
Heel voornaam en opgewekt
Die intrede van Ben Correct
Strooiend met tips voor een betere omgang
Wat ongetwijfeld leidt tot een grotere samenhang
“Zeg altijd iedereen gedag”
“Ben jij het zonnetje in huis ?” 
en “Zit niet te zeuren”
Tips waar iedereen van zal opbeuren !
Volgende maand is Ben weer van de partij
Met tips van nog betere makelij
Wat een geweldig project van deze Ben Correct !
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InhouD

4
De schoolkinderen herdachten de voorbije maanden de 
gesneuvelden van WO II. Ze brachten hulde aan de Rijkevorselse 
oorlogsmonumenten en aanvaardden het peterschap ervan.
De leerlingen zien er op toe dat de monumenten met het
nodige respect behandeld worden.

10
Je plaats vinden tussen het verkeer, je zichtbaar maken en
rekening houden met de andere weggebruikers… mits enkele
voorzorgsmaatregelen is dit voor een fietser niet 
onoverkomelijk. Deze maand besteden we daarom aandacht
aan oversteekplaatsen voor fietsers.

14
Je hoeft dit jaar niet ver te gaan om ondergedompeld te worden 
in de eindejaarssfeer. Toerisme Rijkevorsel geeft je tips om de 
gezelligste tijd van het jaar in eigen gemeente door te brengen. 
Een wandeling, een concert, een toneelstuk, ...
voor ieder wat wils.

6
Het verkeersbord waarmee een doodlopende straat wordt 

aangeduid is allicht bekend. Voetgangers en fietsers kunnen in 
vele gevallen toch nog een doorgang vinden aan het einde van 

zo een straat. Deze dooRlopende straten krijgen binnenkort een 
nieuw verkeersbord.

12
Dalend energiegebruik in gemeentelijke gebouwen

In vier grote gemeentegebouwen wordt sinds maart het 
energieverbruik bijgehouden op een infobord in de inkomhal.

De oproep om verstandig om te springen met energie in het 
gebouw heeft alvast geleid tot een prima besparing.
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beste inwoners,

Met het aanbreken van de decembermaand beginnen we stilaan weer te denken aan de kerst- en nieuwjaarsdagen. 
Een gezellige tijd met familie, lekker eten, geschenken of ‘vollenbak’ feesten. Voor zij die oudjaar gaan vieren 
rijdt de feestbus weer rond. Een handige manier om je bestemming te bereiken of ’s nachts weer thuis te komen en 
bovendien gratis.

Maar denk in deze periode ook eens aan de mensen die het wat minder hebben of eenzaam zijn. Gelukkig hebben 
we in Rijkevorsel een organisatie als De Schakel waar zij terecht kunnen voor een gezellige kerstactiviteit.

De wintermaand is evenwel een donkere maand. Let daarom extra op als je deelneemt aan het verkeer en gebruik 
je verlichting. Gezien worden door de andere weggebruikers is immers belangrijk. Ben je met de fiets onderweg, 
dan kan een fluovestje of rugzakhoes een aan te raden hulpmiddel zijn. En wees uiteraard extra voorzichtig op 
oudejaarsdag, dan gaan in het hele dorp de kinderen weer op stap om ‘nieuwejaarke zoete’ te zingen.
Een eeuwenoude traditie die we gaag in ere houden.

Momenteel zijn er in onze gemeente een aantal wegenwerken aan de gang. Jammer genoeg kan dit niet zonder 
een zeker ongemak voor de bewoners. Maar een veiligere straat of nieuwe riolering doen de overlast hopelijk snel 
vergeten.

Ook werken we momenteel aan het project ‘doorlopende straten’ uit het actieplan verkeersveiligheid. Hiermee 
duiden we straten aan die wel doodlopend zijn voor auto's maar niet voor fietsers en voetgangers. Net als bij de 
trage wegen is het de bedoeling een handige en veilige doorsteek te creëren.

December is traditioneel ook een drukke maand voor het verenigingsleven in Rijkevorsel. Er worden ook allerlei 
kerstactiviteiten georganiseerd zoals de kerstmarkt, een kerstdrink bij een kerststal en uiteraard de feestelijke 
ontsteking van de kerstverlichting. Ook komt er dit jaar weer een mooie kerstboom op de rotonde die werd 
geschonken door ‘De Hees’.

Als afsluiter wil ik onze dorpsgenoten alvast fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toewensen !

VoorwoorD

Karl Geens,

Schepen van Communicatie,
Cultuur, Bib, Feestelijkheden,
Jeugd, Mobiliteit en Erediensten
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Eind september was het 71 jaar geleden dat de Britse 146ste Brigade bij 
Sint-Jozef Rijkevorsel het Antwerpen–Turnhout kanaal kon oversteken, de 
Duitse stellingen doorbreken en een bruggenhoofd kon vormen van waaruit 
Rijkevorsel en de omliggende dorpen in de Noorderkempen werden bevrijd.
In 2004 werd een herdenkingsmonument opgericht in Sint-Jozef Rijkevorsel.

Leerlingen aanvaardden het peterschap
van de oorlogsmonumenten

bestuur

Dit jaar was het de beurt aan de leerlingen van De Wegwijzer om het peterschap van dit mo-
nument op zich te nemen. In de school werd aandacht besteed aan de gebeurtenissen van de 
Tweede Wereldoorlog en een afvaardiging van de school was aanwezig tijdens de ceremonie op 
20 september.

Ook was het dit jaar 72 jaar geleden dat in de nacht van 22 op 23 oktober 1943 boven Rijkevor-
sel een Halifax-bommenwerper werd neergeschoten door het Duitse luchtafweergeschut. De 
zeven bemanningsleden – vijf Canadezen en twee Britten – kwamen hierbij op tragische wijze 
om het leven.
Op de plaats van het ongeluk werd op 22 oktober 2010 een monument opgericht. Op 30 oktober 
2015 hadden de leerlingen van de vierde leerjaren van De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool de 
eer om het peterschap van dit monument te ondertekenen voor het college van burgemeester 
en schepenen.

Aan de leerlingen wordt gevraagd om toezicht te houden op deze monumenten. Het gemeente-
bestuur is hen hiervoor zeer dankbaar.
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Gemeenteraad

Korte samenvatting
van de gemeenteraadszitting 
van 26 oktober 2015
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan de 
gemeentelijke dotatie en de begroting 2016 
van hulpverleningszone Taxandria.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
de agenda’s van de buitengewone algemene 
vergaderingen van:
· Iveka d.d. 9 december 2015
· IOK en IOK Afvalbeheer d.d. 15 december 

2015
· Pontes d.d. 16 december 2015
en stelt de mandaten van de vertegenwoor-
digers vast.

De beheersovereenkomst m.b.t. een feite-
lijk geïntegreerde financiële dienst voor de 
gemeente en het OCMW wordt goedgekeurd.

Er wordt een aanpassing doorgevoerd in een 
bijlage van de gemeentelijke rechtspositie-
regeling voor het gemeentepersoneel.

M.b.t. de verkavelingsaanvraag van de be-
handelende landmeter voor het realiseren 
van drie bouwkavels op een perceel gelegen 
Prinsenpad, kadastraal gekend onder afde-
ling 1 sectie H nummer 674F, wordt de ont-
worpen rooilijn vastgesteld zoals aangege-
ven op het verkavelingsplan.

Het wegtracé zoals voorgesteld bij de verka-
velingsaanvraag, ingediend door IOK te Geel, 
tot het realiseren van een verkaveling op 
de percelen gelegen Bieshoven, kadastraal 
gekend onder afdeling 1 sectie H nummers 
320V, 321N, 337E, 338A en 339C met een 
nieuw ontworpen weg, wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek 
met nr. 248260 en bijhorende plans van de 

opdracht met als voorwerp ‘Infrastructuur-
werken Koekhoven fase 6’, opgesteld door 
IOK te Geel. De lastvoorwaarden worden 
vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder 
bestek en zoals opgenomen in de algemene 
aannemingsvoorwaarden voor de overheids-
opdrachten voor aannemingen van werken, 
leveringen en diensten. De kostenraming be-
draagt € 195 572,91, incl. BTW.

De verrekening twee van de opdracht ‘Bou-
wen van jeugdlokalen perceel twee – platte 
daken’ voor het totale bedrag in meer van 
€ 7 874,20, incl. BTW, wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad vergadert
De gemeenteraadszitting van 30 november 
2015 zal doorgaan in de raadzaal in het ge-
meentehuis vanaf 20.00 uur.
Door werkzaamheden in de raadzaal vindt de 
zitting van 14 december 2015 vanaf 20.00 
uur plaats in de kapel in het klooster, Mo-
lenstraat 5.

Een bevestiging van deze data kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in 
het Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk 
aankondigingsbord langs de Molenstraat en 
onze website www.rijkevorsel.be onder de 
rubriek Over Rijkevorsel - Bestuur.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. In de raadzaal liggen 
een agenda en toelichting ter beschikking 
van het publiek.

· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	03

 

Meer    
info
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leVen en welzIjn

Het verkeersbord waarmee een doodlopende straat wordt aangeduid is je 
allicht bekend. Voor automobilisten is het duidelijk dat, als ze een dergelijk 
bord tegenkomen, ze enkel de straat inrijden als ze ter plekke moeten zijn. 
Dit geldt echter niet steeds voor voetgangers en fietsers die in vele gevallen 
toch nog een doorgang hebben aan het einde van zo een straat.

Van doodlopend naar dooRlopend

Denk maar aan de doorgang van Banmolenweg naar Molenstraat of van Vinkenpad naar Donk. 
Voor dergelijke dooRlopende straten is er een nieuw verkeersbord voorzien, dat je op verschil-
lende locaties in het dorp zal kunnen tegenkomen. Voetgangers en fietsers krijgen zo de infor-
matie waar ze recht op hebben. Zij kunnen hierdoor een veiliger en aangenamer traject kiezen.

Het project dooRlopende straten is een onderdeel van het actieplan verkeersveiligheid dat op-
gesteld is in het kader van het SAVE-charter (Samen Actief voor VEilig verkeer).
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Geboorten

juli 2015
· Bleys Karlien, kind van Bleys Lars en Brouwers Marion
· Hillen Félice, kind van Hillen Maarten en Geysen Ruth
· Kinschots Jasper,
 kind van Kinschots Bram en Laurijssen Veerle
· Van Looveren Andrés Chris,
 kind van Van Looveren Guy en van der Kaa Leen
· Verboven Isa, kind van Verboven Rudy en Hendrickx 

Evelien

Augustus 2015
· Boel Hanne, kind van Boel Filip en Eelen Leen
· Geys Maxime, kind van Wynants An en Geys Jenny
· Van Erck Emma,
 kind van Van Erck Jan en Tilburgs Stefanie

september 2015
· Deelen Damon,
 kind van Deelen Kevin en De Deken Catharina
· Huys Felix,
 kind van Huys Frederik en Van Dievoort Hanne
· Janssens Mathias, kind van Janssens Jef en Boden Ellen
· Sysmans Thor,
 kind van Sysmans Seppe en  Nooyens Caroline

huwelijken

Augustus 2015
· Maegh Bart en Rieberghs Ellen, 1 augustus 2015
· Bervoets Jonas en Mertens Jorien, 8 augustus 2015
· Mertens Joris en Sprangers Leen, 8 augustus 2015
· Renders Dries en Schrauwen Eveline,
 29 augustus 2015

september 2015
· Hermans Bob en Vermeiren Leen, 19 september 2015

oktober 2015
· De Ridder Sammy en De Ridder Hanne,
 8 oktober 2015

· van Gils Benjamin en Fockaert Natasja,
 10 oktober 2015
· Suijkerbuijk Michiel en De Schoenmaeker Sofie,
 30 oktober 2015

overlijdens

juli 2015
· Van Den Broeck Wilhelmus, 2 juli 2015
· Vorsselmans Maria, 2 juli 2015
· Maegh Alfons, 11 juli 2015
· Huybrechts Gilberta, 14 juli 2015
· van de Sande Henricus, 21 juli 2015
· Van Baelen Mathildis, 22 juli 2015
· Horemans Hugo, 23 juli 2015
· Wilms Maria, 26 juli 2015 
· Schuurmans Ludovica, 29 juli 2015
· Van der Moeren Irma, 30 juli 2015

Augustus 2015
· Aertsen Cornelis, 17 augustus 2015
· Beelen Hugo, 20 augustus 2015
· Ooms Jan, 6 augustus 2015
· Van Barel Virginia, 17 augustus 2015
· Van den Borne Marc, 25 augustus 2015
· Van Ostaeyen Henri, 27 augustus 2015

september 2015
· Verpoorten Elisabeth, 14 september 2015

oktober 2015
· Van Ginneken Frans, 5 oktober 2015
· Verheyen Marc, 5 oktober 2015
· De Beuckelaer Marcel, 12 oktober 2015
· Fontaine Patrick, 15 oktober 2015
· Leemans Corneel, 17 oktober 2015
· De Keuster Anna, 19 oktober 2015
· Sleeckx Marcel, 19 oktober 2015
· Van Den Bergh Maria, 20 oktober 2015
· Hoppenbrouwers Louis, 27 oktober 2015 
· Ladang Paula, 29 oktober 2015
· Bols Jan, 30 oktober 2015
· Bremans Yolande, 30 oktober 2015
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leVen en welzIjn

De wegwijzer doet mee
aan de actie ‘eet lokaal’

Als klimaatschool neemt De Wegwijzer deel 
aan de acties van Goodplanet Belgium. Deze 
organisatie daagt iedereen uit om mee in 
actie te schieten voor een goed leven op 
onze planeet. Eén van de actiepunten is 
‘voeding’. Het doel is om stil te staan bij 
onze dagelijkse gewoonten en aan te tonen 
dat elk simpel gebaar een verschil maakt. 
Hoe kunnen wij mee zorg dragen voor ons 
klimaat, onze aarde ?

De kinderen van het vijfde leerjaar voegden 
de daad bij het woord en gingen op bezoek 
bij een lokale tomatenkweker. Eén van de 
slogans bij de actie is immers ‘Snoepen van 

lokaal seizoensfruit en –groenten’. Enkele 
reacties van de kinderen: 

wist je dat…
… trostomaten per vijf aan de plant groeien ? 

Er mogen er niet meer aanhangen anders 
worden ze niet groot genoeg. (Jade)

… er automatische karren rondrijden om de 
tomaten naar de sorteerders te brengen ? 
(Thomas)

… dat er in de winter ongeveer twintig 
mensen werken en in de zomer zelfs 45 ? 
(Wout)

… de mensen tomaten plukken met een kar 
die ook omhoog kan ? (Celeste)

… dat er hommels gebruikt worden om de 
tomaten te bevruchten ? (Kaat)

… de serre heel groot is. Er kunnen bijna ze-
ven voetbalvelden in liggen ? (Jules)

… de tomaten gesorteerd en gewogen wor-
den in bakjes ? (Jade)

… er een volle vrachtwagen met tomaten 
telkens naar de Veiling in Hoogstraten 
rijdt ? (Oscar)

… de winkels in onze buurt de tomaten kun-
nen kopen in de Veiling en ze dus niet lang 
onderweg zijn ? (juf)

Het klimaat keren zal niet iets zijn dat we 
eens gauw gauw zullen doen. Maar door 
zulke kleine acties en de bewustmaking van 
onze kinderen, hopen we ons steentje toch 
bij te dragen.

Kostprijs identiteitskaart
wordt verhoogd

Vanaf 1 januari 2016 zal de kostprijs voor 
het aanvragen van een elektronische iden-
titeitskaart verhogen. Deze prijsstijging is 
een gevolg van een hoger tarief dat door 
de hogere overheid aangerekend wordt aan 
de gemeentebesturen. Volgende tarieven 
zullen van toepassing zijn vanaf 1 januari 
2016.
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Gewone procedure
· Elektronische identiteitskaart voor Belgi-

sche kinderen onder de twaalf jaar
 € 6,20
· Elektronische identiteitskaart voor Belgen 

en kaarten en verblijfsdocumenten afge-
leverd aan vreemde onderdanen

 € 17,40
· Biometrische kaarten en verblijfsdocu-

menten afgeleverd aan vreemde onder-
danen van derde landen

 € 19,90

spoedprocedure
Dringende procedure (vier werkdagen)
· Elektronische identiteitskaart voor Belgi-

sche kinderen onder de twaalf jaar
 € 118,50
· Elektronische identiteitskaart voor Belgen 

en kaarten en verblijfsdocumenten afge-
leverd aan vreemde onderdanen

 € 125,60
· Biometrische kaarten en verblijfsdocu-

menten afgeleverd aan vreemde onder-
danen van derde landen

 € 125,60

extreem dringende procedure 
(twee werkdagen)   
· Elektronische identiteitskaart voor Belgi-

sche kinderen onder de twaalf jaar
 € 184,90
· Elektronische identiteitskaart voor Belgen 

en kaarten en verblijfsdocumenten afge-
leverd aan vreemde onderdanen

 € 191
· Biometrische kaarten en verblijfsdocu-

menten afgeleverd aan vreemde onder-
danen van derde landen

 € 191

Verjaardagsfeestjes en feestmenu’s
in het wzc Prinsenhof

woensdag 2 december 2015: 
verjaardagsfeestje
· Appelstrudel, vanillesaus, ijs en koffie
· Prijs: e 2,50

zondag 6 december 2015: sinterklaasmenu
· Kervelsoep met balletjes
· Lamsboutsnede met eigen jus, snijbonen, gratin
· Plattekaastaart met passievruchten
· Prijs: e 15
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur
Inschrijven voor 25 november 2015

Vrijdag 25 december 2015: kerstmenu
· Boschampignonsoep met gerookt spek
· Gevuld kalkoengebraad, wildjus, gestoofd witloof, pommes 

pins
· Slagroombiscuit met frambozen
· Prijs: e 17
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur
Inschrijven voor 15 december 2015

Vrijdag 1 januari 2016: nieuwjaarsmenu
· Waterkerssoep
· Wildragout, gevuld appeltje en veenbessen, kroketten
· Nieuwjaarsbuche
· Prijs: e 18
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur
Inschrijven voor 15 december 2015

Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

· burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· secretariaat@glsdewegwijzer.be - 340 00 60
· ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 00 340 39 65

 

Meer    
info
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Een oversteekplaats voor fietsers wordt aangegeven door witte vierkanten of parallellogram-
men op de grond en het verkeersbord F50. Als er een oversteekplaats is, moet de fietser die 
gebruiken. Fietsers hebben geen voorrang op een oversteekplaats. Soms staat dit nog eens extra 
aangeduid met het verkeersbord omgekeerde driehoek en haaientanden op de weg.

Een autobestuurder is dus niet verplicht een fietser die aanstalten maakt om over te steken 
door te laten. Fietsers moeten wachten tot de weg vrij is om over te steken. Uiteraard moet 
een auto wel vertragen bij het naderen van zo’n oversteekplaats en mag hij de fietser die zich 
erop bevindt niet in gevaar brengen. Fietsers bij een oversteekplaats moeten het aankomend 
verkeer doorlaten en daar, zo nodig, voor stoppen.

Opgelet: fietser hebben geen voorrang wanneer ze oversteken op een zebrapad, behalve indien 
ze dit te voet doen, met de fiets aan de hand.

VeIlIGheID en sAmenleVInG

Je plaats vinden tussen het verkeer, je zichtbaar maken, rekening houden 
met de andere weggebruikers… allemaal problemen waarmee fietsers 
dagelijks geconfronteerd worden. Mits enkele voorzorgsmaatregelen 
echter niets onoverkomelijk! Deze maand hebben we aandacht voor 
oversteekplaatsen voor fietsers.

Fietsen is niet altijd eenvoudig...
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· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be -
 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info
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bouwlijn 

max. hoogte 0,70 m 

rooilijn 

5 m

5 m

Privé
domein

snoeien hagen
aan kruispunten

Aan kruispunten is het belangrijk dat wegge-
bruikers optimaal zicht hebben op het ver-
keer komende van de zijkanten. Al te vaak 
wordt echter vastgesteld dat er beplantin-
gen, veelal hagen, het zicht belemmeren. 
Nochtans staat in het politiereglement vol-
gend artikel: De maximum hoogte van de 
beplantingen – andere dan bomen – van een 
voortuin of van een perceel grond, gelegen 
op de (drie)hoek gevormd door de rooilijnen 
en een schuine lijn op 5 m van het snijpunt 
van de rooilijnen, wordt beperkt tot 0,70 m 
(zie bovenstaande figuur). 

Dit betekent dat aan een kruispunt, op de 
scheidingslijn tussen privé en openbaar do-
mein, een haag een maximale hoogte van 
0,70 m mag hebben en dit gemeten aan 
beide zijden over een lengte van 5 m vanuit 
de hoek van het perceel. Eveneens dienen 
we er op te wijzen dat volgens stedenbouw-
kundige voorschriften een haag op minimum 
0,5 m van de rooilijn dient aangeplant te 
worden.

Verkeershinder

Veldtoertocht sint-jozef
Op 20 december 2015 van 8 uur tot 12 uur 
organiseren de Gammelse Wielervrienden 
een veldtoertocht met vertrek te Sint-Jozef. 
De tocht verloopt over de gemeenten Rijke-
vorsel en Merksplas. Hierbij worden enkele 
grote verkeersassen gekruist, waar signaal-
gevers de fietsers zullen begeleiden.

Om de vertrek- en aankomstplaats veilig te 
houden werd beslist de Pioenstraat aan de 
achterzijde van het gemeenschapscentrum 
over een lengte van 100 meter af te sluiten 
voor alle verkeer.

De doorgang van de bewoners naar de Del-
lenweg en Pioenstraat blijft mogelijk via 
de Uitbreidingsstraat, Pastoor Lambrechts-
straat en Hoogstraat.

nieuwjaarszangertjes
Op 31 december zullen naar jaarlijkse ge-
woonte Nieuwjaarszangertjes de gemeente 
doorkruisen. De wegen in Rijkevorsel zullen 
dus druk bevolkt worden door kinderen.

Wij vragen de weggebruikers om hier reke-
ning mee te houden en de nodige voorzich-
tigheid aan de dag te leggen. 

De politie zal op beide evenementen aan-
wezig zijn. 
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Dalend energieverbruik
in gemeentelijke gebouwen

bouwen en wonen

In vier grote gemeentelijke gebouwen – gemeentehuis, klooster, 
gemeenschapscentrum en bibliotheek kinderclub – wordt sinds maart
het energieverbruik bijgehouden op een infobord in de inkomhal.

Alle gebruikers van gemeentegebouwen werden opgeroepen verstandig om te springen met 
energie in het gebouw. Tijdens de eerste zes maanden werd hierdoor al 6 200 kW elektriciteit 
uitgespaard en 11 100 kW aardgas. Hierdoor kon de gemeente al zo’n e 1 500 uitsparen zonder 
aanpassingen aan de infrastructuur. We willen alle gebruikers van deze gebouwen bedanken 
voor de inzet en aanmoedigen om door te gaan op de ingeslagen weg.
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© sonia chapelleDenken de sint
en de Kerstman aan 
duurzame geschenken ?

Het haardvuur gaat aan, de mutsen en hand-
schoenen worden bovengehaald... Binnen-
kort doet de Sint zijn intrede en krijgt de 
kerstboom een prominente plaats in de huis-
kamer om de Kerstman te verwelkomen.

Tijd dus voor geschenkjes! Wel geschenk-
jes die ons milieu niet al te veel belasten, 
toch ? Als we willen dat onze bossen blijven 
bestaan, moeten we er met z’n allen een 
verantwoord aankoopgedrag op nahouden. 
Het kopen van PEFC-gelabelde producten – 
in hout of papier – is een steun aan duurzaam 
bosbeheer, een beheer dat een evenwicht 
nastreeft tussen de ecologische, economi-
sche en sociale functies van het bos.

De winkelrekken liggen gevuld met aantrek-
kelijke geschenken, maar hun oorsprong is 
niet altijd even duurzaam. Wanneer je hou-
ten speelgoed of papierwaren koopt, kijk 
dan zeker uit naar het PEFC-label op het 
product of de verpakking. En je hoeft geen 
grote zoektocht te doen om deze geschenk-
jes te vinden: de supermarkten, speelgoed-
winkels en detailzaken hebben er al een uit-
gebreid gamma van. Denk maar aan houten 
speelgoed, (kleur)potloden, stripverhalen, 
kalenders, maar natuurlijk ook agenda’s, 
schriften en mappen, ...

Als de Sint of de Kerstman het groots zien, 
dan zijn er ook PEFC-gelabelde klimtoestel-
len, zandbakken en slaapkamers. Voor elk 
wat wils dus. Een geschenkje onder de kerst-
boom wordt uiteraard ingepakt in PEFC-ge-
labeld geschenkpapier. En nu hopen dat de 
Sint zijn grote zak voor alle brave kindjes 
volpropt met geschenkjes die goed zijn voor 
ons milieu. Dan krijgt hij van alle kindjes on-
getwijfeld een dikke knuffel !

Nog een leuk weetje: de PEFC‐gelabelde 
producten kunnen met ecocheques gekocht 
worden.

· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22

 

Meer    
info

ophaalkalender 2016

De bedeling van de ophaalkalender 2016 is voorzien vanaf 7 
december 2015. Indien je eind december nog geen kalender 
ontvangen hebt, kan een exemplaar afgehaald worden aan de 
receptie van het gemeentehuis of kun je contact opnemen met 
IOK Afvalbeheer (014 56 27 75). De ophaalkalender zal eind de-
cember ook digitaal beschikbaar zijn op de website van IOK Af-
valbeheer (www.iok.be).
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noteer alvast de volgende data in je agenda:
· 7 december: ontsteken kerstverlichting op het dorpsplein
· 13 december: kerstmarkt op het molenterrein
· vanaf half december tot Driekoningen: bezichtigen kerststallen Achtel, Dorp, Vaerevelden, 

Sint-Jozef en de raamschilderingen in de Asterweg
· 26 december: kerstdrink aan de kerststallen Dorp en Vaerevelden
· 27, 28, 29 en 30 december en 2 januari: tentoonstelling rond kerstkaarten en nieuwjaarsbrie-

ven in het Heemkundig Museum
· Schapentheater in het Schapenhof: www.schapenhof.be
· Per(r)ongeluk: www.tveusselstonjel.be
· 24 en 25 december: kerstvieringen in de kapel van Achtel en de Rijkevorselse kerken
· 8 en 9 januari: nieuwjaarsdrink molenterrein
· 16 januari: concert VLV-combo in de Sint-Jozefkerk

Toerisme Rijkevorsel geeft een mooie kerst-
folder uit met het volledige eindejaarspro-
gramma. Deze folder valt eerstdaags in ieders 
brievenbus.

In Rijkevorsel valt er ook dit jaar vanalles te beleven tijdens de 
eindejaarsperiode. Kerstshoppen in de winkels of op de gezellige kerstmarkt, 
op ontdekking gaan in het Heemkundig Museum, genieten van een lekkere 
glühwein of heerlijke kop chocolademelk aan de kerststallen of in de 
Asterweg, wegdromen bij een concert in de Sint-Jozefkerk, gaan kijken naar 
een hartverwarmende voorstelling van ’t Veussels Tonjel, afspreken voor een 
winterwandeling en zeker niet vergeten te gaan kijken naar de avonturen van 
Sjokoo en Piztolet in het Schapenhof, …

Winterkriebels

VrIje tIjD

vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info
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Gratis met de feestbus
van oud naar nieuw

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel brengt 
samen met een 60-tal andere gemeenten en 
steden fuifnummers van en naar hun feest-
bestemming tijdens oud en nieuw. Ook als 
inwoner van Rijkevorsel kun je op oudejaars-
avond vanaf 18.00 uur en op nieuwjaarsdag 
tot middernacht GRATIS bus en/of tram ne-
men!
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.

haal je GrAtIs ticket
op voorhand af ! 
Voor een ticket ga je vanaf 15 december 
2015 (onder voorbehoud) langs in één van 
de verdeelpunten. De volledige lijst van ver-
deelpunten, reiswegen en dienstregelingen 
in onze gemeente vind je vanaf december 
op www.delijn.be. Voor Rijkevorsel kun je 
terecht in het gemeentehuis en de biblio-
theken tijdens de normale openingsuren. 
Fuifnummers met een lLijnabonnement (ook 
diegenen uit niet-deelnemende gemeenten, 
steden en districten) rijden zonder extra tic-
ket mee.

Meer info: www.delijn.be 
070 220 200 (De Lijn info)

Dag van de jeugdbeweging:
bedankt aan alle 
jeugdverenigingen

Op vrijdag 23 oktober organiseerden de 
jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en 
Brecht voor de derde maal de Dag van de 
Jeugdbeweging voor jongeren die in Hoogs-
traten op school zitten. Vanaf 7.00 uur kon 
de jeugd terecht op het grasveld achter zaal 
Pax in Hoogstraten.

Elke jongere die in het uniform van zijn of 
haar jeugdbeweging kwam, werd getrak-
teerd op een gratis ontbijt dat uitgedeeld 
werd door vele vrijwilligers vanuit de jeugd-
verenigingen. Deze boodschap was blijkbaar 
goed overgekomen, want net als vorig jaar 
was de opkomst massaal!

Het feest ging door tot 8.15 uur, maar 
moest dan afgerond worden zodat de ver-
enigde jeugd naar school kon vertrekken. De 
Dag van de Jeugdbeweging 2015 was weer 
een heus succes. En zeker weten dat onze 
schoolgaande jeugd met een volle maag naar 
de klas vertrok.
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VrIje tIjD

Prijsuitreiking ballonwedstrijd
en fotozoektocht 
rijkevorselse speelpleintjes

Op woensdag 14 oktober was het feest in 
de parketzaal van de Kinderclub. De prijzen 
van de ballonwedstrijd en de fotozoektocht 
speelpleintjes werden namelijk uitgereikt!

De fotozoektocht speelpleintjes was een or-
ganisatie van het gemeentebestuur van Rij-
kevorsel. Samen met Aapje Rijk en Kikje Vors 
konden alle Rijkevorselse speelhelden ook 
deze zomer kennismaken met de verschil-
lende speelpleintjes die Rijkevorsel telt. 
Maar liefst 35 speelhelden trokken op pad 
naar onze speelpleintjes en brachten ook de 
fotozoektocht binnen. Drie onder hen wer-

den uitgeloot als de ultieme Rijkevorselse 
speelhelden en kregen hun prijs overhandigd 
door onze schepenen.

De ballonwedstrijd wordt elk jaar georgani-
seerd tijdens de Attractiedag aan De Valk. 
Op deze dag zorgen speelpleinwerking Kie-
keboe en de Gezinsbond voor een grootse af-
sluiter van de zomervakantie en dus ook van 
de speelpleinwerking. Op het einde van deze 
dag laten alle kinderen hun ballon vliegen. 
Mensen die deze ballon vinden, kunnen hem 
gratis terugsturen naar de jeugddienst. Dit 
jaar werden er tien kaartjes teruggestuurd. 
De verste ballon vloog helemaal tot Sophien-
tal in Duitsland wat maar liefst 401 km ver 
is!

Proficiat aan al onze winnaars.
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Kerstvakantie
in de Kinderclub

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub 
zijn deuren van donderdag 24 december 
2015 om 16.00 uur tot en met vrijdag 1 ja-
nuari 2016. Van maandag 21 december tot 
en met donderdag 24 december staat de Kin-
derclub paraat om de kinderen op te vangen 
met leuke activiteiten. Het Kinderclubteam 
wil zo de kinderen weer fijne vakantiedagen 
bezorgen!
Een folder met een overzicht van het activi-
teitenaanbod wordt bezorgd via de Rijkevor-
selse scholen. Je kan online (www.i-school.
be/login) inschrijven voor deze dagen vanaf 
maandag 30 november om 19.00 uur  tot en 
met 13 december.

Om online in te schrijven voor opvang dien 
je te beschikken over een gebruikersnaam 
en paswoord. Je kan ook steeds je login 
en wachtwoord opvragen in de Kinderclub 
en deze staan eveneens maandelijks ver-
meld op de rekening. De handleiding voor 
inschrijven via i-school vind je op www. 
rijkevorsel.be/kinderclub. Hier vind je ook 
de richtlijnen van de online inschrijvingspro-
cedure voor korte schoolvakanties. Ouders 
die graag hulp hebben bij het online inschrij-
ven of geen toegang hebben tot een com-
puter kunnen terecht bij de administratieve 
medewerkers in de kinderclub.
Op vrijdag 8 januari zal de Kinderclub uit-
zonderlijk om 17.00 uur sluiten omwille van 
de nieuwjaarsreceptie voor het gemeente-
personeel.

De cinema komt naar je toe:
oproep verenigingen

Onder de noemer ‘de cinema komt naar 
je toe!’ organiseren de cultuurdienst, de 
bibliotheek en MOOOV jaarlijks een aantal 
filmavonden in de kapel in het klooster en 
een vertoning in open lucht op locatie. Hier-
bij wordt telkens samengewerkt met een 
Rijkevorselse vereniging. Zij beslissen mee 
over de keuze van de film (uit het aanbod 
van MOOOV en aangereikt door de cultuur-
dienst) en krijgen de gelegenheid om voor 
en na de film drank te verkopen. Dit jaar 
werden o.a. ‘Pride’, ‘12 Years a Slave’ en 
‘Brabançonne’ vertoond. 

Voor 2016 zijn wij nog op zoek naar vereni-
gingen om een filmvertoning te organiseren 
in dit concept. Verenigingen die interesse 
hebben om een dergelijke filmvoorstelling 
mee te organiseren, kunnen zich melden bij 
de gemeentelijke cultuurdienst
voor 1 januari 2016.

cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52

 

Meer    
info
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VrIje tIjD

welk boek heb je
zopas uitgelezen?
‘Hyena’s en de meisjes van maneschijn’ van 
Amir Chitzan. De overgang van Perzië onder 
de Sjah naar het Iran van Khomeini, gezien 
door de ogen van een jonge man. Een boek 
dat je niet los laat, huiveringwekkend, maar 
heel sereen geschreven. Een meesterwerk.                                                                                           
Daarvoor las ik ‘De Nachtegaal’ van Kris-
tin Hannah. Het speelt zich af in een Frans 
dorpje in oorlogstijd. De invloed van oorlog 
op het gewone leven van twee vrouwen; een 
andere invalshoek, maar heel boeiend. Op-
vallend dat in tijden van ellende het beste 
én het slechtste in een mens naar boven 
komt.

In welk boek had je graag 
geleefd en waarom?
‘In Woeste hoogten’ van Emily Brontë. Pure 
romantiek. Zijn niet alle vrouwen een tik-
keltje verliefd op Heathcliff?

welk boek is
jouw absolute nummer 1?
Ik heb meerdere favorieten: ‘Oorlog en 
Vrede’ van Tolstoi, ‘De overgave’ van Arthur 
Japin. ‘De ellendigen’ van Victor Hugo vind 
ik ook fantastisch.

welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij?
Onlangs las ik ‘De kinderen van Spiegelgrund’ 
van Steve Sem-Sandberg. Heel erg triest. 
De behandeling van zogenaamde nutteloze 
kinderen door nazi-artsen. Die onmenselijk-

heid, ik werd er koud van. Een boek als ‘Cho-
colat’ van Joanne Harris, daar word ik dan 
weer goedgezind van.
 
met welk personage
zou je graag bevriend zijn?
Met Hercule Poirot, bizar, scherp maar toch 
een schatje.

noem drie van je
favoriete schrijvers?
Couperus is heel lang mijn favoriet geweest, 
ik heb zijn complete werken. Nu vind ik zijn 
stijl toch wat gedateerd. Leon Uris en Wally 
Lamb vind ik  geweldige schrijvers. Mag ik er 
nog één noemen? Onze eigen Aster Berkhof. 
Ik heb net zijn ‘Bagdad Palace’ herlezen. 
Heel goed en opmerkelijk actueel.

waar lees je het liefst?
In de zetel, mooi muziekje erbij en dan als 
ontspanning een lekkere thriller, bijvoor-
beeld van Lars Kepler of Jo Nesbo.

welk boek is volgens jou
een echte klassieker?
‘De jonge leeuwen’ van Irwin Shaw, prachtig 
menselijk verhaal dat speelt in oorlogstijd. 
Ik heb het meerdere keren gelezen.

wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’?
Ik nomineer Nit Krols voor de volgende ‘Uit-
gelezen!’.

Uitgelezen!
In de rubriek ‘Uitgelezen!’ presenteren we iedere editie van 2310 een 
vragenlijst aan een boekenliefhebber. Je ontdekt zijn of haar favoriete 
auteurs en titels, tips voor dvd’s, tijdschriften of strips... en kan hier en
daar meegenieten van enkele eigenzinnige antwoorden en mooie anekdotes.

Deze maand
de uitgelezen
selectie van
Astrid meijer,
voorzitter van 
oxfam rijkevorsel.
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Gezocht: extra vrijwilliger(s)
gemeentelijk sportveld

Intussen hebben we reeds één vrijwilliger 
gevonden die voor het logistieke luik zorgt 
op het gemeentelijk sportveld Bavelstraat. 
Echter om dit zowel voor de vrijwilliger als 
de voetbalploegen op de meest efficiënte 
manier te laten verlopen, zoeken we nog 
extra vrijwilligers.
 
De opdracht van de vrijwilliger is om de aan-
wezige infrastructuur klaar te maken, zodat 
onze voetbalploegen hun wedstrijden kun-
nen spelen. D.w.z. dat de vrijwilliger vanaf 
augustus tot mei paraat dient te staan. Dit 
is, rekening houdende met de wet op het 
vrijwilligerswerk en de werkdruk en verant-
woordelijkheid die dit toch met zich mee-
brengt, niet mogelijk met één vrijwilliger. 
Een tweede en eventuele derde vrijwilliger 
zouden welkom zijn. Op die manier kunnen 
zij afwisselend instaan voor het takenpakket 
en kunnen de voetbalclubs zich terug enkel 
op het sportieve concentreren.

Tot het takenpakket van de vrijwilliger be-
horen het trekken van de belijning, ophan-
gen van de doelnetten en plaatsen van de 
cornervlaggen. Na de laatste wedstrijd dient 
men de doelnetten en cornervlaggen terug 
weg te halen. De vrijwilliger zorgt er ook 
voor dat de kleedkamers open zijn voor de 
ploegen en de scheidsrechter en staat na de 
wedstrijden in voor het kuisen en opruimen 
van de kleedkamers. Dit zowel op zaterdag 
als zondag. Het trekken van de lijnen dient 
enkel op zaterdag te gebeuren.
 
Als tegemoetkoming voor het geleverde 
werk zal er een vergoeding voorzien worden 
op basis van de wettelijk toegestane vrijwil-
ligersvergoeding. Indien interesse kunnen 
kandidaten steeds terecht op de
sportdienst in het Klooster.

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
· cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
· sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
· vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info
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#2310

Je hebt ons mogelijks al zien passeren op facebook, zo gaat dat nu eenmaal 
in tijden van Sociale Media. Of merkte je dat Rijkevorsel in de Gazet van 
Antwerpen stond op zaterdag 24 oktober (de dag na 23/10)? Of misschien 
zag je toevallig in je stamcafé een nieuw bierkaartje? Wij zijn @Veussel, een 
nieuwe vzw opgericht door een groep vrienden met een hart voor ‘Veussel’. 

We vinden niets leuker dan onze vrije tijd door te brengen in Rijkevorsel. Enkelingen van onze 
vzw organiseerden vroeger al enkele kleinschalige activiteiten, maar die bleven eerder beperkt. 
Jelle De Backer en Jelle Van Den Langenbergh waren al langer aan het broeden op het idee om 
een vzw op te richten. Om meer activiteiten te organiseren, die ook voor een groter publiek 
toegankelijk waren. Deze zomer bleek dat er nog mensen waren die dezelfde ideeën hadden en 
mee in dit verhaal wilden stappen. Er ontstond een raad van bestuur en een tiental leden die 
ondertussen deel uitmaken van onze algemene vergadering. Door het enthousiasme besloten 
we dan ook om de handen in elkaar te slaan en werd de knoop doorgehakt.
De naam voor de vzw was eigenlijk vrij snel gevonden. Er werd gekozen voor de naam ‘@Veussel’ 
om verschillende redenen: Veussel staat logischerwijs voor Rijkevorsel, zoals het in de volksmond 
gezegd wordt. Het @-teken heeft meerdere betekenissen. De meest voor de hand liggende is het 
@-teken als ‘at’: we willen activiteiten organiseren ‘in’ ons mooie dorp. @ als ‘ad’ betekent dat 
we mensen met onze activiteiten ‘naar’ hier willen leiden. Tenslotte is er nog een belangrijke 
waarde te vinden bij @ als ‘add’. Wij willen ons steentje ‘bijdragen aan’ de Rijkevorselse cultuur. 
We gaan dan ook regionale producten, streekgebonden middelen en onze culturele ervaringen 
inzetten tijdens die activiteiten. Met onze activiteiten willen we van ons dorp een ontmoetings-
plaats maken voor jong én minder jong. We willen een ruim en divers publiek uit de omgeving 
aanspreken en samenwerken met lokale en/of culturele verenigingen en organisaties om zo onze 
doelen te verwezenlijken en onze cultuur laten (be)leven in al zijn aspecten.

Momenteel zijn we de puntjes op de ‘i’ aan het zetten voor de activiteiten in het voorjaar. 
Daarover kom je binnenkort meer te weten via allerlei kanalen zoals facebook, UITinVlaan-
deren, enz. Een tipje van de sluier? Kom ons ontdekken op de kerstmarkt aan de molen op 13 
december of ontdek meer op www.facebook.com/atveussel of op www.atveussel.be. @Veussel, 
leverancier van uw vrije tijd !

Vereniging in de kijker: @Veussel



Geflitst...

De 80-jarigen van rijkevorsel vierden feest

31 oktober: lichttocht

10 oktober: Verwendag bibliotheek 

4 november: Grabbelpas bezocht
een dierenkliniek 

3 november: activiteiten

Kinderclub herfstvakantie

25 oktober: geboortebos

(kinderen geboren in 2014)

23 oktober:
Dag van de jeugdbeweging
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© mia uydens

16 september: winnaars

‘met belgerinkel naar' de winkel’
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3 december 2015
om 21.00 uur
Billy	&	Bloomfish
Concert

Kathleen Vandenhoudt en Pascale Mi-
chiels weten indruk te maken met hun 
puur rauw harmonieus stemmenwerk 
en met hun eigenwijs gitaarspel. Ze 
zijn de enige band in Europa die hun 
akoestische americana, roots & blues 
spelen op de Chinese maangitaar. Doe 
daar een flinke dosis good vibes bij en 
men heeft alle ingrediënten voor een 
steengoede live-act.
e 8
voorverkoop: e 8
voorverkoop studenten: e 4
inkomprijs: e 10
inkomprijs studenten: e 6

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

4 december 2015
om 19.30 uur
4de sportquiz sportraad rijkevorsel
Quiz

De sportraad Rijkevorsel richt voor de 
vierde maal een algemene sportquiz in! 
De quiz is gericht naar ploegen van 6 tot 

8 personen met een brede interesse of 
kennis van de sport. Niet alleen je ken-
nis maar ook je sportieve vaardigheden 
worden op de proef gesteld. Voor meer 
info kun je steeds terecht op de sport-
dienst Rijkevorsel.
e 20
e 20 per ploeg van 6 tot 8 personen

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Sportraad Rijkevorsel
 sportdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/sportquiz

om 20.30 uur
Vitalski speelt Victor Glorieux
Comedytheater

Een unieke gebeurtenis: Vitalski, ge-
kend om zijn bijzonder snelle humor 
en spitsvondige vertellingen, kruipt in 
de huid van zijn fictieve, zeer tragische 
Nonkel, genaamd Victor Glorieux. Via 
het personage Victor Glorieux komt Vi-
talski’s meer tedere, muzikale natuur 
naar boven, voor velen nog een geheim, 
tenzij voor wie hem reeds bezig zagen 
in Guido Belcanto’s ‘Balzaal Van Het 
Gebroken Hart’.
e 12
voorverkoop: e 12
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs: e 14
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

6 december 2015
om 9.00 uur
wandeling in de bolkse beek
Begeleide uitstap

Natuurpunt Markvallei organiseert op 
zondag 6 december een natuurwan-
deling in het natuurgebied 'De Bolkse 
Beek' in het noordoosten van de ge-
meente Rijkevorsel. De vallei van de 
Bolkse Beek is een prachtig stuk natuur 
van ca. 25 ha. Het landschap bestaat 
uit vochtige graslanden omgeven door 
bossen. Door de graslanden lopen hout-
kanten. De wandeling is gratis.
Gratis

 Bolks Heike
 Bolk 10
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 03 383 02 08
 bc.deklapekster@natuurpunt.be
 www.natuurpuntmarkvallei.be

7 december 2015
Van 19.00 tot 21.00 uur
ontsteking kerstverlichting
Feestelijkheid
Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef 
nodigt, in samenwerking met het ge-
meentebestuur, de bevolking uit op de 
feestelijke ontsteking van de kerstver-
lichting.
Gratis

 Dorpsplein
 Dorp - 2310 Rijkevorsel

 Ondernemend Rijkevorsel &
 Sint-Jozef i.s.m.
 gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.ondernemendrijkevorsel.be

8 december 2015
het moleke 9.00 - 10.00 uur
het Kleine moleke 10.30 - 11.30 uur
speeluurtje voor nieuwe kleuters
in het moleke en het Kleine moleke
Opendeurdag 
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Is uw kleuter op 4 januari 2016 2,5 jaar, 
dan kun je samen met jouw kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes) in Het Moleke en in 
het Kleine Moleke (wijkschool).
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

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

12 december 2015
om 20.30 uur
Dikeman / noble / serries
Concert

 © cees van de Ven

Het trio van John Dikeman, Dirk Serries 
en Steve Noble stelt zijn nieuwe album 
voor in de Singer. Deze werd opgenomen 
in de Soundsavers Studio in Londen en 
verscheen dit najaar op Trost Records, 
het label dat ook schoon volk als het 
DKV Trio, The Thing en Peter Brötzmann 
onder zijn dak heeft.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 3
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 5

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13 december 2015
tot 6 januari 2016

Altijd open
Kerststal rijkevorsel Dorp

Bezoek onze typische, kempische kerst-
stal met levende dieren.
Gratis

 Naast de Sint‐Willibrorduskerk
 Dorpsplein
 2310 Rijkevorsel

 Kerststal
 bart.mertens@scarlet.be

13 december 2015
tot 3 januari 2016

13 december 2015 om 14.30 uur
19 december 2015 om 14.30 uur
20 december 2015 om 14.30 uur
25 december 2015 om 14.30 uur
26 december 2015 om 14.30 uur
27 december 2015 om 14.30 uur
31 december 2015 om   9.00 uur
 2 januari 2016 om 14.30 uur
 3 januari 2016 om 14.30 uur

raamschilderingen Asterweg
Schilderkunst
Voor het achtste jaar op rij heeft onze 
buurman Jef Geens de ramen van onze 
huizen beschilderd met mooie kerst- en 
wintertaferelen. Kom ze bekijken en 
bewonderen in onze straat! Vanaf 14.30 
uur is iedereen welkom in onze ver-
warmde kersttent (huisnummer 7) voor 
een gezellige babbel en een drankje om 
op te warmen.
Gratis

 Gebuurte Asterweg
 Asterweg
 2310 Rijkevorsel

 Gebuurte Asterweg
 03 385 29 26

13 december 2015
om 11.00 uur
Kerstmarkt
Markt

Het molenterrein wordt ondergedom-
peld in kerstsfeer. Rustig rondslente-
ren, familie en vrienden ontmoeten, 
samen genieten van een warm, sterk 
drankje, een hartig hapje, samen zin-
gen en dansen. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig om er een gezellige dag van 
te maken.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 41
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kerstmarkt

14 december 2015
om 20.00 uur
Kaart- en buurtavond
Spel
De Landelijke Gilde organiseert dit 
werkjaar weer vier kaart- en buurt-
avonden om gezellig de winter door te 
komen. De tweede avond vindt plaats 
op maandag 14 december. Iedereen van 
harte welkom.
Gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 03 311 55 51
 info via Felix Vermeiren
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16 december 2015
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 4 januari 2016 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereiken, zijn welkom 
op onze drempeldag. Kom samen met 
mama en/of papa kennismaken met de 
juf en de kikkertjes van de instapklas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

19 december 2015
om 21.00 uur
Desperated company - kerstspecial
Concert

Desperated Company speelt dit jaar 
het tiende (!) traditionele kerstcon-
cert in De Singer. Ook dit jaar brengen 
ze akoestische en elektrische versies 
van nummers uit de moderne pop- en 
rockgeschiedenis. Onnodig om de kwa-
liteiten van de band hier nog 's aan te 
prijzen, de negen voorgaande (en tel-
kens uitverkochte) concerten spraken 
voor zich. Afspraak op 19 december in 
De Singer !
e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

Dag van de vriendschap
Feestelijkheid
Net voor kerstmis bezorgen wij onze 
zieken, bejaarden en gehandicapten 
een onvergetelijke dag.
Gratis

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 www.kwbsintjozef.be

20 december 2015
Van 8.30 tot 10.30 uur
24ste mountainbike kersthappening
Fiets- of wandelroute

Iedereen welkom op de 24ste Moun-
tainbike Kersthappening in Sint-Jozef 
Rijkevorsel, in samenwerking met de 
Vlaamse Wielerbond. Er is een omloop 
van 26 km en één van 43 km. In de zaal 
is er doorlopend eten en drinken te 
verkrijgen. Onderweg is een soepstand 
met versnaperingen voorzien. Er is te-
vens de mogelijkheid voor douche en de 
fietsen kunnen afgespoten worden.  
e 3
Vwb en wbV-leden: e 3
niet-leden: e 5

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 De Gammelse Wielervrienden
 03 314 40 79 Ward Laurijssens
 0478 97 03 24
 0497 79 65 98
 www.degammelsewielervrienden.be

23 en 25 december 2015
om 20.00 uur
Per(r)ongeluk
Toneelvoorstelling

Per(r)ongeluk is een tragikomedie van 
Pol Anrys. De regie is van Paul Ooms. 
Deze voorstelling zal je doen lachen en 
ontroeren tegelijk. Kortom een garan-
tie voor een ontspannende avond ! In 
januari zijn er voorstellingen op 2, 3, 
7, 8 en 9 januari 2016.
e 8

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 014 46 04 09
 www.tveusselstonjel.be

26 december 2015
Van 14.00 tot 21.00 uur
25 jaar kerststal 
Eten en drinken

Reeds 25 jaar bouwen we de kerststal 
in Rijkevorsel Dorp. Daarom willen we 
dit samen met iedereen vieren tijdens 
de jaarlijkse Kerstdrink aan de kerst-
stal. Kom mee genieten van de gezel-
lige sfeer !
Gratis



sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten

Alle gemeentelijke diensten zul-
len gesloten zijn op:
· 24 december 2015
 vanaf 12.00 uur
· 25 december 2015
· 26 december 2015
· 31 december 2015
 vanaf 12.00 uur
· 1 januari 2016

De kinderclub sluit de deuren 
vanaf 24 december om 16.00 
uur tot en met 1 januari 2016. 
Het Aster Berkhofmuseum is ge-
sloten op zondag 27 december 
2015.

25

 Dorpsplein
 2310 Rijkevorsel

 Kerststal
 bart.mertens@scarlet.be

om 15.00 uur
Kerststaldrink Vaerevelden 2015
Feestelijkheid

	©	iFOCUSfotografie*

Beste bewoners van Rijkevorsel en om-
streken. Wij nodigen iedereen uit op 
een gezellig samenzijn aan de kerst-
stal van de Vaerevelden. Doe gezellig 
mee en kom samen met ons genieten 
van  een hapje, een drankje en een mu-
ziekje. Met optreden van ‘A Christmas 
Carol’. Van harte bedankt ! Werkgroep 
kerststaldrink Vaerevelden.
Gratis

 Kerststal Vaerevelden
 Bussels - 2310 Rijkevorsel

 Werkgroep kerststaldrink
 Vaerevelden
 hetgebuurt@gmail.com

27, 28, 29 en
30 december 2015
2 januari 2016

Van 14.00 tot 17.00 uur
nieuwjaarsbrieven en 
eindejaarskaarten
Tentoonstelling

Tentoonstelling van nieuwjaarsbrieven 
en eindejaarskaarten vanaf de Eerste 
Wereldoorlog tot in de jaren 60 van de 
vorige eeuw.
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 hkrijkevorsel@outlook.be

29 december 2015
om 20.30 uur
rosenberg trio
Concert

Tijdens de ‘Familia’-theatertour wordt 
het Rosenberg Trio uitgebreid met 
broer Mozes en neef Johnny Rosenberg. 
Allen delen ze een grote passie voor 
gitaarmelodieën en spelen ze karak-
tervolle Sinti-zigeunermuziek in de stijl 
van hun held en inspiratiebron Django 
Reinhardt. Na passages in het Concert-
gebouw in Amsterdam en The Carnegie 
Hall in New York spelen ze een uniek 
clubconcert in De Singer !
e 18
voorverkoop: € 18
voorverkoop studenten: € 10
inkomprijs: € 20
inkomprijs studenten: € 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

Aankondigingen van activiteiten in januari 2016 dien je uiterlijk
op 3 december 2015 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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te ontdekken in rijkevorsel 

Iedere tweede woensdag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur en
iedere laatste zondag van de maand van 13.00 tot 16.30 uur
Aster berkhofmuseum
Tentoonstelling
Gratis                              

Gesloten op
zondag 27 december !

 Aster berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 37 - cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

Iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Gemeentelijk heemkundig museum
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Gemeentelijk heemkundig museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

Iedere tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur
De stenen bergmolen in actie
Opendeurdag
Gratis

 molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be
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oPenInGsuren

cuylaerts Dorien burgemeester n-VA
gemeentehuis: maandag op afspraak 18.30 ‐ 19.30 uur
 donderdag op afspraak  9.30 - 11.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer en
 burgerlijke stand

Van den eijnden bob 1ste schepen cD&V
gemeentehuis: dinsdag, behalve laatste 18.30 ‐ 19.30 uur
 van de maand
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand  18.30 ‐ 19.30 uur
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden en landbouw

boeckx jos 2de schepen snr
gemeentehuis: dinsdag 18.30 ‐ 19.30 uur
gemeenschapscentrum: 1ste maandag maand 18.30 ‐ 19.30 uur
beleidsdomeinen: informatica, financiën,
 begroting, kinderopvang,
 kind & gezin en
 ontwikkelingssamenwerking

Geens Karl 3de schepen n-VA
gemeentehuis: maandag 18.30 ‐ 19.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
 jeugd, mobiliteit, communicatie en
 erediensten

Keysers lizette 4de schepen snr
gemeentehuis: dinsdag 18.30 ‐ 19.30 uur
gemeenschapscentrum: 1ste maandag maand 18.30 ‐ 19.30 uur
beleidsdomeinen: energie, tewerkstelling, toerisme en
 milieu

maes stefan 5de schepen n-VA
gemeentehuis: maandag 18.30 ‐ 19.30 uur
gemeenschapscentrum: op afspraak
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs, middenstand
 en lokale economie

De Visscher wim ocmw-voorzitter cD&V
gemeentehuis: dinsdag, behalve laatste 18.30 ‐ 19.30 uur
 van de maand
gemeenschapscentrum: laatste dinsdag maand 18.30 ‐ 19.30 uur
beleidsdomeinen: sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
 derde leeftijd en huisvesting

Gemeentelijke administratie - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
 

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - molenstraat 5
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

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

bibliotheek centrum - molenstraat 20
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 - 12.30 uur en 13.30 - 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 - 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 - 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

PwA - molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
na afspraak voor dringende zaken

ocmw - Prinsenpad 27
maandag 8.30 ‐ 12.15 uur en 13.00 ‐ 17.00 uur en 17.30 ‐ 19.30 uur
dinsdag tot donderdag 8.30 ‐ 12.15 uur en 13.00 ‐ 17.00 uur
vrijdag 8.30 ‐ 13.15 uur

ocmw Gc sint-jozef - Kerkdreef 61
maandag 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

Gemeentebestuur rijkevorsel 
03 340 00 00 – info@rijkevorsel.be

openingsuren diensten

spreekuren college van burgemeester en schepenen (uitgezonderd schoolvakanties)
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