen de Sint-Lu-
ciakapel en de Vonderstraat, in de richting 
naar de Vonderstraat. Het betreft hier een 
proefopstelling gedurende zes maanden.

Na deze periode volgt een evaluatie waarna 
het bestuur een definitieve beslissing zal ne-
men over het al dan niet behouden van het 
enkelrichtingsverkeer.

· 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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Lokaal bestuur neemt maatregelen  
om energieverbruik te beperken
De huidige energiecrisis noopt het lokaal bestuur ertoe energiebesparende 
maatregelen te treffen. Met dit initiatief wil de gemeente het goede 
voorbeeld geven en de energiefactuur beheersbaar houden.

Welke maatregelen neemt het lokaal bestuur ?
De verwarming zetten we een graadje lager. In alle gebouwen van het lokaal bestuur stellen 
we de temperatuur in op 19 °C. Uitzonderingen zijn het woonzorgcentrum en het consultatie-
bureau van Kind en Gezin (22 °C), de kantoren (20 °C), de klassen van GLS De Wegwijzer  
(20 °C) en de sportzalen (16 °C).

De lichten gaan uit waar mogelijk. Zo doven we de aanschijnverlichting van openbare gebou-
wen en monumenten. Het nachtregime van de openbare straatverlichting wordt een uur eerder 
geactiveerd: vanaf 22.00 uur in plaats van 23.00 uur. De voorbije jaren investeerde het lokaal 
bestuur reeds stevig in energiezuinige openbare verlichting, waarbij traditionele straatlampen 
worden vervangen door energiezuinige ledlampen. Eind dit jaar zal 30 % van de Rijkevorselse 
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straatverlichting uit ledlampen bestaan. Deze lampen verbruiken niet alleen minder elektrici-
teit, je kunt ze tijdens de nachtelijke uren dimmen tot 50 % van de capaciteit.

Tijdens de kerstperiode zal de sfeervolle kerstverlichting in Rijkevorsel opnieuw branden. Het 
bestuur heeft hiervoor reeds geïnvesteerd in ledverlichting die minder energie verbruikt. De 
periode dat de kerstlichtjes branden, wordt dit jaar wel ingeperkt. De plannen om een ijspiste 
in Rijkevorsel te voorzien tijdens de feestdagen moeten we door de hoge energiekost noodge-
dwongen opnieuw uitstellen.

Verder dragen ook technische ingrepen bij tot beperking van het energieverbruik. Om eventuele 
energieverliezen op te sporen en te vermijden zijn er extra technische inspecties uitgevoerd op 
de gemeentelijke installaties die zorgen voor verwarming, ventilatie of koeling.

Daarnaast blijft het bestuur voor toekomstige bouwprojecten inzetten op zonnepanelen. Op 
heel wat gebouwen van het lokaal bestuur zijn er reeds zonnepanelen geplaatst (o.a. gemeen-
tehuis, klooster, kinderclub centrum en Sint-Jozef, Leo Pleysierbibliotheek, GLS De Wegwijzer, 
jeugdlokaal Sonsheide, GC Sint-Jozef, gemeentelijke werkplaats en dienstgebouw kerkhof cen-
trum).

Het lokaal bestuur rekent tenslotte op de medewerking van alle personeelsleden en bezoekers 
van onze gebouwen om de energiekosten zoveel mogelijk te drukken tijdens de komende maan-
den: alle beetjes zullen daarbij helpen. Aan de verenigingen 
en gebruikers van de gemeentelijke infrastructuur vragen we 
om energie te besparen zoals je het thuis doet. Het lokaal be-
stuur heeft hiervoor een sensibiliseringscampagne opgestart.

De maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en indien no-
dig bijgesteld.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/energie

Tips om te besparen op energie

Door de stijgende energieprijzen gaan we nog meer op zoek 
naar manieren om energie te besparen. We helpen je graag 
op weg via www.rijkevorsel.be/energie.

Op deze pagina reiken we je een overzicht aan van de ver-
schillende initiatieven die er bestaan om te besparen op je 
energieverbruik (workshops, nuttige websites, ...). 

Daarnaast is er een oplijsting van de premies en subsidies 
die je vanuit de verschillende overheden kunt aanvragen.
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Gratis energiedoorlichting 
voor verenigingen

Heb je als vereniging een eigen lokaal ? Weegt 
de energiefactuur door op de werking van 
je vereniging ? Vraag dan een energiedoor-
lichting aan. Onze duurzaamheidsambtenaar 
maakt een afspraak met jou en komt vervol-
gens ter plaatse. Hij stelt een prioriteiten-
lijst op met energiebesparende maatregelen 
en stelt in samenspraak met jou een plan 
van aanpak op. Tevens krijg je advies over 
de subsidies waarop je aanspraak maakt. Als 
vereniging bepaal je uiteraard zelf welke 
maatregelen je wil uitvoeren. 

Interesse ?
Heb je interesse in een gratis energiedoor-
lichting ? Neem dan contact op met onze 
duurzaamheidsambtenaar.

Meer info:
· duurzaamheid@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/energieaudit

RUP woonomgevingen

Het college van burgemeester en schepenen 
keurde op 17 oktober 2022 de start- en pro-
cesnota’s goed voor de opmaak van het ge-
meentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan woon-
omgevingen.

Door middel van dit RUP worden het richtlij-
nenhandboek, wat sinds 2016 de basis vormt 
voor de beoordeling van de verschillende 
stedenbouwkundige mogelijkheden binnen 
onze gemeente, alsook de studie omtrent 

BOUWEN EN WONEN

Meer info: · www.iok.be/huisdokter

naar statistieken: Bezoeken van de HUISdokter

  Sinds vorig jaar is het via IOK mogelijk om een HUISdokter bij 
jouw thuis langs te laten komen. De HUISdokter kan je helpen met je plannen 
voor een totaalrenovatie, maar ook als je met kleine ingrepen energie wil be-
sparen. De hele begeleiding is volledig gratis en onafhankelijk. Sinds oktober 
2021 zijn er achtentwintig huisbezoeken afgelegd in Rijkevorsel. Dertien huis-
bezoeken heeft IOK zelf afgelegd, vijftien werden uitgevoerd door een externe 
renovatiecoach. De adviezen die de HUISdokters meegeven gaan hoofdzakelijk 
over beter isoleren (dak, ramen en muren), duurzamer verwarmen en het toe-
passen van zonne-energie. 

Heb je renovatieplannen, maar weet je niet waar te beginnen ? Wil je gaan voor 
een lagere energiefactuur en een hoger comfort ? Of wil je energie besparen, 
maar weet je niet hoe ? Dan kun jij ook een beroep doen op de HUISdokter.

Spieken
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de draagkracht, goedgekeurd door de ge-
meenteraad in april 2022, bevestigd in een 
bindend kader. 

Het lokaal bestuur wil met dit RUP inzet-
ten op meer publiek groen, kwaliteitsvolle 
trage verbindingen en het bewaren van het 
dorpse en kleinschalige karakter van onze 
gemeente. 

Start- en procesnota’s
Van 31 oktober tot en met 29 december 2022 
organiseert het lokaal bestuur Rijkevorsel 
een publieke raadpleging en een infomo-
ment over de start- en procesnota’s. In deze 
periode liggen de documenten voor iedereen 
ter inzage:
· op de website van het lokaal bestuur: 

www.rijkevorsel.be/woonomgevingen
· in het gemeentehuis van het lokaal be-

stuur (na afspraak: 03 340 00 20)

Een eerste voorstel van visie en ontwikke-
lingsperspectieven werd, na evaluatie van 
het richtlijnenhandboek, uitgewerkt in de 
startnota. Deze publieke raadpleging vindt 
plaats in een vroege fase van de opmaak van 
het RUP. Hierbij zijn nog geen definitieve 
knopen doorgehakt en de plannen ook nog 
niet beoordeeld door externe adviesinstan-
ties. Gedurende de hele inspraakperiode 
kunnen bemerkingen of aanvullingen op deze 
plannen overgemaakt worden. In de verdere 
RUP-procedure zullen de inspraakreacties en 
de adviezen van de adviesinstanties verder 
worden beoordeeld.

Schrijf je in voor de infomarkt
Er wordt een informatiemarkt georganiseerd 
op dinsdag 29 november 2022 van 13.30 tot 
17.00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis 
van Rijkevorsel. Op deze informatiemarkt 
verkrijg je informatie over het RUP en over 
de procedure, en je kunt er terecht met al 
jouw vragen. Vooraf inschrijven is niet no-
dig. 

Reageren
Reageren kan door een aangetekende brief 
te versturen naar lokaal bestuur Rijkevorsel, 
dienst omgeving, Molenstraat 5 - 2310 Rijke-
vorsel, of geef deze tegen ontvangstbewijs 
af op het gemeentehuis. Vermeld telkens 
duidelijk ‘RUP Woonomgevingen - publieke 
raadpleging’.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend 
tot uiterlijk 29 december 2022.

Meer info:
· 03 340 00 20
· www.rijkevorsel.be/woonomgevingen

Bladkorven

Naar jaarlijkse gewoonte zijn er ook deze 
herfstperiode bladkorven geplaatst op ver-
schillende locaties in onze gemeente. De lo-
caties worden bepaald op basis van de over-
last door te veel bladval. 

De bladkorven zijn enkel bedoeld voor bla-
deren afkomstig van bomen die zich op 
openbaar domein bevinden. Het is dus niet 
toegelaten om bladeren van bomen op privé-
domein in de bladkorven te deponeren. Ook 
ander (groen)afval dan bladeren is niet toe-
gelaten in de bladkorven.
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Elke boom telt !

Het lokaal bestuur Rijkevorsel wil samen 
met jou een hoge levenskwaliteit bieden 
in een duurzame, klimaatbestendige en le-
vendige gemeente. Daarvoor hebben we het 
gemeentelijk energie- en klimaatactieplan 
uitgewerkt. Een onderdeel van dit actieplan 
is om één extra boom te tellen per inwoner 
tegen 2030. 

Het lokaal bestuur kan voorwaarden opleg-
gen voor het aanplanten van bomen via de 
omgevingsvergunningen die uitgereikt wor-
den. Maar ook jij kunt een bijdrage leveren 
om Rijkevorsel minder overstromingsgevoe-
lig, meer hittebestendig én groener te ma-
ken. 

Het planten van één of meerdere bomen in 
je tuin biedt tal van voordelen waar je ja-
renlang van kunt genieten:
· Bomen houden de waterbalans in even-

wicht: bij neerslag vangen ze water op en 
bij droogte verkoelen ze de lucht doordat 
het opgevangen water weer verdampt.

· Bomen verlagen de hittestress doordat 
hun schaduw voorkomt dat harde opper-
vlakken opwarmen. Ze houden huizen 
koeler in de zomer, waardoor er minder 
energie gebruikt moet worden door airco’s 
en ventilators.

· Bomen verhogen de luchtkwaliteit, ze fil-
teren fijnstof en CO2 uit de lucht.

· Bomen verhogen de biodiversiteit, ze trek-
ken allerlei levenssoorten aan en vormen 
jouw tuin om tot een bruisende metropool 
voor insecten en vogels.

· Bomen verhogen de waarde van jouw 
pand. Het planten van bomen laat de 
waarde stijgen met 10 à 15 % tot zelfs  
20 % voor nieuwbouw.

Ben je overtuigd? Meer informatie over hoe 
je van start kunt gaan, vind je terug op de 
website www.rijkvorsel.be/natuurbuur.

Was je al overtuigd ? Dan kun je de bo-
men die je vanaf januari 2021 aangeplant 
hebt vrijblijvend melden via de website  
www.rijkevorsel.be/elkeboomtelt. Bomen 
die als voorwaarde zijn opgelegd in een om-
gevingsvergunning moeten niet doorgegeven 
worden. Deze worden intern al bijgehouden.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/elkeboomtelt
· www.rijkevorsel.be/natuurbuur

Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat er vanaf maandag 28 november 2022 
gestart wordt met het verwijderen van de 
bloempotten aan de gedenkstenen op beide 
kerkhoven. Als de bloemen nog in goede 
staat verkeren, kan er beslist worden deze 
nog wat langer te laten staan.

Er mogen in geen geval bloempotten worden 
ingegraven. 

BOUWEN EN WONEN
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Infonamiddag over 
invulling site Sas

Benieuwd naar de toekomstige invulling van 
de voormalige steenbakkerijsite Sas ? Reser-
veer dan alvast zaterdag 3 december in je 
agenda. In de namiddag verwelkomen de 
projectontwikkelaar en het lokaal bestuur 
je graag in het Gemeenschapscentrum van 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Daar kun je ontdek-
ken hoe de site Sas zal worden omgevormd 
tot een duurzame en groene woonzone met 
nevenfuncties. Meer info verneem je in de 
volgende editie van de 2310.

Win gratis frietjes voor jou 
en je buren !

Zwerfvuil op straat of in de natuur: het is 
een doorn in het oog voor velen. De ‘zonder 
zwerfvuil straat’-wedstrijd van IOK Afvalbe-
heer i.s.m. de Kempense gemeenten doet 
elk jaar een warme oproep om zoveel moge-
lijk ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches achter 
het raam te hangen. Na de succesvolle editie 
van vorig jaar, wordt de wedstrijd dit najaar 
opnieuw georganiseerd. 

Erger jij je ook aan al het zwerfvuil in je 
buurt ? Trommel dan zoveel mogelijk buren 
op om een affiche op te hangen, wie weet 
komt het frietkot volgend jaar wel naar jul-
lie straat !

Hoe doe je mee aan 
de wedstrijd ?
· Maak zoveel mogelijk buren warm om deel 

te nemen en duid één contactpersoon aan.
· Schrijf je straat en de deelnemende hui-

zen ten laatste op 30 november 2022 in via 
www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat 

· De ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches 
worden naar de contactpersoon uit jouw 
straat opgestuurd.

· Hang de affiche op een zichtbare plaats 
in elk ingeschreven huis en laat ze han-
gen tot 31 januari 2023. Onaangekondigde 
controles gaan vanaf 1 januari na of de 
affiches overal nog hangen.

· Een onschuldige hand trekt drie winnaars. 
Deze straten mogen op een zelfgekozen 
dag een frietkot in hun buurt verwachten. 
Goed nieuws voor de deelnemers van Rij-
kevorsel: het lokaal bestuur beloont so-
wieso minstens één straat uit Rijkevorsel !

· Bekijk het volledige wedstrijdreglement 
op www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat.

Meer info en voorwaarden:
· www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat

Kandidaten gezocht voor 
de Milieuprijs 2022

De GECORO, de adviesraad voor ruimte-
lijke ordening en milieu, van Rijkevorsel is 
op zoek naar kandidaten voor de Milieuprijs 
2022. De winnaar maakt kans op een geld-
prijs van € 250.

Denk je in aanmerking te komen voor deze 
prijs of denk je iemand te kennen die dit 
verdient ? Dien dan uiterlijk op 1 november 
schriftelijk een kandidatuur in bij de secre-
taris van de GECORO, p/a GECORO, Molen-
straat 5 - 2310 Rijkevorsel of via e-mail naar 
omgeving@rijkevorsel.be. De kandidaturen 
moeten gemotiveerd zijn met een korte be-
schrijving van het project en eventueel en-
kele foto's.

Meer info en voorwaarden:
· www.rijkevorsel.be/milieuprijs2022

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Gratis online infosessie over het starten 
van een eigen zaak als 45-plusser
Ben jij een 45-plusser en droom jij van een carrièreswitch en het 
(uiteindelijk) waarmaken van de lang gekoesterde droom om een eigen zaak 
te starten ? Ja ? Dan heb je wellicht talloze vragen en twijfels vooraleer je de 
stap durft zetten.

VZW Integraal biedt, met de steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, een 
driedelige online informatiereeks ‘START 45+’ aan en wil jou de kans geven om goed voorbereid 
een zelfstandig ondernemer te worden. In de digitale opleiding krijg je praktische informatie 
over startmodaliteiten en -formaliteiten, hoe je een business- en financieel plan opmaakt, 
subsidiemogelijkheden, startersleningen, sociale statuten, ... Deze webinars starten begin  
december 2022.

Deelname is volledig gratis. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Interesse ? Schrijf je vandaag nog 
in via de website www.ondernemen50plus.com !

Het starterspakket van het lokaal bestuur
Ook het lokaal bestuur van Rijkevorsel moedigt starters aan. We maken ons sterk om nieuwe 
ondernemers steeds met raad en daad bij te staan en hen, indien gewenst, mee te begeleiden 
doorheen het proces van de opstart.

Neem zeker ook eens een kijkje op www.rijkevorsel.be/starterspakket.

De dienst lokale economie is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 
12.00 uur en op maandagavond van 15.30 tot 19.30 uur.

Meer info: · www.ondernemen50plus.com · www.rijkevorsel.be/starterspakket
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

Ondernemers in 
moeilijkheden: blijf niet 
bij de pakken zitten !

De historisch hoge energieprijzen en de hui-
dige economische crisis treft ons allemaal 
diep in de portemonnee. Ook vele onder-
nemers proberen het hoofd boven water te 
houden. Sommigen voeren drastische bespa-
ringsmaatregelen door, anderen happen naar 
adem en enkelen gooien de handdoek effec-
tief in de ring. Het voorbije semester mocht 
onze gemeente tal van nieuwe handelszaken 
verwelkomen, maar helaas hebben wij ook 
afscheid moeten nemen van sommigen.

Wij, als lokaal bestuur, laten ondernemers 
in moeilijkheden niet aan hun lot over en 

willen hen gidsen naar mogelijke hulp en op-
lossingen.

Rijkevorsel werkt sinds geruime tijd samen 
met Dyzo. Deze organisatie begeleidt en 
helpt ondernemers in moeilijkheden. On-
dervind je problemen, aarzel dan niet om 
contact op te nemen met deze organisatie.

Meer info:
· 03 340 00 37
· economie@rijkevorsel.be
· www.dyzo.be

zoekt een (m/v)

ZORGKUNDIGE WZC PRINSENHOF
met een contract van onbepaalde duur (IFIC loonbarema 11), in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als zorgkundige in WZC Prinsenhof sta je mee in voor alle 
facetten van de verzorging van onze bewoners, o.a. hygiëne, 
voeding, beweging, rust, ... Je biedt hen een luisterend oor 
en zorgt voor een thuisgevoel. Je werkt nauw samen met alle 
leden van het multidisciplinair team. Je rapporteert aan de 
hoofdverpleegkundige. 

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon. Je bent 
geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg. Je staat graag 
ten dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen.

VERDERE INFORMATIE

Je bent titularis van een diploma of getuigschrift van 
zorgkundige en je bent in het bezit van een visum van 
zorgkundige. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden en de diplomavereisten vind je 
terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit 
het strafregister en een kopie van je diploma en visum 
aan de personeelsdienst uiterlijk op 9 november 2022. 
Je dient je kandidatuur in per e-mail of je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post naar 
het lokaal bestuur t.a.v. het vast bureau, 
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel.

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

 

Meer    
info
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Lichttocht doorheen Rijkevorsel
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel organiseert in samenwerking met Toerisme 
Rijkevorsel, Jeugdtheater Globe en Dans Maar weer zijn welgekende 
lichttocht doorheen de straten van Rijkevorsel.

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

Dit jaar wordt er gestart aan de Stenen Bergmolen. We passeren langs wijken, trage wegen, 
donkere steegjes, ... De vraag aan alle deelnemers is om zelf lantaarntjes, pillichten, fakkels, 
... te voorzien die ons verlichten tijdens onze avondwandeling. Halfweg de wandeling kan ie-
dereen genieten van een lekker drankje of een tasje pompoensoep. Na de wandeling staat er 
nog extra animatie op het programma ! 

Iedereen op post dus voor deze herfstwandeling. Breng je mama, papa, oma, opa, tante, non-
kel, nichtjes, neefjes, ... mee naar deze spannende wandeling. Gelieve een lichtje, stevige 
schoenen, voldoende warme en eventueel regenbestendige kledij te voorzien. De route zal 
ongeveer 5,5 km lang zijn. 

Praktisch
· Wanneer: maandag 31 oktober 2022
· Tijdstip: vertrek wandeling om 18.00 uur, het einde is voorzien rond 20.00 uur
· Waar: vertrek aan de Stenen Bergmolen van Rijkevorsel (hoek Looiweg-Potbergstraat)
· Prijs: gratis
· Aantal deelnemers: onbeperkt, inschrijven is niet nodig
· Meebrengen: een lichtje, fakkeltje, lantaarn

 Vertrek aan de molen 18 uur 
 Aankomst aan de molen 20 uur 

In samenwerking met  
jeugdtheater Globe en Dans Maar

V.U.: Gemeentebestuur Rijkevorsel 
Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

Route van ± 4 km
Breng je eigen lantaarn mee!
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Intocht van de Sint

Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke 
nieuws dat Sinterklaas ook dit jaar met zijn 
stoomboot zal aanmeren in Rijkevorsel.

Op zaterdag 26 november nodigen we alle 
kinderen uit in het Gemeenschapscentrum 
om liedjes te zingen en hun tekeningen af te 
geven aan de Sint en zijn knotsgekke Zwarte 
Pieten. 

© Dirk Geets

Vanaf 9.30 uur zijn de kinderen welkom in 
het Gemeenschapscentrum om samen met 
ons de troon van de Sint te versieren, pie-
tenhoeden te maken, ... Rond 10.30 uur 
gaan we dan samen richting de vaart om de 
heilige man en zijn helpers toe te juichen.

Na aankomst van de Sint trekken we in stoet 
terug naar het Gemeenschapscentrum om 
samen liedjes te zingen. Sinterklaas heeft 
ons beloofd dat hij voor ieder kind een klein 
cadeautje zal meebrengen.

De intocht is een organisatie van de jeugd-
dienst samen met Toerisme Rijkevorsel en 
Jeugdtheater Globe. Vooraf inschrijven voor 
dit feest is niet nodig.

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· toerisme@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/sint

Ontsteking kerstverlichting
7 december 2022

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel nodigt 
alle inwoners uit op de feestelijke ontsteking 
van de kerstverlichting. Iedereen is welkom 
voor een hapje en een drankje op woensdag 
7 december 2022 van 19.00 tot 21.00 uur in 
de Sint-Willibrorduskerk in Centrum Rijke-
vorsel. Het orgel wordt die avond bespeeld 
door Rob Minnaert.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/kerstverlichting

Ontsteking
kerstverlichting

S I N T -
W I L L I B R O R D U S K E R K

 

O p g e l u i s t e r d  d o o r
o r g a n i s t  R o b  M i n n a e r t

7 december 2022
19.00 - 21.00 uur
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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 deze oude 
Kempense molenverhalen in het bezoekers-
centrum aan de molen, Looiweg 43.

Kaarten voor de voorstellingen kun je kopen 
aan de prijs van € 8 aan de onthaalbalie in 
het gemeentehuis.

De voorstellingen beginnen om 20.00 uur. De 
deuren gaan open om 19.00 uur.

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

Kerstmarkt op zaterdag 17 en 
zondag 18 december 2022

Shop het ultieme kerstcadeau of kom gezel-
lig iets drinken. De kerstmarkt, het ideale 
uitje voor het hele gezin.

Dit jaar wordt de kerstmarkt georganiseerd 
op 17 en 18 december. Iedereen krijgt de 
kans om zijn hobby, talent, vereniging voor 
te stellen op de kerstmarkt.

Langs deze weg willen we een oproep doen 
aan geïnteresseerde Rijkevorselnaren, ver-
enigingen, middenstanders om deel te ne-
men. Heb jij zelf of je vereniging interesse 
in een standplaats op de kerstmarkt ? Laat 
het ons weten voor 15 november.

Meer info:
· 03 340 00 52
· toerisme@rijkevorsel.be
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Concert Belle Perez
op 16 december 2022

Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feestver-
pakking ! Het gelijknamige album en een 
geweldige liveshow, dat is wat je mag ver-
wachten van de Spaanse schone. 

Op vrijdag 16 december brengt Belle tijdens 
haar show in de Sint-Willibrorduskerk de 
beste nummers uit haar carrière. De deuren 
van de kerk gaan open om 19.30 uur. Het 
optreden start om 20.30 uur.

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 inkomkaarten kun je in voorverkoop ko-
pen aan de onthaalbalie in het gemeente-
huis en aan de balie in de Leo Pleysierbiblio-
theek. Tickets kosten € 25 in voorverkoop en 
€ 30 ter plaatse (geen gereserveerde plaat-
sen).

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

Kerststallententoonstelling

Van 17 december tot 25 december organi-
seert Toerisme Rijkevorsel in de Sint-Willi-
brorduskerk een tentoonstelling waarbij je 
kunt genieten van de betovering van heel 
bijzondere kerststallen. 

Stap in een winterwonderland waarin kerst-
stallen de hoofdrol spelen.

We zijn nog op zoek naar kerststallen in Rij-
kevorsel. Heb je thuis een kerststal met een 
bijzonder verhaal, laat het ons zeker weten. 

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

Sport Na School

De SNS-pas is een sportpas voor leerlingen van 
het secundair onderwijs. Met deze pas kun je 
gedurende 30 weken na de schooluren deel-
nemen aan verschillende sportactiviteiten. 

Sporten, bewegen, maar ook nieuwe vrien-
den en relaties zullen jou gelukkiger maken. 
Het komt zelfs je schoolprestaties en je hu-
meur ten goede. Bewegen is goed, meer be-
wegen is beter. Deze pas is erg aantrekkelijk 
omdat je zelf last minute beslist wat je wil 
beleven. Afhankelijk van je huiswerk en tijd 
natuurlijk. Zonder verplichtingen, zonder 
competitie. Als je een activiteit leuk vindt, 
kom je terug. Anders kies je de volgende keer 
een andere sport. Ook in onze gemeente zet-
ten clubs hun deuren open voor onze tieners. 
Via de website www.sportnaschool.be krijg 
je meer info. Je vindt er ook het indrukwek-
kende programma en de prijzen.

Heel Vlaanderen doet mee, jij ook ? 
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Word jij mijn nieuwe 
wandelbuddy ?

Geniet jij ook van een wandeling en de na-
tuur maar kun je jezelf er niet toe aanzet-
ten ? Of doe je dit niet graag alleen ? Wil je 
nog anderen leren kennen met wie je deze 
passie kunt delen ? Zoek jij nog nieuwe wan-
delbuddy’s of wil jij al wandelend kennisma-
ken met onze Bewegen op Verwijzingscoach 
Beate ?

Op zondag 4 december 2022 om 9.30 uur or-
ganiseert Bewegen op Verwijzing Rijkevorsel 
een wandeling van ongeveer 7 à 8 km. De 
startplaats van de wandeling is aan de Sint-
Willibrorduskerk.

Met deze activiteit willen we meer mensen in 
beweging brengen. We hopen verschillende 
doelgroepen te bereiken. Mensen laten ont-
dekken hoe leuk en ontspannend wandelen 
kan zijn. Na de wandelingen wordt er tijd 
vrijgemaakt zodat deelnemers onderling ge-
gevens kunnen wisselen om zo in contact te 
blijven en zelf wandelingen kunnen organi-
seren. 

Het tempo dat gewandeld wordt, wordt 
bepaald door de groep. Alle doelgroepen 
kunnen meedoen. Iedereen is welkom. Na-
tuurlijk zullen verschillende groepen andere 
tempo’s wandelen, maar dit is geen pro-
bleem. Er wordt op verschillende momen-
ten op elkaar gewacht zodat we de groep en 
onze wandelaars respecteren.

Je wandelt telkens een vijftiental minuten 
met iemand die je nog niet kent. Bij de start 
van elke wandeling krijg je ook ijsbrekende 
vragen mee die je eventueel kunt gebruiken 
om een gesprek met jouw wandelbuddy te 
starten. 

Via www.rijkevorsel.be/wandelbuddys kun 
je inschrijven of vul het inschrijvingsformu-
lier in. Deze formulieren zijn te verkrijgen 
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis en 
de bibliotheek. 

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

Meer info: 
· rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be
· sport@rijkevorsel.be
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Tijdens de week kun je deelnemen aan uit-
dagende trainingen bij één van de sport-
clubs. In het weekend kun je genieten van 
de spannendste sportwedstrijden, zowel in-
door als outdoor.

Ben je nu groot of klein, jong of oud, ... in 
Sport- en recreatiezone Sonsheide is er voor 
elk wat wils !

Wil je graag bewegen op één van boven-
staande locaties ? Via sport@rijkevorsel.be 
of 03 340 00 54 kun je reserveren.

Brasserie De Valk
Sinds kort kunnen sporters ook weer te-
recht in de cafetaria van Sportcentrum De 
Valk voor een gezellige babbel, een lekker 
drankje of een heerlijke maaltijd. 

Wil je op de hoogte zijn van de openings-
uren, lopende acties of evenementen ? Je 
kunt hen volgen via hun socialemediakana-
len en hun website.

Meer info: 
· www.instagram.com/devalk_rijkevorsel
· www.facebook.com/devalkrijkevorsel
· www.devalk-rijkevorsel.be

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

Sport- en recreatiezone
Sonsheide

In Sport- en recreatiezone Sonsheide kun 
je individueel of via een vereniging tal van 
sporttakken uitoefenen.

De zone rond Sportcentrum De Valk bestaat 
momenteel uit één voetbalterrein, twee 
polyvalente grasterreinen, twee beachvol-
leybalpleinen en de drie kunstgrasvelden 
waarvan Korfbalclub Rijko en (in de winter-
maanden) KFC Zwarte Leeuw gebruikmaken. 
Daarnaast zijn er nog zes tennisterreinen en 
drie padelterreinen die worden uitgebaat 
door Tennis- & Padelclub TC De Valk.

Dansschool Dans Maar, volleybalclub Rijke-
voc, badmintonclub Rijkerack, Taekwondo 
De Tijgers, korfbalclub Rijko en andere Rij-
kevorselse verenigingen vind je dan weer 
terug in de sporthal zelf.

Voetballen kun je uiteraard bij KFC Zwarte 
Leeuw. Tegenover de club staat het lokaal 
van tafeltennisclub TTK Rijkevorsel en tref 
je het  sport- en skatepark aan. Hier kun je 
je uitleven op het panna-voetbalveld, de 
skatetoestellen of kun je een bal werpen in 
de basketbalring.
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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 vol-
wassenen 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, ...

Praktisch
· Zaterdag 19 november om 10.00 uur
· Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek,
 Hoogstraatsesteenweg 19

VRIJE TIJD

zoekt een (m/v)

VAKVERANTWOORDELIJKE - ELEKTRICIEN D4
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als vakverantwoordelijke-elektricien sta je in voor de 
elektrische installaties en infrastructuur binnen de gemeente. 
Aanpassings-, vernieuwings- en onderhoudswerken aan deze 
installaties en infrastructuur voer je zelfstandig uit. Hierbij 
stel je steeds de veiligheid voorop.

PROFIEL

Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief 
en toont een grote betrokkenheid bij het werk. Je beschikt 
over de nodige vakkennis inzake elektriciteit.

VERDERE INFORMATIE

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent titularis van een kwalificatiebewijs, 
getuigschrift of diploma elektriciteit en je bent in 
het bezit van een rijbewijs B. Je moet slagen voor de 
selectieprocedure. 
Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

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

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een kopie van je diploma, een 
uittreksel uit het strafregister én een kopie van je rijbewijs 
B aan de personeelsdienst ten laatste op 9 november 2022. 
Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze tegen ontvangstbewijs af aan de personeelsdienst, 
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je 
kandidatuur ook per e-mail indienen 
bij de personeelsdienst.

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

 

Meer    
info
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· Deze vorming duurt ongeveer drie uur, 
pauze inbegrepen.

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

Meer info en inschrijven:
· 03 340 00 50 
· bibliotheek@rijkevorsel.be
·	www.rijkevorsel.be/nietnormaal

‘Coppers Openhartig !’
op 22 november 2022

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.

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

sumptie in deze prijs inbegrepen.
Deze lezing wordt gesubsidieerd door Litera-
tuur Vlaanderen.

Meer info en inschrijven:
· 03 340 00 50 
· bibliotheek@rijkevorsel.be
·	www.rijkevorsel.be/coppers

Lezing ‘In de greep van je 
genen’ op 17 november 2022

‘In de greep van je genen’ 
door Dirk Draulans
· donderdag 17 november om 19.30 uur 
· zaal Forsela, eerste verdieping 
 Leo Pleysierbibliotheek
· inkom: € 5 (ter plaatse te betalen)
· inschrijven via 03 340 00 50,
 bibliotheek@rijkevorsel.be, in de bib 
 of via davidrijk.1927@hotmail.com 
 (Davidsfonds Rijkevorsel)

De moderne tijd overlaadt ons met schuld-
gevoelens en angsten: overgewicht, krach-
tige stormen, de bedreiging door allerlei 
chemische stoffen in ons voedsel en in onze 
omgeving, ... Dit alles houdt ons meer en 
meer bezig. Na een analyse van de moderne 
maatschappij komt bioloog, journalist en 
schrijver Dirk Draulans uit bij de wondere 
wereld van onze genen! Het feit dat niet 
al onze genen ingesteld zijn geraakt op de 
moderne tijd, kan ons danig parten spelen. 
En omdat we allemaal verschillend zijn, re-
ageert ieder van ons anders op de eisen van 
de veranderende wereld.

Tijdens deze lezing, georganiseerd door het 
Davidsfonds samen met het lokaal bestuur 
Rijkevorsel en Avansa Kempen, legt Dirk 
Draulans uit waarom we soms moeilijk vat 
krijgen op bepaalde cruciale aspecten van 
ons leven. Misschien helpt dit inzicht ons wel 
om gelukkiger door het leven te gaan.

· 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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18 septemnber 2022 

4. 

Spaghettidag Rijkevoc 

7 september 2022  Buitenspeeldag 2.0 in WZC Prinsenhof

Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
nn Verkeer

nn Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

nn Wegen

nn Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

nn Straatmeubilair

nn Milieu

nn Sluikstort en zwerfvuil

nn Groen

nn Lokalenverhuur

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

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

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

MELDINGSFORMULIER
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Geflitst...

18 september 2022  Ceremonie herdenking 

bevrijding WO II aan Plumbridgemonument 

17 september 2022  Tijdens het 

plantjesweekend werden maar liefst 

1 600 plantjes verkocht. € 12 877,80 werd 

overgemaakt aan Kom op tegen Kanker.

18 septemnber 2022 

4. 

Spaghettidag Rijkevoc 

25 september 2022    

Cars & Coffee 
Rijkevorsel-Leeft

27 augustus 2022    

Jef Scheyltjens behaalt tweede 

plaats bij de veteranen in 

het internationale toernooi 

handboogschieten in 

Schijndel (NL).

17 september 2022  Gratis frieten voor gebuurte 

Klundert, winnaar van de actie Zonder Zwerfvuil Straat
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20 september 2022  Scholenloop Rijkevorsel

7 september 2022  Buitenspeeldag 2.0 in WZC Prinsenhof
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#2310

Cultuurraad RijkevorselVereniging in de kijker

Wie of wat is de 
cultuurraad Rijkevorsel ?
De gemeentelijke cultuurraad is een bonte 
verzameling van verenigingen die onder de 
noemer van socio-culturele verenigingen 
vallen, maar ook allerhande amateurkun-
sten, gildes, hobbygroepen, zangkoren, ...

Wij draaien al heel wat jaren mee in het 
verenigingsleven van Veussel. Aanvankelijk 
moesten we toch wel zelf uitzoeken wat de 
bedoeling was van een cultuurraad en hoe 
we van betekenis konden zijn voor de ver-
enigingen die lid zijn van de cultuurraad. 
Gaandeweg lukte dit beter en zagen de ver-
enigingen ook wel de waarde in van een cul-
tuurraad en wat die als ondersteuning voor 
hun werking kon en kan betekenen.

Hoe zit jullie werking 
in elkaar ? 
De cultuurraad bestaat uit een dagelijks be-
stuur waarin leden zetelen die via de alge-
mene vergadering verkozen zijn. Het dage-
lijks bestuur komt maandelijks bij elkaar. 

Daarnaast is er de algemene vergadering 
waarin een afvaardiging van elke vereniging 
welkom is. Ook geïnteresseerde burgers mo-
gen hierbij aanwezig zijn. Het dagelijks be-
stuur bespreekt de vragen die komen vanuit 
de cultuurverenigingen en het lokaal bestuur 
en legt deze indien nodig na een eerste be-
raad voor aan de algemene vergadering. 

Wij organiseren minimaal twee algemene 
vergaderingen per jaar. 
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Waar is de vereniging gevestigd ? 
Wij hebben lang wisselend vergaderd in de 
raadzaal van het gemeentehuis en in het Ge-
meenschapscentrum in Sint-Jozef Rijkevor-
sel. Tegenwoordig komen we echter bijeen 
in zaal Forsela boven de bib.

Vanaf welke leeftijd 
kun je lid worden ? 
De cultuurraad verenigt enkel verenigingen 
voor volwassenen. Van jongvolwassen tot en 
met OKRA.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Wij organiseren niet vaak zelf evenementen. 
Toch richten we tweejaarlijks een cultuur-
prijsuitreiking in voor verenigingen en ook 
voor een persoon. De prijsuitreiking gaat ge-
paard met een feestelijke receptie. 
Waar wij ook graag aandacht en energie in 
steken is de organisatie van de Inclusiedag. 
Deze gaat om de vier jaar door. Inclusie is en 
blijft voorlopig toch niet zo voor de hand lig-
gend en soms ook best moeilijk. Dus dragen 
we daar graag een steentje aan bij. 
Verder zijn wij wel eens in groep naar een 
musical gaan kijken en hebben een uitstap 
georganiseerd. Daarnaast promoten we ze-
ker de ‘Week van de Amateurkunsten’ en 
werken we eventueel mee aan Erfgoeddag. 

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
Wij hebben wel al samengewerkt met de 
regionale vereniging voor erfgoed en naar 
aanleiding van de  Week van de Amateurkun-
sten. Voor de Inclusiedag werken we meestal 
samen met KVG, de vereniging voor perso-
nen met een handicap, en met CERA.

Op welke verwezenlijkingen 
zijn jullie trots ?
Wij hebben een aantal keer werk gemaakt 
van een soort receptie na de vergadering. Dit 
met als doel om te netwerken en meer ver-

binding te krijgen tussen de leden met toch 
echt diverse achtergronden en interesses. En 
natuurlijk zijn we trots op de tweejaarlijkse 
cultuurprijsuitreikingen en op de Inclusiedag 
die we in het leven hebben geroepen.

Hoe hebben jullie de 
coronaperiode beleefd ? 
Daar de werking van onze cultuurverenigin-
gen ook stil lag, was er niet zoveel te be-
spreken. Toch denken wij dat veel mensen 
het sociaal contact en overleg gemist heb-
ben. Wij zijn blij om weer fysiek te kunnen 
samenkomen want online vergaderen is bij-
lange na niet zo fijn en veel vermoeiender. 

Wat willen jullie 
ooit nog bereiken ?
Het belangrijkste streefdoel van een cultuur-
raad is om de rechten van de verenigingen te 
verdedigen, hun werking te ondersteunen en 
de gemeente te adviseren in hun cultuurbe-
leid.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging en 
waarom ? 
Fusegi Ryu. Omdat we deze sportvereniging 
nog niet kennen, we er nog niet veel over 
gehoord hebben en heel benieuwd zijn wie 
deze sportgroep is en welke sport ze beoe-
fenen.

Cultuurraad Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: Advies geven aan het lokaal 
  bestuur en verenigingen 
  ondersteunen en verbinden
· Aantal jaren actief: 27 jaar
· Aantal leden: 18 leden in het dagelijks bestuur
· Aantal verenigingen: 64 verenigingen en gebuurten
· E-mail: cultuur@rijkevorsel.be
· Website: www.rijkevorsel.be/cultuurraad



42  adres    info    telefoon    e-mail

3 november 2022
Van 17.30 tot 21.00 uur
Bloedinzameling
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 0800 777 00
 rodekruis.be/donorportaal

 Telefonisch inschrijven of 
 via de website

4 november 2022
Van 10.00 tot 12.00 uur
Rikki De Musical
Theatervoorstelling 

Grabbelpas Rijkevorsel organiseert 
twee voorstellingen van de minimusical 
‘Ik ben Rikki !’. De musical is gebaseerd 
op de populaire prentenboeken ‘Rikki’ 
van Guido van Genechten.
Gratis

 Zaal Forsela
 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

 Telefonisch inschrijven, 
 via e-mail of 
 via de website

4, 5, 12, 18, 19, 25 en 
26 november 2022

Om 20.00 uur
Duivelse Molens
Theatervoorstelling
a

Toerisme Rijkevorsel nodigt je uit om 
mee te komen luisteren naar enkele 
oude Kempense molenverhalen in het 
bezoekerscentrum aan de molen. De 
molenaarsfamilie ontvangt je in hun 
woonkamer, waar een knetterende 
houtkachel je onmiddellijk zal opne-
men in de sfeer van een oud Vlaams 
molenaarsgezin. Een aaneenschakeling 
van verhalen neemt je mee naar ver-
schillende locaties en de molen zorgt 
voor een prachtig decor.
€ 8

 Bezoekerscentrum molenterrein
 Looiweg 43
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 03 340 00 50
 toerisme@rijkevorsel.be
 info@rijkevorsel.be

 Reserven aan de onthaalbalie in 
 het gemeentehuis, telefonisch of 
 via e-mail

5 november 2022
Van 10.00 tot 17.00 uur
Veldritten WSC Sint-Jozef
Veldrijden

Start Masters A+B+C: 10.00 uur/ Nieu-
welingen: 11.15 uur (eerstejaars), 
12.00 uur (tweedejaars) / Dames: 13.00 
uur / Juniores: 14.00 uur / Elite zonder 
contract + beloften: 15.00 uur

 Gemeentebos
 Zuiderdijk 10 
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 0496 39 53 62

10 november 2022
Om 20.00 uur
13de Muziekquiz de Singer 
(uitverkocht)
Quiz

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

12 november 2022
Om 18.00 uur
Aan tafel @Veussel
Eten en drinken

Aan tafel @Veussel is een evenement 
waarbij verschillende hobbykoks uit 
Rijkevorsel koken voor een aantal gas-
ten in hun eigen living. Je kunt inschrij-
ven om mee te doen als hobbykok of 
als gast. Het speciale aan de avond: je 
weet pas de avond zelf waar je zal te-
rechtkomen en met wie. Een gezellige, 
lekkere en verrassende avond zal het 
zeker worden !
€ 45
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 Café Den Booze
 Hoek 23 - 2310 Rijkevorsel

 @Veussel
 vanherck.elien@gmail.com
 www.atveussel.be/aan-tafel/

 Reserveren via de website

Om 20.30 uur
Ruben Machtelinckx & 
Arve Henriksen / Karel Van Deun Solo
Concert

Aspen Label Night
Voorverkoop: € 14 
Inkomprijs: € 16 
Voorverkoop studenten: € 12 
Inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

14 november 2022
Om 20.00 uur
Kaartavond Jokken
Spel

Deuren open om 19.30 uur. Inkom gra-
tis, deelname aan de kaartprijskamp 
kost € 5.

 Oude Pastorij
 Dorp 47 
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 felix.vermeiren@telenet.be

15, 22 en 29 nov. 2022
Van 9.00 tot 12.00 uur
Digidak-cursus ‘Internet en e-mail’
Cursus

Met het gebruik van het internet gaat er 
een hele wereld voor je open. In deze 
initiatie leren we informatie zoeken 
op het internet en e-mails versturen 
en ontvangen. Komen aan bod: inter-
netbrowsers, startpagina instellen, fa- 
vorieten toevoegen, efficiënt zoeken, 
e-mail ophalen, beantwoorden en 
doorsturen, openen en verzenden van 
e-mail met bijlage, ... Kleine groepjes 
van max. 5 personen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Blenders – Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be

 Inschrijven tijdens de 
 vrije inloopmomenten

17 november 2022
Om 20.30 uur
Stijn Van de Voorde - Try-out 
‘For those about to rock MORE’ 
(uitverkocht)
Theatervoorstelling

In 2020 trok Stijn Van de Voorde met 
‘For those about to rock I salute you’ 
met groot succes door het land en pas-
seerde hij ook langs de Singer. In ‘For 
those about to rock MORE’ bundelt Stijn 

andermaal een eigenzinnige selectie 
van de meest interessante en verras-
sende verhalen die hij gezien, gehoord 
en zelf meegemaakt heeft. Stijn ver-
legt zijn blik naar de (vaak onderbe-
lichte) vrouwen die de muziekwereld 
kleurden, naar een hoger niveau tilden 
of dramatisch trashten.

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

18 november 2022
Om 19.00 uur
Kaartprijskamp Rikken & Jokken 
‘Noorderkempen’
Spel

Nog eens lekker gezellig kaarten.
€ 4

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

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

 Inschrijven via e-mail  

Aankondigingen van 
activiteiten in december
dien je uiterlijk op
zondag 6 november 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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18 november 2022
Om 20.00 uur
16de Herfstquiz VNV De Kruk
Quiz
16 herfstquiz VNV De Kruk. Topquiz op 
een unieke locatie !

€ 20 per ploeg van max. 6 personen
 Spiegeltent Klessens

 Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel
 VNV De Kruk
 kruk@telenet.be

 Inschrijven via e-mail

19 november 2022
Van 10.00 tot 13.00 uur
Beestige Vorming: Niet NORMaal
Lezing

Ann Ceurvels en Tania Poppe vragen ze 
zich af wat NORMaal is. Kinderen reage-
ren anders dan verwacht, zijn drukker, 

hebben minder aandacht, krijgen uit-
barstingen, hebben faalangst, zijn ex-
treem verlegen, ... Dat is niet normaal. 
Of net wel? Het leven gaat steeds snel-
ler, wordt drukker, er is steeds minder 
tijd, er komt meer en meer druk ... he-
lemaal normaal. Of niet ? Een vorming 
voor ouders, grootouders, leerkrach-
ten, opvoeders, ... 
€ 8

 Zaal Forsela 
 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

 Telefonisch Inschrijven en 
 via e-mail

19 en 20 november 2022
Zaterdag van 13.30 tot 22.00 uur 
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur
Hobbytentoonstelling
Tentoonstelling

Uiteenlopende tentoonstelling van cre-
atieve en vaardige personen die graag 

hun hobby, creatieve technieken en 
interesses tonen en willen delen met 
meerdere mensen. Na het genieten van 
onze tentoonstelling ben je van harte 
welkom in onze cafetaria voor een 
hapje en drankje.
€ 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel

21 november 2022
Van 13.30 tot 16.30 uur
Digidak-cursus ‘Gmail’
Cursus
Gmail is een gratis e-mailservice van 
Google. In deze cursus ga je leren mails 
verzenden, beantwoorden, doorsturen, 
bijlage toevoegen. Wist je, dat je met 
een Gmail-account naast de mailser-
vice automatisch toegangsaccount hebt 
in andere Google apps zoals YouTube, 
Play of Drive ? Je kunt ook gebruik ma-
ken van Googledocumenten. Er wordt 
gewerkt in kleine groepjes van maxi-
mum 5 personen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 
 2310 Rijkevorsel

 Blenders – Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be

 Inschrijven tijdens de 
 vrije inloopmomenten

 adres    info    telefoon    e-mail

In voorverkoop 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22 en 25 december 2022

’t Veussels Tonjel speelt Kerst ?Mis !
Toneelvoorstelling
Eindelijk kunnen we ons langverwacht eindejaarsstuk ‘Kerst ?Mis !’ spelen: een niet zo traditioneel 
kerstverhaal. Zin in een ontspannende avond om te lachen ? Bestel dan vanaf 15 oktober je tickets 
via tveusselstonjel.be !

€ 12
 Vonder-Vallei

 Salmeirweg 17
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 tveusselstonjel.be

 Reserveren via de website
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22 november 2022
Om 18.45 uur
Menopauze event
Infovergadering
Tijdens het menopauze event worden 
er info en tips gegeven die kunnen bij-
dragen tot een gezondere, actieve en 
betere beleving van deze levensfase. 
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 12
 secretariaat@rijkevorsel.be

 Telefonisch inschrijven en via 
 e-mail tot 15 november

Om 20.00 uur
Coppers Openhartig !
Lezing

In ‘Coppers Openhartig !’ vertelt au-
teur Toni Coppers niet enkel over zijn 
schrijfstijl, maar hij neemt je mee in 
de wondere wereld van zijn verbeel-
ding 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 over wat hem 
drijft, waar hij van wakker ligt en van-
waar hij zijn inspiratie haalt. Bij het 
inschrijven wordt ook één gratis con-
sumptie voorzien.
€ 5

 Zaal Forsela
 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

 Telefonisch Inschrijven en 
 via e-mail

26 november 2022
Vanaf 9.30 uur
Intocht van de Sint
Feestelijkheid

 © Johan Kaethoven

Vanuit Spanje bereikte ons het heug-
lijke nieuws dat Sinterklaas ook dit 
jaar zal aankomen met zijn stoomboot 
in Rijkevorsel. Vanaf 9.30 uur zijn de 
kinderen welkom in het Gemeenschaps-
centrum om samen de troon van de Sint 
te versieren, pietenhoeden te maken, 
... Rond 10.30 uur gaan we dan samen 
richting de vaart om de heilige man en 
zijn helpers toe te juichen. Na aan-
komst van de Sint trekken we in stoet 
terug naar het gemeenschapscentrum 
om samen liedjes te zingen. Sinterklaas 
heeft ons beloofd dat hij voor ieder kind 
een klein cadeautje zal meebrengen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel i.s.m. 
 Toerisme Rijkevorsel en 
 Jeugdtheater Globe.

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

Om 20.30 uur
Jan de Bruijn
Concert

 © Dax

Jan de Bruijn speelt al bijna 50 jaar 
uit het hoofd en uit het hart. Jan heeft 
zich dankzij zijn jarenlange ervaring op 
een unieke, muzikale manier weten te 
ontwikkelen als bluesgitarist, -zanger 
en songwriter. Kom zijn muzikaliteit 
mee ontdekken op 26 november in de 
Singer !
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

  website    facebook    instagram    2310-app

Volgende maand
3 december 2022

Infonamiddag over invulling 
site Sas

 GC Sint-Jozef

4 december 2022
Word jij mijn nieuwe 
wandelbuddy ?

 Start wandeling aan de
 Sint-Willibrorduskerk

5 december 2022
Digidak-cursus ‘Handige apps’

 GC Sint-Jozef

7 december 2022
Vincent Voeten + Mohsin Abbas

 de Singer

10 december 2022
Bruno Vansina’s New Starts

 de Singer
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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                   
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O
PVLIEGERS

PR
IKKELBAAR

O
STEOPOROSE

HORMONEN

 BALANS

MENOPAUZE

VE
RM

OEIDHEID

GE
W

ICHTSTOENAM
E

(natuurlijke en kunstmatige)
TAB

O
EDOORBREKEND

Wanneer: dinsdag 22 november 2022 - 18.45 uur
Waar: Raadzaal, gemeentehuis, Molenstraat 5
Door wie: 8 menopauze-experten geven info, tips en tricks
Deelname: gratis, inschrijven verplicht
Inschrijven: secretariaat@rijkevorsel.be - 03 340 00 12 (tot 15/11) 

 


