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Elk jaar wordt een bladzijde omgedraaid
Worden de goede voornemens even verfraaid
Is er een jaar geschiedenis geschreven
Ook in je eigen eenvoudige leven
Elk jaar, elke dag, elk uur, bestaat uit kleine stukjes
Daarin zit verdriet, maar ook veel gelukjes
Soms zijn ze zo klein dat je ze niet merkt
Waardoor hun heilzame werking wordt beperkt
Grijp ze, koester ze, sluit ze op in een hersencel
Op donkere momenten vind je de sleutel wel

Gelukkig Nieuwjaar

De beste wensen
voor 2019

 © Bart Huysmans



2

INHOUD

4
Het e-loket is in een nieuw jasje gestoken met alle digitale 
diensten in één overzichtelijk geheel. Een attest aanvragen, 
een verhuis doorgeven, ... Je hoeft hiervoor geen verplaatsing 
meer te maken naar het gemeentehuis. Met je eID en een paar 
muisklikken kun je thuis je persoonlijke dossier raadplegen.

22
Onder luid gejuich en gezang van vele kindjes werd Sinterklaas 
op 1 december onthaald in Sint-Jozef Rijkevorsel. Samen met de 
pieten werd er gezongen en gedanst. Een klein cadeautje mocht 
uiteraard niet ontbreken.

16
Sinds kort zijn er nieuwe sorteerregels voor textielafval. Naast 

herbruikbare kledij en schoenen mogen nu ook versleten 
kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen 

gedeponeerd worden in de kledingcontainers op
het recyclagepark.

8
Op 27 november bundelden de leerlingen, leerkrachten en 

ouders van De Wegwijzer hun krachten en organiseerden 
de Rode Neuzen markt op de speelplaats. Het succes was 

onverhoopt: alles maar dan ook alles werd verkocht. 

12
Plan je een oudejaarsavond met vuurwerk ? Vuurwerk afschieten 
kan alleen tussen 23.30 uur en 00.30 uur en na toelating van
de burgemeester.
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VOORWOORD

Beste inwoners,

Na een eindeloze herfst met blijvend hoge temperaturen zijn we toch in de donkere 
periode van het eindejaar beland. Enkel de ouderen onder ons kunnen zich nog 
herinneren dat er bakken sneeuw uit de hemel viel en de vaart een periode volledig was 
dichtgevroren.

Onze kinderen en kleinkinderen hebben ondertussen hun cadeautjes reeds ontvangen van 
de Sint. Ook op de laatste gemeenteraad mochten we de wijze man ontvangen. Blijkbaar 
waren er geen stoute mensen aanwezig.

Met het bestuur zijn we volop bezig met de voorbereiding van de mogelijke 
strooiwerkzaamheden tijdens de moeilijke dagen die toch wel zullen komen. Mogen we zeker ook nog de 
nodige aandacht voor het gebruik van de fluojasjes bij het wandelen en fietsen in deze donkere periode. De 
autobestuurders willen we uitnodigen om zeer voorzichtig te zijn.

Voor de komende periode moeten we mogelijks rekening houden met een algemene stroomuitval. Het is zeker 
verstandig om te voorzien in een reserveverlichting. Het is daarom ook aangewezen dat ieder voor zich nadenkt over 
het eigen energieverbruik.

Deze maand december is ook de feest- en pakjesperiode bij uitstek. De kerstverlichting is aangestoken, 
verschillende kerststallen zijn in ons dorp verschenen en zorgen mee voor een leuke tijd. Dan wil ik besluiten met 
de beste wensen voor alle inwoners van Rijkevorsel. Laten we er een prettig en veilig eindejaar van maken en 
natuurlijk voor ieder van ons een voorspoedig en gezond 2019.

Jos Boeckx,

Schepen financiën, informatica, kinderopvang en ontwikkelingssamenwerking
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BESTUUR

E-loket 2.0
Bij de lancering van de huidige website in 
2015 werd een eerste versie van het e-loket 
geïntroduceerd. Het aantal digitale diensten 
is sindsdien aanzienlijk toegenomen, waar-
door het er niet gemakkelijker op werd om 
het juiste formulier in het e-loket terug te 
vinden. Hoog tijd dus voor een aanpassing ! Het 
e-loket is in een nieuw jasje gegoten met alle 
digitale diensten in één overzichtelijk geheel.

Communiceren met de overheid was nog nooit zo eenvoudig. Met je eID 
en een paar muisklikken krijg je toegang tot je persoonlijke dossiers, kun 
je attesten en een nieuwe PIN-code aanvragen en zelfs een verhuis of 
huwelijksdatum doorgeven. Je kunt er altijd online terecht, wanneer 
het jou het best past. Je bespaart niet alleen tijd. Je 
hoeft je ook minder te verplaatsen, want 
zo'n document aanvragen kan 
vanuit je luie zetel thuis.

Rijkevorsel digitaal:
het e-loket in een nieuw jasje

Wist je dat dat je deze aanvraag,

net als vele andere attesten,

nu ook digitaal kunt doen ?

Vraag ze op via

www.rijkevorsel.be/eloket

en ontvang ze onmiddellijk

in jouw mailbox.

Je hoeft er dan niet meer

voor tot bij ons te komen.

Ontdek het vernieuwde e-loket !
Wat is er veranderd ?
Alle digitale diensten staan voortaan op één
en dezelfde pagina vermeld
· Waar je voorheen soms eerst enkele pagina's moest verder klikken om dan pas het juiste do-

cument te vinden, staan alle producten nu op één pagina. Met interne links kun je bovendien 
op een vlotte manier doorheen de pagina bewegen.

De digitale diensten staan voortaan gesorteerd per thema
· Dankzij deze thema's kom je snel terecht bij het document dat je nodig hebt.
· De thema's die momenteel beschikbaar zijn: bevolking / burgerzaken / strafregister / lokale 

economie / mobiliteit en veiligheid / omgeving en milieu / vrije tijd, BKO en evenementen 
/ welzijn / communicatie.

Met een overzichtelijke tabel zie je meteen
op welke wijze je een attest of document kunt aanvragen
· Zo zijn er online aanvragen mogelijk met of zonder e-ID, kun je pdf-versies 

van bepaalde documenten downloaden of 
klik je op een link als je simpelweg meer 
informatie wil verkrijgen over het onder-
werp.

www.rijkevorsel.be/eloket
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 26 november 2018

Akte wordt genomen van het ontslag dat 
de heer Paul Bevers op 24 oktober 2018 bij 
de voorzitter van de gemeenteraad heeft 
ingediend als gemeenteraadslid van de ge-
meente Rijkevorsel.

De geloofsbrieven van de heer Bart Van De 
Mierop voor de hoedanigheid van gemeente-
raadslid worden goedgekeurd.

Het nieuwe raadslid legt de eed af in open-
bare zitting in handen van de voorzitter van 
de raad en voegt zich vervolgens bij de ver-
gadering.

De rangorde van de gemeenteraadsleden 
wordt opnieuw vastgesteld. 

De eerste budgetwijziging van 2018 wordt 
vastgesteld.

De verdeling van de subsidies voor het jaar 
2019 wordt goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met de toekenning 
van de dotatie van de gemeente Rijkevorsel 
aan de hulpverleningszone Taxandria, zijnde 
€ 502 008 voor de gewone dienst en € 84 600 
voor de buitengewone dienst.

Goedkeuring wordt verleend aan de toeken-
ning van de dotatie van de gemeente Rijke-
vorsel aan de politiezone Noorderkempen, 
zijnde in totaal € 979 575,13.

De agenda’s van de algemene vergaderin-
gen van de intercommunales CIPAL, IVEKA, 
PONTES en TMVS worden goedgekeurd. De 
mandaten van de gemeentelijke vertegen-
woordigers worden vastgesteld zoals eerder 
aangeduid.

De gemeentelijke vertegenwoordigers in de 
algemene vergadering van de Academie voor 
Muziek en Woord De Noorderkempen gol van 
12 december 2018 worden aangeduid.

Akkoord wordt gegaan met de intekening op 
het aan de gemeente toekomende 'pro rata' 
deel van de aangeboden provinciale aande-
len in Pidpa, nl. 96 aandelen ter waarde van 
€ 2,50. De volstorting ervan zal gebeuren 
na beslissing van de raad van bestuur over 
de toebedeling van het aantal aandelen per 
gemeente. 

Sluitingsdagen lokaal bestuur

Alle diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) zullen 
gesloten zijn op:

· maandag 31 december 2018 vanaf 12.00 uur 
· dinsdag 1 januari 2019

De kinderclub, de jeugd-, cultuur- en sportdienst sluiten de 
deuren vanaf maandag 24 december tot en met dinsdag 
1 januari 2019. Voor het evenementenloket (verhuur lokalen, 
ontlenen materialen, ophalen sleutels, ...) kun je gedurende 
deze week terecht in de Leo Pleysierbibliotheek tijdens de ope-
ningsuren.

Op vrijdag 11 januari 2019 vindt de nieuwjaarsreceptie voor het 
personeel van het lokaal bestuur plaats. Op deze dag zal de 
kinderclub uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 17.00 uur. Er zal op 
deze vrijdagavond ook geen dienstverlening zijn
in de Leo Pleysierbibliotheek.

· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 3 december 2018

Het budget 2019 van de gemeente wordt 
vastgesteld.

De gemeenteraad keurt het budget 2019 van 
het OCMW goed.

De toekenning van een subsidie van 65 % van 
de totale kost wordt toegekend aan me-
vrouw Noemie Lambregts, ter ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk in Bulgarije van 28 
oktober t.e.m. 4 november 2018.

De gemeenteraad neemt kennis van het 
eindrapport over het organisatiebeheers-
plan, toegelicht door de algemeen directeur.
De agenda’s van de algemene vergaderingen 
van de intercommunales IOK, PIDPA en IKA 
worden goedgekeurd. De mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld zoals eerder aangeduid.

Op verzoek van gemeenteraadslid Bart Van 
De Mierop, namens de Gemeentebelangen & 
VLD-fractie, werd volgend punt toegevoegd 
aan de agenda van deze gemeenteraadszit-
ting:
· Afschuining boordstenen begin Prinsenpad 

en Doelenpad.

Zitting gemeente- en
OCMW-raad

Bij aanvang van een nieuwe legislatuur wordt 
traditioneel een installatievergadering inge-
richt. Hierop leggen de verkozenen van de 
gemeenteraad en de OCMW-raad hun eed af.

Ook wordt het college van burgemeester en 
schepenen, het vast bureau en het bijzonder 
comité sociale dienst officieel samengesteld 

Goedkeuring wordt gegeven aan KFC Zwarte 
Leeuw om een hulplening te verkrijgen voor 
het bekostigen van een renovatie aan hun 
accommodatie.

Akkoord wordt gegaan met de beheers-
overeenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en 
gemeente Rijkevorsel met betrekking tot 
een feitelijk geïntegreerde afdeling schoon-
maak.

Goedkeuring wordt verleend aan de beheers-
overeenkomst tussen OCMW Rijkevorsel en 
gemeente Rijkevorsel inzake instructierecht 
van leidinggevenden over personeelsleden 
van het andere bestuur.

Goedkeuring wordt verleend aan de schrap-
ping van de bijlage ‘Vormingsreglement’ bij 
de rechtspositieregeling.

In het kader van de wetgeving GDPR beslist 
de raad om de bevoegdheid met betrekking 
tot de goedkeuring, afkeuring of wijziging van 
een verwerkersovereenkomst te delegeren 
aan het college van burgemeester en schepe-
nen.

Op verzoek van gemeenteraadslid Renilde 
Willemse, namens de Gemeentebelangen & 
VLD-fractie, werden volgende punten toege-
voegd aan de agenda van deze gemeente-
raadszitting:
· Aanpassing huishoudelijk reglement van 

de gemeenteraad van de gemeente Rijke-
vorsel.

· Project ‘Onze Vergeten Helden’.

Op verzoek van gemeenteraadslid Jack 
Jacobs, namens de Gemeentebelangen & 
VLD-fractie, werd volgend punt toegevoegd 
aan de agenda van deze gemeenteraadszit-
ting:
· Glasbollen Hoogstraatsesteenweg - Wil-

genstraat.

BESTUUR



en worden de leden aangeduid voor de poli-
tieraad van de politiezone Noorderkempen.
In Rijkevorsel vindt de installatievergade-
ring plaats op woensdag 2 januari 2019 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal. 

De eerste officiële zitting van de gemeente-
raad en de OCMW-raad vindt plaats op maan-
dag 28 januari 2019 vanaf 20.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze data kun je bekij-
ken op de gemeentelijke website: www.rij-
kevorsel.be/bestuur en op de elektronische 
informatieborden.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 

de openbare zitting van de vergadering bij-
wonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.

Kerstboom op de rotonde

Sinds begin december prijkt er een statige 
kerstboom op de rotonde aan de kerk van 
Rijkevorsel. De grote dennenboom werd ge-
schonken door de bewoners van de Hees. 
Het lokaal bestuur wil hen hartelijk danken 
voor de schenking.
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· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03
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LEVEN EN WELZIJN

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen. 
Ook al delen ze vandaag hun hele leven via sociale media, toch durven 
tienduizenden jongeren de eerste stap naar de zorg niet zetten.

Rode Neuzen Dag in De Wegwijzer
een groot succes !

Enerzijds moet het taboe rond psychische problemen doorbroken worden en het Rode Neuzen 
probleem bespreekbaar gemaakt worden. Anderzijds wil men, door middel van acties, geld 
inzamelen voor een betere opvang en ondersteuning van onze jeugd. Want zij zijn de toekomst 
van morgen ! De Wegwijzer heeft zijn steentje bijgedragen om dit project te steunen.

De kinderen en leerkrachten van De Wegwijzer gingen aan de slag. Er werd geknipt, geplakt, 
geschilderd, gekookt, geknutseld, ... Dit resultaat vond zijn weg naar de Rode Neuzen markt die 
op dinsdag 27 november plaatsvond op de speelplaats. Daar werd al datgene wat de kinderen 
hadden gemaakt, te koop aangeboden. Het succes was onverhoopt: alles maar dan ook alles 
werd verkocht. 

Dank aan de ouders, grootouders en sympathisanten voor jullie gulle bijdrage. Dank aan de 
sponsors, bakkende en zorgende ouders, grootouders en vrienden. Dank aan het lokaal bestuur. 
Dank aan de SmarTones, drumband Tielen en Indy. Dank aan de kinderen en leerkrachten van 
De Wegwijzer. We klokten af op € 5 007,43 ! We hebben laten zien dat deze jongeren niet al-
leen hoeven te staan. Jullie hebben met zijn allen getoond dat jullie een groot hart hebben. 
Bedankt iedereen !
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Geboorten

Augustus 2018
· Weyns Sverre, 27 augustus 2018, kind van Weyns Bram en Van Looy Bonnie

September 2018
· Van Hoof Zoé, 24 september 2018, kind van Van Hoof Jeroen en Buyens Marijke

Oktober 2018
· De Gruyter Camil, 8 oktober 2018, kind van De Gruyter Wim en De Breuker Christel
· Wuyts Stien, 8 oktober 2018, kind van Wuyts Geert en Van Dijck Els
· Rosiers Julien, 17 oktober 2018, kind van Rosiers Dennis en Bevers Ruth
· Heylen Charlie, 23 oktober 2018, kind van Heylen Koen en Joubert Meiggie
· Wrobel Laura, 31 oktober 2018, kind van Wrobel Krystian en Wrobel Marta

November 2018
· Roovers Nina, 20 november 2018, kind van Roovers Niels en Gielis Klara

Huwelijken

November 2018
· Van Den Bossche Matthias en Swaenen Inne, 12 november 2018
· Cücük Firat en Kaymak Busra, 29 november 2018

December 2018
· Bemindt Jonas en Huybrechts Tinne, 1 december 2018

Overlijdens

Oktober 2018
· Van Noten Peter °1962 † 23 oktober 2018
· Crits Felix °1945 † 30 oktober 2018
· Gers Martha °1933 † 31 oktober 2018

November 2018
· Sels Maria °1930 † 14 november 2018
· Van Den Bosch Liliane °1952 † 16 november 2018
· Bruynen Maria °1939 † 21 november 2018
· Van De Looverbosch Constant °1936 † 21 november 2018
· Vermeulen Martinus °1944 † 28 november 2018
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LEVEN EN WELZIJN

Sociale dienst OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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Affichecampagne
‘Word jij mijn sneeuwheld ?’

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner ver-
plicht om het voetpad voor de eigen woning 
sneeuw- of ijsvrij te houden. Maar niet voor 
iedereen is het mogelijk om zelf sneeuw te 
ruimen. Vooral oudere en minder mobiele 
personen ondervinden moeilijkheden om 
deze klus te klaren. Om deze mensen uit de 
nood te helpen lanceert het lokaal bestuur 
(gemeente en OCMW) de affichecampagne 
‘Word jij mijn sneeuwheld ?’.

Het lokaal bestuur voorziet affiches in A4- en 
A3-formaat met het opschrift ‘Word jij mijn 
sneeuwheld ? Maak jij mijn oprit sneeuw- of 
ijsvrij ?’. Inwoners die dit wensen, kunnen 
deze affiches ophangen aan het raam van 
hun woning en zo kenbaar maken dat ze ge-
holpen willen worden. Misschien is er wel 
een buur of een kennis die dankzij de affiche 
voortaan jouw voetpad of oprit sneeuw- of 
ijsvrij wil maken. 

Heb je vragen ? Voor meer info kun je steeds 
terecht bij de sociale dienst van het OCMW 
(zie contactgegevens onderaan).

Waar kun je
een	affiche	ophalen	?
Hang jij graag een affiche aan je raam ? Haal 
deze dan gratis af in het gemeentehuis, bij 
de sociale dienst van het OCMW of bij de 
apothekers van Rijkevorsel:
· onthaalbalie gemeentehuis Rijkevorsel,
 Molenstraat 5
· sociale dienst OCMW,
 Prinsenpad 27
· Apotheek De Lindeboom,
 Hoek 16
· Apotheek De Schrijver,
 Dorp 24
· Apotheek S. Derveaux nv,
 Kerkdreef 20

Vrijwilligers gezocht
Wil je inwoners helpen met het sneeuw- 
of ijsvrij maken van hun voetpad of oprit ? 
Neem dan contact op met de sociale dienst 
van het OCMW. De hulp die jij kan bieden is 
voor deze personen goud waard. Een warm 
gebaar tijdens deze koude winter-
dagen !
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Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

WORD JIJ MIJN 
SNEEUWHELD?
MAAK JIJ MIJN OPRIT SNEEUW- OF IJSVRIJ?

Sneeuwcampagne_2018_A4.pdf   1   19/11/18   21:03
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EU-burger in België ?
Dan kun je in 2019 stemmen 
voor het Europees Parlement

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van 
het Europees Parlement verkozen worden 
in de 27 lidstaten van de Europese Unie. 
Op deze dag zullen de Belgische kiezers in 
principe ook hun vertegenwoordigers in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers en de 
Parlementen van de Gemeenschappen en de 
Gewesten kiezen.

Indien je een Europese burger bent die in 
België verblijft, kun je in België deelnemen 
aan de verkiezingen voor het Europees Par-
lement en op kandidaten op Belgische lijsten 
stemmen. In dit geval zul je niet meer kun-
nen deelnemen aan de verkiezingen van het 
Europees Parlement in jouw land van her-
komst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezers-
lijst van jouw gemeente moet ten laatste op 
28 februari 2019 worden ingediend. Om als 
Europese burger aan deze verkiezing deel te 
nemen moet je aan vijf voorwaarden vol-
doen:
1. De nationaliteit van een lidstaat van de 

Europese Unie bezitten
2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische 

gemeente hebben
3. Minstens 18 jaar oud zijn
4. Over stemrecht beschikken
5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

Indien je in het verleden al een aanvraag tot 
inschrijving op de kiezerslijst voor de Euro-
pese verkiezingen hebt ingediend en je toen 
als kiezer erkend werd, hoef je geen nieuwe 
aanvraag in te dienen. Jouw inschrijving op 
de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft 
voor alle toekomstige Europese
verkiezingen geldig.

· verkiezingen@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/verkiezingen
· europeanelections.belgium.be
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Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof

Woensdag 2 januari 2019
· Verjaardagstaart en koffie
· prijs € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

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

 

Meer    
info



12

VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Vuurwerk fascineert heel wat mensen, maar het kan ook gevaarlijk zijn.
Als je het doet, doe het dan met gezond verstand.

Verknal jouw feest niet met vuurwerk !

Vuurwerk kan enkel met toelating van de burgemeester
Om vuurwerk af te schieten, heb je toelating van de burgemeester nodig. Het vuurwerk mag 
afgeschoten worden enkel op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur. Een toelating kun 
je verkrijgen door een aanvraag te bezorgen aan de Dienst Integrale Veiligheid en Noodplan-
ning (Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel, noodplanning@rijkevorsel.be). Het lokaal bestuur wil 
benadrukken dat het afsteken van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 
persoon die deze handelingen uitvoert. Afhankelijk van de weersomstandigheden dient de orga-
nisator voor het afschieten van het vuurwerk in het kader van de veiligheid de website van de 
Hulpverleningszone Taxandria te raadplegen: www.hvztaxandria.be.

Enkele tips voor de omgang met vuurwerk
· Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd 

van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
· Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
· Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
· Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
· Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig zuiver en koud wa-

ter over de verbrande zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.

Denk aan de dieren
· Houd dieren op een veilige plek ! Vooral honden en paarden houden niet van 

vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
· Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijker 

alternatief waarbij je nog steeds kunt genie-
ten van een lichtspektakel.

www.rijkevorsel.be/vuurwerk
www.hvztaxandria.be
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Er cool uitzien én zichtbaar 
zijn ? Ja, dan kan !

8 op de 10 jongeren dragen zelden of nooit 
fluorescerende of reflecterende accessoires 
op de fiets. Dat heeft wellicht te maken met 
het feit dat de meeste jongeren liever cool 
zijn dan zichtbaar. Nochtans bestaan er veel 
coole en modieuze manieren − zelfs fluohes-
jes ! − om je te laten zien op de weg. En 
waarop moet je letten als je fietsverlichting 
en accessoires koopt ? Deze praktische tips 
helpen je op weg.

Tip 1: Minstens 100 lumen
Het aantal lumen (lichtsterkte) staat meestal 
op de verpakking van de fietsverlichting. Met 
50 à 100 lumen ben je goed zichtbaar wan-
neer er veel straatverlichting is. Rij je vooral 
langs slecht verlichte wegen, dan kies je best 
voor 100 tot 500 lumen en langs onverlichte 
wegen gebruik je meer dan 500 lumen.

Tip 2: Geef licht, ook als je stilstaat
Als je fietst, sta je regelmatig ook stil. Kies 
voor verlichting die blijft werken als je stil-
staat. Zo ben je altijd zichtbaar.

Tip 3: Zorg voor een goede batterij
Heb je lichten met batterijen, vervang ze 
dan op tijd of laad ze regelmatig op.

Tip 4: Kies een goede kleur
De meest zichtbare fluokleuren zijn geel, 
groen en oranje.

Tip	5:	Fluo	is	ok,	reflecteren	is	top
Fluo helpt al heel wat, zeker wanneer het 
schemert, maar in het donker heeft reflecte-
ren een veel groter effect op je zichtbaarheid.

Tip 6: Met lichte kledij ben je
veel sneller zichtbaar
Met donkere kledij ben je op 20 meter zicht-
baar, met lichte kledij al vanop 50 meter.

Tip 7: Koop iets wat je mooi vindt
Koop niet zomaar snel iets dat je eigenlijk 
niet mooi vindt. De kans is groot dat het in 
je kast blijft liggen. Er bestaan heel veel 
modieuze, coole én zichtbare accessoires en 
kledij. Verschillende kledingmerken hebben 
zelfs hun eigen trendy fluohesje ontworpen.

Tip 8: Ook voor skateboard, step,
hoverboard, ...
Skateboard, step, hoverboard, monowheel, 
segway ? Ook dan moet je je goed zichtbaar 
maken.

Meer info:
· www.ziemeshinen.be
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Winter-BOB-campagne

Nog tot 28 januari 2019 zullen in heel Vlaan-
deren verhoogde alcoholcontroles plaatsvin-
den. De slogan van de campagne is dit jaar 
kort maar krachtig: ‘BOB = nul op!’

In 2017 waren er 4 210 ongevallen met do-
den of gewonden waarbij een bestuurder 
onder invloed van alcohol betrokken was. 
Dat aantal daalt gelukkig elk jaar, maar wel 
zeer traag. Het probleem in ons land blijft 
de sociale norm: nog te vaak durft de Belg 
niets zeggen als iemand die gedronken heeft 
nog wil gaan rijden. 

Ga je op stap met vrienden, collega’s of fa-
milie ? Plan dan vooraf hoe jullie terugke-
ren. Misschien heb je een toffe chauffeur als 
BOB ? Of is er een bushalte om de hoek ? Of 
wat denk je van een taxi ? Misschien gewoon 
een nachtje boeken in een nabijgelegen ho-
tel ? Opties genoeg om je uitstap te plannen 
en met een gerust hart naar een receptie of 
feestje te vertrekken. Want één ding weet 
je zeker: iedereen geraakt veilig en wel 
weer thuis. 

Opgelet: spelende kinderen

Met deze donkere winterdagen wenst het 
lokaal bestuur alle automobilisten er aan te 
herinneren dat er in Rijkevorsel heel wat spe-
lende kinderen rondlopen. Wees dus steeds 
extra voorzichtig op onderstaande locaties:
· Sport- en recreatiezone Sonsheide (met 

o.a. De Valk en omgeving, KFC Zwarte 
Leeuw en het skateplein)

· Sport- en recreatiezone Zuiderdijk (met 
o.a. Chiro Sint-Jozef en FC Sint-Jozef SK)

· Gemeentelijk sportveld Bavelstraat (met 
o.a. Chiro Rijkevorsel, atletiekclub)

· Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
· Het molenterrein aan de Looiweg

Alvast bedankt om trager te rijden !

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Verkeershinder

Nieuwjaarzangertjes
Op maandag 31 december zullen naar jaar-
lijkse gewoonte Nieuwjaarszangertjes de 
gemeente doorkruisen. De wegen in Rijke-
vorsel zullen dus druk bevolkt worden door 
kinderen. Wij vragen de weggebruikers om 
hier rekening mee te houden en de nodige 
voorzichtigheid aan de dag te leggen.

© Mia Uydens

© Mia Uydens

Kerstboomverbranding
Op 12 januari 2019 van 18.00 uur tot 24.00 
uur wordt de jaarlijkse kerstboomverbran-
ding georganiseerd. Een gedeelte van de 
gemeenteweg Zuiderdijk (vanaf de 
voetgangersbrug tot aan de Kievits-
heide) zal op deze dag vanaf 17.00 uur 
afgesloten worden voor alle verkeer. 
Het verkeer zal in beide richtingen 
omgeleid worden via Kievitsheide en 
Vlimmersebaan.

Geen markt op
maandag 31 december

De wekelijkse markt op het dorpsplein van 
Rijkevorsel zal niet doorgaan op oudejaars-
dag 31 december 2018. 
In overleg met de marktkramers werd be-
sloten om geen markt te organiseren op de 
laatste dag van het jaar. Deze regeling geldt 
eveneens voor de mobiele lijnwinkel. 

Vanaf 2019 kun je opnieuw elke maandag-
voormiddag terecht op de wekelijkse markt 
van 8.00 uur tot 12.30 uur. Alleen op feest-
dagen wordt er geen markt voorzien.

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 00 40

 

Meer    
info
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Nieuwe sorteerregels textielafval

BOUWEN EN WONEN

Tot nu was de textielinzameling beperkt tot herbruikbare kledij en 
schoenen. Toch is ook versleten textiel waardevol voor recyclage. Daarom 
werd de sorteerboodschap voor textielafval aangepast. Volgens de nieuwe 
sorteerregels worden naast herbruikbare kledij en schoenen nu ook versleten 
kleding, schoenen, handdoeken, lakens en andere stoffen ingezameld.

Wat kan ?
· Kleding en accessoires (riemen, tassen, schoenen per paar)
· Beddengoed (hoofdkussens, slaapzakken, lakens, dekens en dekbedden)
· Keuken- en badkamertextiel (hand- en theedoeken, schorten, washandjes)
· Woningtextiel (tafelkleden, gordijnen, zetelhoezen)
· Speelgoedknuffels
· Propere lappen, textiel met klein defect

Wat kan niet ?
· Tapijten
· Matrassen
· Zetelkussen
· Nat en/of besmeurd textiel

Textiel wordt vier keer per jaar huis-aan-huis opgehaald. De data zijn terug te vinden op de 
afvalkalender. Deze fractie kan ook steeds gratis naar het recyclagepark of de kringwinkel wor-
den gebracht.
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Negatief saldo ? Slagboom 
recyclagepark blijft dicht !

Geen toegang bij negatief saldo
Om het recyclagepark te betreden moet je 
vanaf 1 januari 2019 beschikken over een 
recyclageparkkaart met een positief saldo 
of over een kaart waarop een bedrag van 
€ 0,00 staat.

Met een negatief saldo krijg je geen toegang 
tot het recyclagepark: de slagboom zal niet 
openen en je zal jouw kaart opnieuw moe-
ten opladen. Het zal ook niet meer mogelijk 
zijn om het recyclagepark te verlaten bij 
een negatief saldo op jouw kaart. Ook hier 
moet de kaart eerst aangezuiverd worden al-
vorens het recyclagepark te verlaten.

Recyclageparkkaart herladen
Om jouw kaart op te laden, kun je steeds 
terecht aan de herlaadzuil op het recyclage-
park of bij de onthaalbalie in het gemeen-
tehuis. 

Deze nieuwe regeling is getroffen om even-
tuele misbruiken te vermijden.

Ophaling kerstbomen

Op 9 en 10 januari 2019 worden de kerstbomen opgehaald door 
de technische dienst. De ophaling start op 9 januari vanaf 8.00 
uur ’s morgens. Om in aanmerking te komen voor deze gratis 
ophaling moet je kerstboom vóór het vermelde tijdstip gebracht 
worden naar één van de volgende ophaalpunten:

		 · kruispunt Kleine Gammel – Heesbeekweg1
  (aan dennenbomen)

		 · kruispunt Gammel - Achtel (aan telefooncentrale)
  · aan de kapel van Achtel
  · kruispunt Bremstraat - Koekhoven
  · kruispunt Markweg - Achterstede

  · hoek Stevennekens - Oude Goorstraat2
 · inrit Gemeentebos (aan kapel)

  · aan bushokje Meir
  · aan de nieuwbouw BKO, Pioenstraat
  · aan de kerk Sint-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
  · aan de site Sas (t.o.v. Sint-Jozef 2,
   op klinkerverharding)
  · Donk (tegen Stevennekens)
  · aan speelweide in de Vaerenvelden
  · Appelstraat tegenover nr. 3

  · op de hoek Oude Baan - Sint-Lenaartsesteenweg3
 · aan kerkhof Rijkevorsel Centrum

  · Molenakkers tegenover nr. 61
  · kruispunt Kardinaal Cardijnlaan - Sint-Willibrordusstraat
  · kruispunt Hoogstraatsesteenweg - Wilgenstraat

  · op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat4
 · aan het speelterrein Oud Lo

  · aan brandweerkazerne Looiweg
  · aan Prinsenhof (Prinsenpad) op parking recht tegen haag
  · juist over Brug 8
  · op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
  · aan kerststal Dorp
  · op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (grasveld)

Let op ! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastieken bo-
men) opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering.
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Winnaar wedstrijd
‘zonder zwerfvuil straat’

Heb jij ook de raamaffiches ‘zonder zwerf-
vuil straat’ van IOK Afvalbeheer zien hangen 
in Rijkevorsel ? Als je er een leuke foto van 
nam, kon je er een mooie prijs mee winnen. 
Eén van de winnaars is Sien Willemse uit Rij-
kevorsel. Met de door haar ingestuurde foto 
mag ze een jaar lang beroep doen op een 
gratis ruitenwasser.

Een dikke proficiat aan Sien en haar gezin !

BOUWEN EN WONEN

Spieken naar statistieken

93 % van de Kempenaren vindt de gedrukte afvalkalender onmisbaar
In deze moderne tijden zijn er heel 

wat manieren om te weten wanneer je afval 
wordt opgehaald. Dit kan door de ophaaldata in te 
lezen in je digitale − Google of iOS − agenda via de 
website van IOK. Nog handiger is de Recycle! app. Die 
geeft je een signaal wanneer je je afval moet bui-
tenzetten. En vertelt je ook ineens wanneer het re-
cyclagepark open is. Maar uit een onderzoek dat IOK 
Afvalbeheer voerde bij 444 Kempenaren, blijkt dat 
93 % de traditionele gedrukte afvalkalender wenst. 

15 % van de bevraagden kent en gebruikt (ook) Re-
cycle!. En 18 % wil de gratis app in de toekomst ge-
bruiken. 19 % gebruikt wel eens www.iok.be om te 
weten wanneer het afval wordt opgehaald en wat de 
sorteerregels zijn. Maar bij het overgrote deel van 
de Kempenaren blijft traditioneel de afvalkalender 
in de kast of de garage hangen. 

In principe hebben alle Rijkevorselnaars de afval-
kalender 2019 ontvangen. Heb je geen kalender ge-
kregen ? Dan kun je een exemplaar afhalen bij de 
onthaalbalie in het gemeentehuis of je kunt contact 
opnemen met IOK Afvalbeheer op het telefoonnum-
mer 014 56 27 75.

Grof vuil/oude metalen   
oranje dagen

Rijkevorsel
Afvalkalender 2019

Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij 
voor de Kempen

Sorteerinstructies

GV
OM

niet toegelaten

 

• autobanden • snoeihout • houtafval en metalen
• bouw – en sloopafval • elektrische en elektronische
apparaten • treinbilzen • roofing • pvc

toegelaten
 

• restafval dat omwille van grootte of aard niet in de
restafvalcontainer kan vb.: matras, tapijt, zetel 

Vooraf telefonisch te melden

1. Grof vuil

2. Oude metalen

SH Snoeihout   
bruine dagen

niet toegelaten

 

• klimop, bladeren, wortels/stronken,
lavendel, grassen, …

toegelaten
 

• snoeihout gebundeld meegeven in hanteerbare pakken 

• Takken mogen niet langer zijn dan 2 m en niet dikker dan 10 cm.

Vooraf telefonisch te melden

OPHALING OP AFROEP: T 03 340 00 88
Ten laatste melden op 12/04, 4/10

Snoeihout kan gratis op het recyclagepark worden afgeleverd in volgende periodes: van 16 maart
tot en met 31 maart en van 16 november tot en met 30 november 

niet toegelaten

 

• elektrische en elektronische apparaten • munitie  • vuurwapens • gasflessen
• autobanden • snoeihout • bouw- en sloopafval • herbruikbare goederen 
• afvalstoffen die selectief worden ingezameld

toegelaten
 

• koper • lood • zink • inox
• aluminium • ijzer • blik 

OPHALING OP AFROEP: T 03 340 00 88
Adres opgeven aan de gemeente ten laatste op 1/03, 29/05, 30/08, 29/11

niet toegelaten

 GFT Groente, fruit- en tuinafval  
groene dagen (nieuwe sorteerregel)

Het Groene Punt-logo op een verpakking geeft aan dat de fabrikant van
het product een bijdrage betaalt voor het inzamelen, sorteren en
recycleren van verpakkingsafval. Het zegt niets over de recycleerbaarheid
van het product of z’n verpakking en is dus geen sorteerinstructie.

Meer info over de selectieve inzameling, sorteren en recycleren:
www.fostplus.be

OPMERKINGEN: ENKEL bio-afbreekbare zakken MET logo van IOK Afvalbeheer zijn toegelaten in de gft-container.

• vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie…) • sauzen, vet en oliën
(uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel saus in zit)
• theezakjes en koffiepads • behandeld hout (met verf,
vernis of impregneermiddel) • beenderen van dierlijk
(slacht)afval • dierenkrengen • schelpen van mosselen,
oesters… • kattenbakvulling en vogelkooizand • mest van
grote huisdieren of in grote hoeveelheden • stof uit de
stofzuiger • wegwerpluiers en ander hygiënemateriaal
• aarde en zand • kurk • asresten en houtskool
• plastiek, glas, metalen • grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken

toegelaten
 

• schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen
• dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten
• broodresten • koffiedik, papieren koffiefilters • papier
van keukenrol • noten en pitten • vlees- en visresten,
schaaldierresten (uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen…) • vaste zuivelproducten (kaasresten)
• eieren, eierschalen • fijn tuin- en snoeiafval (bladeren,
gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout…)
• kamer- en tuinplanten • schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout • mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn)

RA Restafval  
grijze dagen (nieuwe sorteerregel)

niet toegelaten

 

OPMERKINGEN: Aanbieding extra zakken altijd 2 werkdagen voor de dag van ophaling melden op het nummer 0800 97 687.

• alle materialen die afzonderlijk kunnen aan-
geboden worden bij huis aan huis inzameling of op het
recyclagepark ( www.iok.be/sorteergids)
• videobanden (recyclagepark) • bestrijdings-
middelen, gevaarlijke stoffen (KGA) • munitie,
vuurwapens, vuurwerk (politie) • gasflessen
(www.mijngasfles.be)

toegelaten
 

• restafval = huisvuil • wegwerpluiers en ander
hygiënemateriaal • theezakjes en koffiepads • vloeistoffen
(bv. soep, melk, koffie…) • sauzen • beenderen van dierlijk
afval • stof uit de stofzuiger • asresten en houtskool • vuile
verpakkingen van papier en karton • niet composteerbaar
afval (schelpen van mosselen en oesters)  • gloeilampen
• kattenbakkorrels en vogelkooizand

inforMATiElijn: 0800 97 687      AfvAlinfolijn: 014 56 27 75

Raadpleeg ook uw persoonlijke afvalkalender op www.iok.be – Alle ophalingen starten om 7 uur. In de maanden juli en augustus starten de ophalingen vanaf 6.30 uur.

www.mijndiftar.be
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In de maanden juli en augustus starten de ophalingen vanaf 6.30 uur

 

• alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes, zakken en folies)

• andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten)

• piepschuim en aluminiumfolie

• verpakkingen met kindveilige sluiting     
(bv. corrosieve ontstoppers, corrosieve WC ontkalkers)

• verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif...

• verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

• niets vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak

• verpakkingen met tenminste één 
van de volgende pictogrammen:

PMD Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen, drankkartons
blauwe dagen

enkel Plastic flessen & flacons

Metalen verpakkingen

Drankkartons

 

 

niet 
toegelaten

 

 

GL
niet toegelaten

 

toegelaten
 

Glas  
kleurgescheiden inzameling via de glasbollen

• scheiden van wit glas en gekleurd glas

• volledig leeg

• hittebestendig glas (bv. ovenschotels)
• porselein en keramiek, voorwerpen in terracotta
• opaalglas en kristalglas  • vlak glas zoals ramen en spiegels
• alle types van lampen • deksels of doppen

• huishoudelijke verpakkingen met een volume ≤ 8 liter

• goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt

• verpakkingen met hun dop, bij voorkeur platgedrukt  

P/K
niet toegelaten

 

toegelaten
 

Papier en karton  
gele dagen

• plastic folie verwijderen van tijdschriften

• vuil papier en karton  • behangpapier

• cellofaanpapier en aluminiumfolie en -zakjes

Papier/karton kan je enkel aanbieden in de gratis gele papiercontainer. Indien je niet hebt gekozen voor een gratis
papiercontainer dan kan je papier/karton enkel aanbieden op het recyclagepark. Indien je toch nog een gratis gele
papiercontainer wenst kan je deze aanvragen op de infolijn op het nummer 0800 97 687.

T Herbruikbaar textiel    
okere dagen

niet toegelaten

 

• vervuilde kleding • tapijten • kussens
• elektrische dekens • matrassen

toegelaten
 

• kleding • schoeisel • bed-en tafellinnen
• woningtextiel (gordijnen en overgordijnen) 

Extra zakken voor textielinzameling zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, recyclagepark of in De Kringwinkel.
U mag het herbruikbare textiel ook in eigen zakken aanbieden.

GFT

PMD
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Maandelijkse bij
en

tip
!

Een lege muur ?
Overweeg een klimplant !
Klimplanten vragen zeer weinig 
plaats en zijn toch heel nuttig voor 
bijen. Enkele goede voorbeelden 
zijn vuurdoorn, kamperfoelie en 
klimop.

Werken Gammel
en de winterdienst

De toplaag asfalt in Kleine Gammel, Hees-
beekweg en Bergsken zal ten vroegste in 
maart 2019 aangelegd worden. De strooi-
dienst zal deze winter de stukken rijweg 
waar de toplaag nog niet werd aangelegd, 
niet mee strooien.

Zoals eerder vermeld zal ook het wegdek 
van de Kruisboogweg en een gedeelte van 
de Looiweg (van Smeel tot en met Brug 7) 
niet gestrooid worden, omdat het beton hier 
nog niet 100 % uitgehard is. Strooizout zou 
hier onherroepelijke schade aanbrengen aan 
het wegdek.

Op www.rijkevorsel.be/winterdienst vind 
je alle info waar er in Rijkevorsel gestrooid 
wordt bij ijzel of sneeuwval en door wie (ge-
meente of AWV). Ook voor de taken die de 
inwoners dienen uit te voeren bij
ijzel en sneeuwval kun je
hier terecht.

www.rijkevorsel.be/winterdienst

 

Meer    
info

Een zomer zonder vliegen

Het steeds toenemende vliegverkeer zorgt 
voor een enorme druk op het klimaat door 
de uitstoot van grote hoeveelheden broei-
kasgassen. We reizen steeds meer en steeds 
verder per vliegtuig en één enkele vliegreis 
kan al onze inspanningen om onze persoon-
lijke CO2-uitstoot te verkleinen in één klap 
teniet doen.

Een gemiddelde Belg veroorzaakt ongeveer 
acht ton CO2-uitstoot per jaar. Als je dan 
weet dat een reis naar New York twee ton 
veroorzaakt en een reisje naar Australië al 

snel zeven ton, dan blijkt de gigantische im-
pact van vliegreizen op de klimaatverande-
ring. Meteen vormt niet vliegen ook de een-
voudigste manier om als individu je bijdrage 
te leveren aan het stoppen van de klimaat-
verandering.

Hoe begin ik daar aan ?
www.zomerzondervliegen.be stelt de van-
zelfsprekendheid van reizen met het vlieg-
tuig in vraag. Op de site vind je info over de 
impact van vliegreizen en over een tragere 
en minder vervuilende manier van reizen. Of 
overweeg eens een vakantie in eigen land ?

· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in ?
· Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend 

op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
· Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de recht-

streekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
· De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
· Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag ?
· Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval 

moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen 
Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een 
groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen 15 afwijkingen per 
jaar toestaan. Deze aanvragen moeten ons steeds voor 15 november bereiken.
Alle data van de afwijkingen op de wekelijkse rustdag in 2019 kun je bekijken op de website 
www.rijkevorsel.be/wekelijkserustdag.

Afwijking wekelijkse rustdag in 2019
De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een 
wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. 
Zo zijn diensten zoals horeca, kappers, ... niet onderworpen aan deze 
wetgeving.
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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

Noorderkempen werkt

De lokale besturen van Noorderkempen 
Werkt (Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstra-
ten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel) wer-
ken actief samen voor een inclusief lokaal 
arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en wel-
zijnsbeleid. Bepaalde aspecten van de werk-
loosheid kunnen niet alleen opgelost worden. 
Door met de lokale besturen de krachten te 
bundelen, samen met de VDAB, kan er ge-
richt gezocht worden naar oplossingen voor 
knelpunten op de lokale arbeidscontext en is 
de lokale inbedding van de projecten beter 
gegarandeerd. 

De partners werken samen rond zes thema’s:
1. jeugdwerkloosheid
2. onderwijs
3. activering door het Sociaal Huis
4. sociale economie
5. jobobstakels
6. dienstverlening aan starters en onderne-

mers

Werken in eigen streek
Werken in de eigen regio is een troef die 
Noorderkempen Werkt en ook de lokale 
werkgevers goed begrepen hebben. Zo zijn 

er verschillende bedrijven uit de kunst-
stofsector dringend op zoek naar bijko-
mende gemotiveerde werknemers. Via de 
Kiem Academy bieden ze je een opleiding 
aan. In groep leer je in een vijftal weken  
de basiskennis van de hightech kunststoffen-
sector. De opleiding is kosteloos met behoud 
van je uitkering als werkzoekende. Ben je 
jonger dan 26 jaar, dan heb je daar bovenop 
recht op een premie van € 800. Interesse ? 
Kom dan naar de kennismakingsbabbel op 
15 januari tussen 10.30 en 13.00 uur in Café 
De Rijkswacht. Inschrijven kan via de web-
site kunststofiseenmissie.be.

Ook het maatwerkbedrijf Amival zoekt drin-
gend een tiental werknemers om taken uit 
te voeren voor bedrijven in onze regio. Wil 
je in aanmerking komen, dan heb je een er-
kenning collectief maatwerk nodig, een at-
test dat personen die hier recht op hebben 
kunnen verkrijgen via de VDAB. Meer info 
vind je op de website www.amival.be.
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De medewerkers van Toerisme Rijkevorsel en de jeugddienst kregen het voor elkaar dat Sinter-
klaas met zijn pieten en pakjesboten tot in Rijkevorsel kwam.

Reeds vanaf 9.30 uur hadden we vele helpende handen om de troon van Sinterklaas te versieren 
in het gemeenschapscentrum. Een uurtje later trokken de kinderen samen met hun ouders en 
grootouders richting de vaart. Om 11.00 uur was het dan eindelijk zover en zagen we de pak-
jesboot van Sinterklaas aan de horizon verschijnen.

Ook onze burgemeester was een beetje zenuwachtig want zo’n hoog bezoek krijgt Rijkevorsel 
niet iedere dag. Samen met de vele kindjes stond ze de heilige man op te wachten aan de kade. 
Sinterklaas en zijn pieten waren zichtbaar in hun sas toen ze de menigte zagen staan. De kapi-
teins van de boten zorgden er voor dat iedereen veilig aan wal kon gaan. Na een eerste kennis-
making vertrok iedereen naar het gemeenschapscentrum waar nog gedanst en gezongen werd.

Sinterklaas had voor elk kindje nog een klein cadeautje bij. Voor hij doorging beloofde hij ons 
nog om volgend jaar zeker terug te komen.

Intocht van de Sint
Op zaterdag 1 december zagen we alleen maar blije gezichtjes aan 
de vaartkant in Sint-Jozef Rijkevorsel. Onder luid gejuich en gezang 
verwelkomden we de goede Sint en zijn pieten in Rijkevorsel.

© Dirk Geets
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Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2019

Heb je interesse om deze zomer als monitor 
aan de slag te gaan bij speelpleinwerking 
Kiekeboe ? Ben jij op 1 januari 2019 17 jaar, 
of 16 jaar én in het bezit van een animato-
renattest, en werk je graag met kinderen ? 
...

Vul dan snel het inschrijvingsformulier in en 
bezorg het voor 17 februari 2019, samen met 
een uittreksel uit het strafregister (aan te 
vragen bij de dienst burgerzaken of via het 
e-loket op de gemeentelijke website) aan de 
jeugddienst of de Kinderclub. 

Het inschrijvingsformulier vind je op de 
website www.rijkevorsel.be/
kiekeboe.

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

De jeugdraad deelt uit:
gratis alcoholbandjes en
gratis oordoppen !

De Rijkevorselse jeugdverenigingen vinden 
het welzijn van de jeugd enorm belangrijk 
en delen daarom gratis alcoholbandjes en 
oordoppen uit aan iedereen die een fuif 
organiseert op grondgebied Rijkevorsel. Je 
kunt de alcoholbandjes na bestelling opha-
len bij de jeugddienst.

Er zijn twee soorten alcoholbandjes gedrukt: 
· ‘+ 16 jaar’ voor jongeren die 16 jaar of ou-

der zijn en dus bier of wijn mogen drinken 
· ‘+ 18 jaar’ voor jongeren ouder dan 18 

jaar zijn en ook sterkedrank mogen drin-
ken.

Vanaf februari zal de jeugdraad ook gra-
tis oordoppen voorzien en daarbij een sa-
menaankoop van gepersonaliseerde oordop-
pen organiseren. Meer info volgt
snel op de website.

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Sluitingsdagen Kinderclub in 2019

· Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaar
· Vrijdag 11 januari 2019: Avondopvang tot 17.00 uur
 o.w.v. Nieuwjaarsreceptie
· Maandag 22 april 2019: Paasmaandag
· Woensdag 1 mei 2019: Dag van de Arbeid
· Donderdag 30 mei 2019: O.H. Hemelvaart
· Vrijdag 31 mei 2019: brugdag
· Maandag 10 juni 2019: Pinkstermaandag
· Donderdag 13 juni 2019: Personeelsdag lokaal bestuur
 Rijkevorsel
· Maandag 15 juli 2019 t.e.m. vrijdag 19 juli 2019:
 Collectieve sluitingsweek
· Donderdag 15 augustus 2019: O.L.V. Hemelvaart
· Vrijdag 16 augustus 2019: Brugdag
· Vrijdag 20 september 2019: Pedagogische studiedag
 (enkel ochtendopvang)
· Vrijdag 1 november 2019: Allerheiligen
· Maandag 11 november 2019: Wapenstilstand
· Woensdag 25 december 2019 t.e.m. woensdag 1 januari 2020: 

Collectieve sluitingsweek (dinsdag 24 december 2019 sluit de 
Kinderclub om 16.00 uur)
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Peuterspeelpunt

Ook in 2019 zijn alle Rijkevorselse peuters 
en hun ouders, grootouders, tantes, nonkels, 
onthaalouders, ... weer van harte welkom 
om te komen spelen op ons Peuterspeelpunt.

Het Peuterspeelpunt vindt afwisselend plaats 
in de Kinderclub centrum (Molenstraat 22) 
en de Kinderclub Sint-Jozef (Pioenstraat 26). 
De peuters leren er om samen te spelen met 
andere kinderen en door het contact wordt 
de stap naar de kleuterschool (en eventueel 
de Kinderclub) verkleind. Ouders, groot- en 

onthaalouders, tantes en nonkels, ... kun-
nen er terecht voor een gezellige babbel 
maar natuurlijk ook om opvoedingsvragen 
en –antwoorden uit te wisselen. Je moet niet 
vooraf inschrijven voor het Peuterspeelpunt 
en deelname is volledig gratis. Je krijgt er 
van ons zelfs nog een lekker tasje koffie of 
thee en een gezonde snack bovenop !

Alle data van het Peuterspeelpunt tot de 
zomervakantie vind je terug in de
flyer op deze pagina.

03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Gezocht: oude foto’s van
de kapel aan het Sas

De gemeente heeft de intentie om de Sint-
Jozefkapel, op de hoek van de Hoge Heide-
weg en de straat Sint-Jozef, te restaureren. 
Deze Neogotische kapel werd in 1912 opge-
trokken op het terrein van de toen pas opge-
richte steenfabriek. Om het subsidiedossier 
voor de restauratie te vervolledigen, zijn 
het lokaal bestuur, de heemkundige kring 
van Rijkevorsel en Erfgoed Noorderkempen 
op zoek naar oude foto’s van de kapel. Be-
schik je over een oude foto, bezorg deze dan 
aan de dienst communicatie, Molenstraat 5. 
Mailen naar communicatie@rijkevorsel.be 
kan uiteraard ook.
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Registreer je plaats
op de feestbus

Naast een groot aantal bestaande bus- en 
tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaars-
nacht ook een aantal extra feestbussen in. 
Deze rijden naar locaties die anders niet of 
moeilijk te bereiken zijn met het openbaar 
vervoer.

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel en De Lijn 
zorgen ervoor dat fuifnummers veilig van en 
naar hun feestbestemming worden gebracht 
tijdens oud en nieuw.

Ook als inwoner van Rijkevorsel kun je gratis 
bus en/of tram nemen:
· op oudejaarsavond 31 december 2018 

vanaf 18.00 uur
· en op nieuwjaarsdag 1 januari 2019 tot 

middernacht 

Een plaats op de feestbus ?
Vergeet niet jezelf
te registreren !
Net zoals vorig jaar hoef je niet meer langs 
het gemeentehuis te komen: het papieren 
ticket is vervangen door een Oudjaar SMS-
ticket. Dit kun je verkrijgen door:
· jouw gsm-nummer tijdig te registreren via 

de website van De Lijn. De link vind je op 
de gemeentelijke website www.rijkevor-
sel.be/feestbus. Na de registratie ontvang 
je een e-mail om je ticket te activeren. Je 
kunt tot maximum vier gezinsleden regis-
treren onder één gsm-nummer. Belangrijk 
is wel dat iedereen alle verplaatsingen 
samen zal maken, elke reiziger dient im-
mers steeds over een geldig vervoerbe-
wijs te beschikken.

· activeer je ticket door tussen 31 decem-
ber 2018 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2019 
tot 23.59 uur een sms ‘EVENT’ naar 4884 
te sturen. Een sms kost je € 0,15 voor de 
providerkost.

Indien je je niet wil registreren, kun je nog 
steeds terecht in de Lijnwinkels of bij de 
chauffeur om je oudjaarsnachtbiljet aan te 
kopen aan de prijs van € 4 of koop je een 
oudjaar-sms-ticket via ‘EVENT’ naar 4884 
van de prijs van € 4 (+ € 0,15 providerkost).
We wensen je alvast een bruisende
feestnacht en een gelukkig 2019 !

· www.rijkevorsel.be/feestbus
· www.delijn.be/oudjaar
· 070 220 200 (De Lijn info)

 

Meer    
info

Afscheidsconcert VLV-combo

In 1969 werd in de schoot van de Rijkevor-
selse bakkersfamilie Van Leuven een harmo-
nieorkest opgericht. Tot op heden treden de 
Van Leuven’s nog op in onze streek, welis-
waar in een kleinere bezetting als combo.

Volgend jaar vieren ze dus hun 50-jarig be-
staan. Maar 2019 wordt niet enkel een feest-
jaar voor hen. Tijdens de jaarlijkse senioren-
feesten kondigden zij ook hun afscheid aan. 

In samenwerking met Toerisme Rijkevorsel 
organiseren zij een afscheidsconcert op za-
terdag 9 februari 2019 in zaal ’t Centrum. 
Inkomkaarten worden verkocht aan de prijs 
van € 10 aan de onthaalbalie in het gemeen-
tehuis.
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Tijdens de algemene vergadering van de 
cultuurraad van 7 november 2018 kregen de 
verenigingen aangesloten bij de cultuurraad 
de kans om een stem uit te brengen voor 
hun favoriete vereniging of individu. Hierbij 
werd de regel gehanteerd dat per vereniging 
slecht één stem uitgebracht kon worden.

Uitreiking prijs verenigingen
De Singer vzw kwam als winnaar uit de bus 
voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2018 in de 
categorie ‘verenigingen’. Uit handen van 
schepen van cultuur Karl Geens en voorzitter 
van de cultuurraad Roger Verlinden kregen 
ze een oorkonde en een cheque ter waarde 
van € 250 uitgereikt.

De overige verenigingen die werden voorge-
dragen voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2018 
waren:
· Koninklijke Sint-Jorisgilde
· NSB Rijkevorsel
· Rijkevorselse Rederijkers

Winnaars Cultuurprijzen 2018

De cultuurraad van Rijkevorsel reikt om 
de twee jaar een prijs uit aan een inwoner 
en een vereniging van Rijkevorsel die zich 
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op 
socio-cultureel vlak in de gemeente of er-
buiten. Op vrijdagavond 16 november 2018 
werden in de raadzaal van het gemeentehuis 
onder grote culturele belangstelling de win-
naars van de Cultuurprijzen 2018 bekendge-
maakt.

26

De Singer vzw

De Singer is een club in Rijkevorsel met een boeiend aanbod van 
rock, jazz, stand-up comedy, enz. De artiesten die er optreden 
zijn vaak zowel nationaal als internationaal bekend. Bart Pee-
ters, The Levellers, Axelle Red, Fischer-Z, Daan, Raymond van 
het Groenewoud en zelfs Toots Thielemans traden er op. De Sin-
ger is bovendien een vrijwilligersorganisatie, alles gebeurt door 
de 15 vrijwilligers. Er worden ongeveer 630 optredens per jaar 
georganiseerd, in totaal vonden al meer dan 70 000 bezoekers 
hun weg naar deze gezellige club in de Bavelstraat.
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Uitreiking prijs individu
De winnaar van de Cultuurprijs Rijkevorsel 
2018 bij de individuen is Jef Lenaerts ge-
worden. Voor zijn grote verdienste op socio-
cultureel vlak kreeg hij een beeldje van kun-
stenaar Corry Ammerlaan en een oorkonde in 
ontvangst. Deze werden eveneens uitgereikt 
door schepen van cultuur Karl Geens en voor-
zitter van de cultuurraad Roger Verlinden.

De overige persoon die werd voorgedragen 
voor de Cultuurprijs Rijkevorsel 2018 was 
Lisette Hermans, voorzitster en bezielster 
van Weefkring Rijkevorsel.

Erkenning gemeentelijke 
sportverenigingen

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke er-
kenning als sportvereniging is beschikbaar tot 
15 februari 2019 op de gemeentelijke web-
site: www.rijkevorsel.be/sportsubsidies. Je 
kunt de nodige formulieren ook afhalen bij 
de sportdienst in de Leo Pleysierbibliotheek.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnen-
gebracht worden bij de sportdienst vóór 
1 maart 2019.

Sportgala 2018:
oproep kandidaturen

Op vrijdag 22 februari 2019, richt de sport-
raad i.s.m. het lokaal bestuur het ‘Sport-
gala 2018 Rijkevorsel: huldiging van sport-
laureaten, kampioenen en uitzonderlijke 
sportprestaties’ in. Langs deze weg willen 
we iedereen oproepen om een sporter of 
sportvereniging kandidaat te stellen voor 
de sportlaureaten 2018. Welke laureaten er 
worden gehuldigd en aan welke voorwaar-
den de kandidaten moeten voldoen, vind je 
op www.rijkevorsel.be/sportgala.

Kandidaturen, alsook overzichten van kam-
pioenen en sporters met uitzonderlijke pres-
taties in 2018, kunnen binnengebracht wor-
den bij de sportdienst tot 10 januari 2019. 
De nodige formulieren vind je eveneens te-
rug op www.rijkevorsel.be/sportgala of kun 
je bekomen bij de sportdienst.

Jef Lenaerts

Jef is al 30 jaar lid van ’t Veussels 
Tonjel. Tot 2007 stond hij zelf op de 
planken, sindsdien is hij actief als ver-
antwoordelijke voor het decor, ofwel 
‘chef decor’. Jef heeft een creatieve 
geest en is daarenboven nog handig 
ook. Jef en zijn team wonnen al twee 
Gouden Handjes, de Oscars van het 
amateurtoneel in Vlaanderen. Hij is 
enthousiast, heeft een tomeloze in-
zet, staat altijd klaar en heeft een 
groot hart voor het toneel.
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Tentoonstelling 'Alles uit
de kast' eervol laureaat

De tentoonstelling ‘Alles uit de kast’ werd 
bekroond als eervol laureaat bij de provin-
ciale Erfgoedprijs 2018. De expo rond oude 
en nieuwe archeologische vondsten uit Rij-
kevorsel liep van eind oktober 2017 tot be-
gin januari 2018 en was een organisatie van 
Erfgoed Noorderkempen, de Heemkundige 
Kring van Rijkevorsel vzw en het lokaal be-
stuur van Rijkevorsel.

Provinciale Erfgoedprijs 2018
De provincie Antwerpen lanceerde in 2018 
opnieuw een oproep voor de jaarlijkse erf-
goedprijs met de focus op Onroerend Erf-
goed. Ook het prijzengeld werd verhoogd: 

de winnaar ontvangt € 10 000 en twee lau-
reaten worden beloond met elk € 5 000. Het 
onroerend erfgoed in onze provincie kan dui-
delijk rekenen op geëngageerde liefhebbers. 
Er werden 18 dossiers ingediend, waarvan de 
meerderheid door heemkundige kringen of 
vrijwilligersverenigingen. Ook stads- en erf-
goeddiensten waagden hun kans.

Uit deze kandidaturen selecteerde een vak-
jury in een eerste ronde acht genomineer-
den. Het project 'Alles uit de kast', een idee 
van het lokaal bestuur en de Heemkundige 
Kring, was één van deze genomineerden. Sa-
men met Erfgoed Noorderkempen werd het 
mysterie van de urne uit de ijzertijd ont-
rafeld. Een urne die de heemkundige kring 
al 40 jaar ongeopend in hun collectie had. 
Daarna kwam er een tentoonstelling die alle 

© Provinciebestuur Antwerpen
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oude en nieuwe archeologische vondsten uit 
Rijkevorsel samenbracht. Deze liep van 28 
oktober 2017 t.e.m. 7 januari 2018 in het 
Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef Rijke-
vorsel.

Laureaten
Op zaterdag 24 november werden in 
deSingel de winnaar en de twee laureaten 
bekend gemaakt. Het project ‘Alles uit de 
kast’ kwam als laureaat uit de bus en won 
€ 5 000.

“We loven de mooie samenwerking tussen 
lokale actoren en het professionele erf-
goedveld. Ook de aandacht voor nieuwe 
en diverse presentatietechnieken binnen 
een veld als de archeologie is vermeldens-
waard”, aldus de jury.

De winnaar van de Erfgoedprijs 2018 is de 
Kerkfabriek Heilige Familie van Brasschaat 
met de ontsluiting en herintegratie van een 
typisch Mariadomein in de wijk Rustoord-
Kaart. Tweede laureaat was de Archeologi-
sche dienst van de stad Antwerpen met de 
publiekswerking en het publieksweekend 
rond de Kipdorpsite.

Lopen in eigen streek
met De Noordloper

Het criterium De Noordloper is een samen-
werking tussen de Sportregio Noorderkem-
pen ILV, verschillende Kempense gemeenten 
en lokale verenigingen. 

De Noordloper bundelt verschillende lopen 
in de streek in een handig overzicht. In ver-
gelijking met het verleden zullen er geen 
criteriumkaarten meer verkocht worden en 
wordt er geen criteriumprijs meer voorzien.

In Rijkevorsel vinden er per jaar twee lopen 
plaats van het Criterium De Noordloper. De 
eerste is de veldloop van AC Rijkevorsel aan 
recreatiezone Zuiderdijk op zaterdag 26 ja-
nuari 2019.

Meer info:
· www.noordloper.be

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info

© Bart Huysmans
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Runderfilet met kruiden
en eekhoorntjesbrood

Chris Kempenaers www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 2 wit van prei
· 12-18 plakjes prosciutto of
 parmaham
· 3 tenen knoflook, gepeld
· 1 flinke handvol gedroogd
 eekhoorntjesbrood, geweekt
 in ongeveer 3 dl kokend water
· 3 flinke klonten boter
· sap van 1/2 citroen
· 1 kg runderfilet in zijn
 geheel (liefst het middenstuk)
· 3 flinke handenvol verse tijm
 en rozemarijn fijngehakt
 (enkel blaadjes)
· 2 glazen rode wijn
· peper en zout (peso)

Bereidingswijze
Reinig de groenten.
Verwarm de oven voor op 230°C. Leg de plakjes prosciutto naast mekaar − 
zorg ervoor dat er geen ruimte tussen zit. Hak één van de tenen knoflook 
fijn en bak die samen met het geweekte eekhoorntjesbrood één minuut in 
boter. Doe er dan de helft van het weekwater bij (zorg ervoor dat er géén 
zand in zit). Laat de paddenstoelen ongeveer 5 minuten zachtjes sudderen 
en inkoken. Roer er dan een scheutje citroensap, de rest van de boter en 
peper en zout doorheen. Smeer dit kruidig paddenstoelenmengsel over de 
helft van de plakken prosciutto. Bestrooi het vlees met peso en rol het door 
de gehakte kruiden. Leg het op de ingesmeerde helft van de prosciutto en 
rol het erin. Als het vlees mooi ingerold zit in de ham bind je het vlees vast 
met vier stukjes keukentouw (hoe je het doet is niet van belang, maar zorg 
dat het touw het vlees bij elkaar houdt). Leg het vlees in de hete braadslee 
samen met een paar tenen knoflook en braadt het 25-30 minuten (rosé), 40 
minuten (medium). Giet halverwege de braadtijd de wijn in de braadslee. 
Wanneer het vlees klaar is, moet je het uit de oven halen en nog 5 à 10 mi-
nuten laten rusten onder aluminiumfolie. Giet het sap van het vlees terug in 
de braadslee. Laat even sudderen en schraap daarbij de aanbaksels los. Dit 
serveer je als rodewijnsaus (eventueel binden).
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Geflitst...

2 en 3 november 2018: Proms Rijkevorsel met De Romeo's

19 november 2018: Seniorenfeesten

10 november 2018: Kerkconcert ‘Oorlog’ van de

Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid met zangeres Fleur Strijbos

14 november 2018:

Try-out Lieven Scheire in De Singer

13 november 2018:

Week van de Pleegzorg
in de Kinderclub

20 november 2018:

Opening tentoonstelling

‘Herschreven. Overleven

met littekens’

16 november 2018:

Jeugdfuif Jeugdraad

Rijkevorsel
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7 december 2018: Ontsteking van de kerstverlichting
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Wie zijn jullie
en wat doen jullie ?
Wij zijn een gildevereniging en beoefenen 
het kruisboogschieten met de Sint-Jansboog 
op 60 meter, 20 meter en 6 meter afstand. 
Ook doen wij aan gildedansen, roffelen en 
vendelen. Wij zijn begaan met het behoud 
van ons aloude gildebezit en erfgoed, zowel 
materieel als immaterieel. Wij bieden ook 
steun aan mindervaliden via sponsoring en 
steunacties.

De oudste geschriften gaan terug tot in de 
vijftiende eeuw toen we een schuttersgilde 
waren. Later zijn daar het gildedansen, het 
vendelen en roffelen bij gekomen. Onze 
gilde heeft al die eeuwen overleefd en heeft 
een rijke traditie opgebouwd. Eind vorige 
eeuw hebben wij drie keer het landjuweel 
ingericht. Ondertussen zijn we een vereni-
ging die nationale uitstraling heeft. We ne-
men deel aan het Belgisch kampioenschap 
kruisboogschieten en aan interlands. Onze 
dansgroepen treden ook op in het buiten-
land.

Hoe zit jullie werking in elkaar ? 
Wij hebben een vast bestuur van hoofdman, 
griffier, luitenant, alferis, ouderman, knaap, 
keizer en daarnaast tijdelijke bestuursleden, 
zoals koning en eerste en tweede deken. Ons 
ledenbestand bestaat uit schutters op de 
verschillende afstanden, dansers, roffelaars 
en vendeliers. Sommige leden combineren 
meerdere activiteiten. Maandelijks hebben 
wij een bestuursvergadering om de lopende 
activiteiten in goede banen te leiden.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ? 
Hoofdactiviteiten van het jaar zijn het gil-
defeest, het landjuweel om de vijf jaar, 
diverse schietingen ingericht door onszelf 
of door andere verenigingen en de dansop-
tredens van onze dansgroep. In 2019 richten 
we het schietspel in voor de Kempen i.s.m. 
Sint-Joris Sint-Lenaarts. Met verloren maan-
dag feesten we een hele dag.

Wij organiseren jaarlijks ook een daguitstap: 
een georganiseerde busreis. Maar natuurlijk 

#2310

Koninklijke Sint-Jorisgilde RijkevorselVereniging in de kijker



33

gaan we ook in groep naar gildefeesten, 
danshappenings, (internationale) schiet-
wedstrijden, ...

Waar is de vereniging gevestigd ? 
Wij hebben een lokaal dat we van de ge-
meente huren in de oude pastorij (Dorp 
47) waar we ook met eigen middelen een 
schietstand hebben gebouwd. Er is daar ook 
ruimte voor onze dansgroep en de binnen-
schietingen op 6 meter. Uiteraard gaan we 
ook op verplaatsing schieten, dansen, roffe-
len en vendelen.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ? 
Vanaf 12 jaar ben je toegelaten om met de 
6-meterboog te schieten en vanaf 14 jaar 
met de 20-meterboog. Uiteraard enkel als 
je het fysiek aan kunt natuurlijk, want een 
20-meterboog weegt al gauw meer dan 15 
kg! Ons jongste lid is 14 jaar en het oudste 
lid 91 jaar. Het is een sport voor alle leeftij-
den dus. Op dansen en roffelen staat geen 
leeftijd. Wij vragen ook geen lidgeld.

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
Wij zijn aangesloten bij verschillende over-
koepelende organisaties: de Kempische 
Bond voor regionale kruisboogwedstrijden 
op 20 meter, het verbond van Sint-Jorisgil-
den van de grote kruisboog voor schietwed-
strijden op 6 en 60 meter, de Hoge Gilderaad 
Der Kempen voor danswedstrijden, roffelen, 
schietwedstrijden enz. en ten slotte bij de 
Nationale Unie der Kruisboogschutters voor 
nationale en internationale schietingen.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Een vijftal jaren geleden hebben wij ons 
550-jarig bestaan gevierd met een groot 
feest, dansen, vlaggenwijding, gildedansen 
en schietwedstrijd. Sinds vorig jaar hebben 
wij ook een nieuwe keizer. Dat was al gele-

den van de vorige eeuw en dit hebben we 
dan ook uitvoerig gevierd. En natuurlijk zijn 
er de (individuele en groeps-) overwinningen 
van onze leden.

Wat willen jullie als vereniging 
nog bereiken ? 
We zouden graag een vereniging blijven die 
aantrekkelijk is voor ALLE leeftijdscatego-
rieën en ook voldoende jeugd aantrekken 
zodat onze aloude gildetradities bewaard 
blijven voor de toekomst.

Welke activiteit raden jullie 
aan voor de inwoners van 
Rijkevorsel ?
Jaarlijks houden wij een opendeur met 
schieting op de maandag en dinsdag van Rij-
kevorsel kermis. Wij nodigen iedereen dan 
ook uit om eens een kijkje te komen nemen 
en eens de kruisboog vast te nemen om een 
schot te wagen. Je kunt dan alle info beko-
men bij ons en je eventueel zelfs aansluiten 
bij onze vereniging.

Welke vereniging mogen we 
volgende maand interviewen ?
Wij nomineren de Kempische Hondenschool 
Kemphosch als volgende vereniging in de 
kijker. Hun vrijwilligers leveren fantastisch 
werk, wat ten goede komt aan mens en dier. 
In weer en wind staan zij klaar om de weke-
lijkse trainingen te verzorgen.

Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel

· Hoofdactiviteit: Kruisboogschieten, gildedansen,
  vendelen, roffelen
· Aantal jaren actief: 555 jaar
· Aantal leden: 82 leden
· E-mail: jozef.michielsen@telenet.be
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Tot 6 januari 2019
Tijdens de openingsuren van de
Leo Pleysierbibliotheek
Tentoonstelling ‘Herschreven.
Over leven met littekens.’
Tentoonstelling

Tien personen vertellen via de tentoon-
stelling wat er met hen is gebeurd en 
op welke manier ze de draad weer op-
genomen hebben nadat hun leven werd 
‘herschreven’. De tentoonstelling is een 
actie van de Hoppers in het kader van 
De Warmste Week van Studio Brussel 
ten voordele van het kinderbrandwon-
denfonds van Oscare.
Gratis

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.oscare.be

3, 4, 5 en 6 januari 2019
Donderdag - zaterdag om 20.00 uur 
Zondag om 14.00 uur
We zijn er bijna...
Theatervoorstelling

Drie wagens rijden op dezelfde snelweg 
elk naar hun bestemming. Een gezin 

vertrekt op reis naar Spanje, drie voet-
balfanaten gaan kijken naar dé match 
van het jaar en een gepensioneerd kop-
pel gaat voor het eerst hun schoonzoon 
ontmoeten. Een onverwachte file gooit 
echter roet in het eten. Wanneer de file 
niet opgelost geraakt en de tegenslagen 
hen parten spelen, geraken de gemoe-
deren verhit. Zullen ze hun bestemming 
nog bereiken ? En willen ze er wel nog 
geraken...
€ 10

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 0475 38 15 04 (na 18.00 uur)
 tveusselstonjel.be

4 januari 2019
Om 20.30 uur
Belpop Bonanza presenteert:
André Brasseur & Band
Concert

 © Studio Brussel

De comeback van André Brasseur is één 
van de mooiste muziekverhalen van de 
jongste jaren. De koning van het Ham-
mondorgel keert na veertig jaar in de 
vergetelheid terug met een jonge en 
straffe begeleidingsgroep. Hij pakt Puk-
kelpop in en stapelt de uitverkochte za-
len en de onderscheidingen op elkaar. 
Brasseur brengt anderhalf uur stomend 
spelplezier waar geen mens stil kan bij 
blijven zitten ! Voor het concert vertelt 
Belpopkenner Jan Delvaux het fascine-
rende levensverhaal van André Bras-
seur.
voorverkoop: € 20 
inkomprijs: € 22 
voorverkoop studenten: € 14 
inkomprijs studenten: € 16

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 januari 2019
Om 20.00 uur
Nieuwjaarsdrink Aspi’s
Chiro Rijkevorsel
Feestelijkheid

Op vrijdag 11 januari nodigen de Aspi’s 
van Chiro Rijkevorsel je uit om gezellig 
iets te komen drinken en om het jaar 
goed in te zetten. Iedereen is welkom 
om chocomelk, jenever of eender welk 
drankje te komen drinken in de Mar-
dijck bij Chiro Rijkevorsel. Er zullen dus 
drankjes, hapjes en vuur voorzien wor-
den om er een gezellige avond van te 
maken. Dit evenement is ten voordele 
van de Aspi-groep van Chiro Rijkevorsel.

 Chiro Rijkevorsel
 Bavelstraat 85 - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Rijkevorsel
 0490 44 92 77

12 januari 2019
Om 20.30 uur
Tutu Puoane - Try-out
‘Tales By The Moonlight’
Concert

 © Hugo Van Beveren
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Na menig hart te hebben veroverd 
met The Joni Mitchell Project, gaat 
Tutu Puoane in het voorjaar van 2019 
opnieuw op pad. De Zuid-Afrikaanse 
zangeres doet dit samen met artiesten 
van over de hele wereld. Laat je ver-
rassen door magische legendes van over 
de hele wereld, grof verweven met de 
prachtige muziek van Tutu Puoane en 
haar internationale band.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13 januari 2019
Van 10.30 uur tot 14.30 uur
Nieuwjaarsaperitief & ontbijtconcert
Concert

Nog nieuwjaarswensen uit te wisse-
len ? Een winterzondag weg uit je luie 
zetel ? Een gezellige zondagmiddag on-
der vrienden ? Culturele Vereniging De 
Brug nodigt je uit op zondag 13 januari 
op het jaarlijks ‘nieuwjaars’aperitief/
ontbijtconcert met Rik Ooms en Geert 
Standaert. Voor een bijdrage van € 20 
geniet je van bubbels, een uitgebreid 
ontbijt − met alles erop en eraan −, het 
optreden van Rik Ooms en Geert Stan-
daert, dessert en heel veel gezelligheid!
€ 20

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Culturele Vereniging De Brug
 0486 83 08 78 (reservatie)
 debrug.rijkevorsel@telenet.be
 (reservatie)

16 januari 2019
Om 19.30 uur
OpenClubDag Rijkerack
Badminton 
Tijd voor goede sportieve voornemens! 
Doe mee aan onze OpenClubDag en 
maak kennis met onze sport & club. We 
starten met een kleine initiatie, daarna 
vrij spel en achteraf een frisse pint !

Gratis
 Sportcentrum De Valk

 Kruispad 6
 2310 Rijkevorsel

 Rijkerack BC
 info@rijkerack.be

17 januari 2019
Om 20.30 uur
Ambrose Akinmusire Quartet
Concert

De Amerikaanse trompetvirtuoos Am-
brose Akinmusire is één van de briljant-
ste jazzmuzikanten van het ogenblik. 
Onlangs verscheen zijn vierde album op 
het legendarische Blue Note Records. 
Maar ook binnen de hiphop maakt hij 
naam. Zo speelt hij de trompetlijnen 
op ‘Mortal Man’, het poëtische slot van 
Kendrick Lamar’s meesterwerk ‘To Pimp 
A Butterfly’. Het Ambrose Akinmusire 

Quartet speelde de voorbije jaren op 
zowat alle grote festivals. Het concert 
in de Singer is wellicht een laatste kans 
om deze topgroep in een kleine club aan 
het werk te zien !
voorverkoop: € 22 
inkomprijs: € 24 
voorverkoop studenten: € 14 
inkomprijs studenten: € 16

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

20 januari 2019
Vanaf 10.00 uur
Sint-Antoniusfeesten Achtel
Feestelijkheid

10.00 uur: Plechtige mis opgeluisterd 
door Cantorij Sint-Antonius, zege-
ning der offergaven en litanieviering. 
Daarna optocht met zegening van kin-
derfietsen, pony- en paardenruiters, 
motorrijders en tractoren en optreden 
dansgroep Sint-Jorisgilde. 
Om 11.45 uur verkoop van allerlei of-
fergaven: varkenskoppen, bloedwor-
sten, verse melk, kippen, ...
14.00 uur: Winterse wandeling van on-
geveer 7 km in en rond Achtel.
De ganse dag is er gezellig samenzijn 
met warme en koude dranken en boter-
hammen met kop en kaas zijn verkrijg-
baar. Van harte welkom in de tent bij 
de Schalmei te Achtel 83, Rijkevorsel.
Gratis

 Cultuurgroep Achtel vzw
 achtel@telenet.be

 Kapel Achtel
 Achtel 52
 2310 Rijkevorsel
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20 januari 2019
Van 10.30 uur tot 14.00 uur
Causerie door thrillerauteur
Rudy Soetewey
Lezing

Thrillerauteur Rudy Soetewey vertelt 
wat juist een thriller spannend maakt 
en hoe je een plot schrijft zonder denk-
fouten te maken. Hij zal ook zijn nieuw-
ste boek toelichten. Afsluiten doen we 
met een koud buffet.
€ 40

 Het Lozenhof
 Oostmalsesteenweg 91
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 03 314 39 01
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
 (reservatie)

Van 14.00 tot 21.00 uur
Fanfarefeesten
Concert

Gelegenheids- en verbroederingscon-
certen door verschillende harmonieën, 
fanfares en brassbands uit de regio.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

22 januari 2019
 9.00 -10.00 uur in Het Kleine Moleke
10.30 -11.30 uur in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Is jouw kleuter op 1 februari 2,5 jaar? 
Dan kun je samen met je kleuter vrij-
blijvend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes),
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3
 2310 Rijkevorsel

 G.V.K.S. Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

23 januari 2019
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 1 februari 2019 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn 
welkom op onze drempeldag. Kom sa-
men met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de 
klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Abraxas speelt John Zorn’s Masada
Concert

Het Masada-project is een ambitieuze 
en steeds uitdijende catalogus compo-
sities door saxofoonlegende John Zorn. 
Hij besteedt de uitvoering ervan uit aan 
bevriende bands. Deel 19 van dat ‘Book 
of Angels’ wordt onder handen geno-
men door Abraxas, vier virtuozen onder 
leiding van bassist Ezra Blumenkranz. 
Voer voor Fans van Ribot, Buckethead 
en Zorn zelf natuurlijk.
Voorverkoop: € 14
Inkomprijs: € 17
Voorverkoop studenten: € 10
Inkomprijs studenten: € 12

Aankondigingen van activiteiten in februari dien je uiterlijk op
zondag 6 januari 2019 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 schepencollege 
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

24 januari 2019
Om 20.30 uur
Han & Grietje - try-out
Comedy

Met deze voorstelling vieren Han Cou-
cke (Han Solo) en Griet Dobbelaere hun 
20-jarige vriendschap. Ze studeerden 
samen aan de toneelschool waar één 
theaterkus hun nog steeds in de war 
brengt. Hij kreeg later het peterschap 
van haar kind. Zij krijgt jaarlijks cour-
getten uit zijn eigen moestuintje. Nu 
vormen ze samen het eerste gemengde 
humoristische duo van Vlaanderen. Po-
wercabaret met humoristische dialogen 
gebracht aan een verschroeiend tempo 
met veel kracht en dynamiek.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

25 januari 2019
Om 20.00 uur
13de familiequiz i.s.m.
’t Spaghetticomité
Quiz

De ouderraad van Het Moleke en de 
Sint-Luciaschool van Rijkevorsel orga-

niseert alweer de 13de Familiequiz. 
Een quiz voor ‘Jan en alleman’ ! Deuren 
open vanaf 19.30 uur. De quiz start om 
20.00 uur.
20 per ploeg van 6 personen

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Moleke en
 Sint-Luciaschool Rijkevorsel
 hetspaghetticomitee@gmail.com

26 januari 2019
Van 13.30 uur tot 17.00 uur
Veldloop AC Rijkevorsel
Atletiek 

Alle sportievelingen geboren in het jaar 
2012 of vroeger kunnen deelnemen aan 
de ACR-cross te Sint-Jozef. Aan het 
plaatselijke voetbalterrein, gemeente-
bos en crossparcours is een mooie om-
loop uitgetekend. En... iedere deelne-
mer ontvangt een naturaprijs !
leden: gratis 
jeugd 2006-2012: € 2,50 
niet-leden: € 5

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 AC Rijkevorsel
 0499 93 44 00
 kenis.eddy@skynet.be
 acrijkevorsel.weebly.com

Van 16.30 tot 18.30 uur
Winterwandeling
met Flupo 
Wandeling
Naar jaarlijkse traditie organiseert het 
Oudercomité van de Wegwijzer een ge-
zellige winterwandeling vol avontuur 
voor jong en oud. Voor slechts € 2,5 
(voorinschrijving) of € 3,5 (ter plaatse) 

kun je genieten van een heerlijke wan-
deling, een verrassing en een lekkere 
soep na de wandeling.

voorverkoop: € 2,50 
inkomprijs: € 3,50

 Turnzaal GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité GLS De Wegwijzer
 03 340 00 60

7 februari 2019
Spinvis solo - UITVERKOCHT

 De Singer

9 februari 2019
Afscheidsconcert VLV Combo

 Zaal ’t Centrum

11 februari 2019
Kaartprijskamp

 Oude Pastorij

16 februari 2019
Roland & Band

 De Singer 

19 februari 2019
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters

 GVKS Het (Kleine) Moleke

volgende maand
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw - 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam
 info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be

Stenen Bergmolen 
gesloten op zondag 

30 december !
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OPENINGSUREN

Dorien Cuylaerts burgemeester N-VA
03 340 00 01  -  burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer en
 burgerlijke stand

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen SNR
0496 08 57 25  -  josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:	 financiën,	begroting,
 informatica,
 kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Karl Geens 3de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Lizette Keysers 4de schepen SNR
0478 71 05 96  -  lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

Stefan Maes 5de schepen N-VA
0474 94 06 82  -  stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

Wim De Visscher OCMW-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

College van burgemeester en schepenen 2013-2018

In de volgende editie van de 2310 − na de installatievergadering van 2 januari 2019 − kom je alles te weten
over de nieuwe samenstelling van de bestuursorganen − gemeente- en OCMW-raad, college, ... − van het lokaal bestuur.

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend 13.00 -16.00 uur
 

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur                   
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur
 nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties: opvang in het Centrum

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
na afspraak

OCMW - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 8.30 - 12.15 uur
maandag t.e.m. donderdag op afspraak 13.00 - 17.00 uur
maandagavond 17.30 - 19.30 uur

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Gemeentehuis OCMW 
03 340 00 00 03 340 39 65
info@rijkevorsel.be socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

Openingsuren diensten



2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en verschijnt 
maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.
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Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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Haal een
GRATIS AFFICHE

af bij het 
gemeentehuis,

de sociale dienst of
de apothekers!


