
Een nieuw jaar komt eraan...

dat het rijk mag zijn aan mooie dagen
schitterend, fonkelend en kleurrijk
rijkgevuld met tijd om te genieten van elkaar
In kleine kring of juist heel talrijk
Vol rijkdommen van inspiratie,
beleving en vindingrijkheid
Zo’n glansrijk jaar wensen we jullie toe
in een sprankelend Rijkevorsel !

Januari 2016www.rijkevorsel.be
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inhoud

4
Rijkevorsel wil een hartveilige gemeente worden. Onlangs 
werden vijf AED-toestellen aangekocht, die op verschillende 
locaties in Rijkevorsel worden geplaatst. Daarnaast worden er 
opleidingen georganiseerd om de AED-toestellen op een correcte 
manier te gebruiken.

14
Om de populatie van zwerfkatten in toom te houden, heeft 
het gemeentebestuur van Rijkevorsel een zwerfkattenbeleid 
uitgewerkt. Hierbij wordt getracht het aantal zwerfkatten op 
een diervriendelijke manier te beperken.

24
Vanaf 1 januari 2016 geldt er een nieuw reglement voor 
de bibliotheek. Een samenvatting van de belangrijkste 
vernieuwingen vind je in de rubriek ‘vrije tijd’.

8
Sinds 13 december is er een aangepaste dienstregeling

voor de treinen die vertrekken vanuit Station Noorderkempen 
naar Antwerpen. De treinen vertrekken voortaan

vijf minuten na het uur.

22
In 2016 wordt de bouwsector in de Noorderkempen in de 

schijnwerpers gezet. Er zullen meerdere evenementen 
georganiseerd worden onder de verzamelnaam BIM, dat staat 

voor Bouw, Innovatie en Maatschappij.

Peter Van den Bossche
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Beste inwoners,

De kerstdagen zijn voorbij en het nieuwe jaar kondigt zich aan. De gebeurtenissen van blinde terreur in Parijs met 
veel onschuldige slachtoffers en onzekerheid tot gevolg en de terreurdreiging in ons land hebben niemand onberoerd 
gelaten. Ze hebben ons deze kerst anders doen beleven en we beseffen nu nog meer de betekenis en de waarde van 
het begrip ‘Vrede’. Laten we het nieuwe jaar 2016, ondanks alles, toch hoopvol tegemoet zien.

Uitgerekend in deze moeilijke periode had in Parijs de eenentwintigste jaarlijkse klimaatconferentie van de 
Verenigde Naties plaats. De belangrijkste doelstelling van deze conferentie was om tot een nieuw klimaatverdrag 
te komen dat in 2020 van kracht kan gaan. Ondertussen blijven vele gemeenten niet bij de pakken zitten en 
worden er acties ondernomen om de CO2-uitstoot te verminderen. Ook de  gemeente Rijkevorsel doet serieuze 
inspanningen om de CO2-uitstoot te doen dalen. Er werd een Energiezorgplan opgemaakt. Dat plan moet resulteren 
in minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot van het eigen patrimonium. Zo wordt sinds de maand maart 
het energieverbruik in vier grote gemeentelijke gebouwen bijgehouden op een infobord in de inkomhal van die 
gebouwen. De oproep om zuinig om te springen met energie heeft geleid tot een flinke besparing.
Op vraag van het gemeentebestuur is er met Eandis ook een regiomasterplan voor openbare verlichting uitgewerkt. 
Zo worden lampen in bepaalde deelgebieden voortaan gedoofd tussen 23 uur en 6 uur wat resulteert in minder 
stroomverbruik en alzo een aanzienlijke financiële besparing oplevert. Ook zal er in de toekomst stelselmatig 
energiezuinige ledverlichting geplaatst worden. Ook wij kunnen in onze woningen, mits kleine ingrepen of kleine 
gedragswijzigingen, een aanzienlijke energiebesparing verwezenlijken. Ik wil jullie er aan herinneren dat op de 
milieudienst van het gemeentehuis gratis een energiemeter kan geleend worden om uit te zoeken welke toestellen 
grote energieverbruikers zijn in de woning en desgevallend maatregelen te nemen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij maakte voor 2014 de cijfers van de opgehaalde fracties restafval 
bekend. Daaruit blijkt dat de Kempen de beste afvalsorteerders van Vlaanderen zijn en dat Rijkevorsel met 76,85 kg 
per inwoner tot de beste leerlingen van de klas hoort. Wij mogen terecht fier zijn op dit resultaat en ik wil daarvoor 
iedereen bedanken en proficiat wensen!
Toerisme Rijkevorsel mag terugblikken op weerom een jaar met talrijke geslaagde evenementen. Kortelings waren 
de opvoeringen van ‘Duivelse Molens’ en een zeer druk bijgewoonde lichttocht weer zeer succesvol.
Op 8 en 9 januari organiseert de vereniging opnieuw de nieuwjaarsdrink aan de molen en op 16 januari
een concert door het VLV-combo in de Sint-Jozefkerk. Hieromtrent vinden jullie meer informatie in dit infoblad.

Tot slot wil ik iedereen een gelukkig, gezond en vredevol 2016 toewensen !

Voorwoord

Lizette Keysers,

Schepen van Leefmilieu,
Energie, Toerisme en Tewerkstelling
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De gemeente wil investeren in de gezondheid van de Rijkevorselnaren. 
Via een groepsaankoop, georganiseerd door IOK, koopt de gemeente vijf 
automatische externe defibrillatoren (AED) aan. Met deze AED-toestellen 
kan men een elektrische schok aan het hart toedienen als er sprake is 
van levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel analyseert het 
hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het 
slachtoffer kan helpen.

AED-toestellen op vijf locaties

Bestuur

opleidingen
Bij een hartfalen is er vaak geen dokter of verpleegkundige in de buurt. De enige hulp kan dus 
komen van omstaanders. Een AED kan omstaanders helpen bij het succesvol uitvoeren van een 
reanimatie. Hoe meer mensen kunnen reanimeren en defibrilleren met een AED, hoe meer 
mensen een hartstilstand kunnen overleven. Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk mensen 
leren omgaan met een AED.

Onlangs volgden de gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden en personeelsleden van het ge-
meentebestuur en het OCMW een opleiding om een AED-toestel op correcte wijze te gebruiken. 
In de loop van het voorjaar zullen er door het gemeentebestuur ook vormingen georganiseerd 
worden voor verenigingen, organisaties en inwoners van Rijkevorsel.
 
hartveilige gemeente
Met de plaatsing van publiek toegankelijke AED’s op het grondgebied van Rijkevorsel en het 
aanbieden van opleidingen aan de bevolking heeft het gemeentebestuur van Rijkevorsel de 
intentie om een hartveilige gemeente te worden.
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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 een bewoner van de Hees. 
Het gemeentebestuur wil deze persoon har-
telijk danken voor de schenking.

spreekuren college en 
burgemeester op afspraak

Vanaf 2016 zijn er geen vaste zitdagen meer 
van de leden van het college van burgemees-
ter en schepenen. Voortaan kun je een per-
soonlijke afspraak maken.

Op de voorlaatste pagina van deze 2310 vind 
je de contactgegevens van de burgemeester 
en de schepenen terug.

Gemeenteraad

Korte samenvatting
van de gemeenteraadszitting 
van 30 november 2015
De agenda’s van de algemene vergaderingen 
van de intercommunales Pidpa, IKA, Cipal en 
Pontes worden goedgekeurd. De mandaten 
van de gemeentelijke vertegenwoordigers 
worden vastgesteld zoals eerder aangeduid.

De agenda van de algemene vergadering van 
de Academie voor Muziek en Woord De Noor-
derkempen gol wordt goedgekeurd. Worden 
aangeduid als vertegenwoordigers van de 
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan 
deze vergadering:
· schepen Stefan Maes: volmachtdrager
· raadslid Jürgen Van Leuven: plaatsvervan-

gend volmachtdrager

Goedkeuring wordt verleend aan de vesti-
ging van een erfpacht voor openbaar nut op 
een perceel grond gelegen te Helhoekweg, 
kadastraal gekend onder 2de afdeling, sec-
tie E deel van nrs 171P en 171L met een op-
pervlakte van respectievelijk 30 ca en 29 ca.

sluitingsdagen gemeentelijke diensten

Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op donderdag 
31 december 2015 vanaf 12.00 uur en op vrijdag 1 januari 2016.

Het Aster Berkhofmuseum is gesloten op zondag 27 december 
2015. De kinderclub sluit de deuren tot en met vrijdag 1 januari 
2016.

Op vrijdag 8 januari 2016 vindt de nieuwjaarsreceptie voor het 
personeel van het gemeentebestuur 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 hoofd-
bibliotheek in het centrum van Rijkevorsel.
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Bestuur

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de 
aanpassing van het dienstreglement van de 
bibliotheek.

De gemeenteraad verklaart zich akkoord met 
het oprichten van een intergemeentelijk sa-
menwerkingsverband voor het organiseren 
van bovenlokale activiteiten in het kader van 
de viering van ‘De Vaart verjaart’. Schepen 
Lizette Keysers wordt aangeduid als effec-
tief lid voor het beheerscomité en raadslid 
Nathalie Cuylaerts als plaatsvervanger.

Goedkeuring wordt verleend aan het meer-
jarenplan 2014-2019 van de Kerkfabriek 
Sint-Willibrordus.

gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

VaKman-schriJnwerKer (d1-d3)
met Kennis Van schilderwerKen

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 u.),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE fUNCTIEBESCHRIJVING 

Als vakman-schrijnwerker maak je deel uit van de afdeling we-
gen en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk taken 
uit in het kader van onderhoud en herstelling van de gemeen-
telijke infrastructuur. Je verleent bijstand bij allerlei andere 
werkzaamheden uitgevoerd door de technische dienst van de 
gemeente.   

PROfIEL

Je stelt jezelf flexibel en gemotiveerd op. Als veelzijdig vakman 
voer je de verschillende taken nauwkeurig uit. Je functioneert 
bovendien goed in team, maar kan ook zelfstandig werken. 
Daarnaast beschik je over de nodige beroepsvaardigheden als 
schrijnwerker en heb je voldoende notie van schilderwerken. 
Je beschikt over de vereiste kennis van de gebruikte materialen 
en het materieel.

VERDERE INfORMATIE EN KANDIDAATSTELLINGEN 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet 
slagen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een 

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden 
én een kopie van je rijbewijs B aan de personeelsdienst 
ten laatste op 19 januari 2016. Verstuur je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen 
ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het college van 
burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen
bij de personeelsdienst. 

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

 

Meer    
info
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Tevens wordt akte genomen van de budget-
wijziging 2015 en het budget 2016.

Van de Kerkfabriek Sint-Jozef wordt akte ge-
nomen van de budgetwijziging 2015 en het 
budget 2016.

De gemeentelijke opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing voor het aanslagjaar 2016 
worden ongewijzigd vastgesteld.

De aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting - aanslagjaar 2016 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

De toelagen voor het dienstjaar 2016 worden 
vastgesteld.

De subsidies ontwikkelingssamenwerking 
2015 worden verdeeld en goedgekeurd.

Op verzoek van gemeenteraadslid Paul 
Bevers (Gemeentebelang&VLD-fractie) werd 
volgend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· gratis afhaling rattenvergif
Er wordt niet ingegaan op het voorstel waar-
bij een inwoner op verzoek gratis rattenver-
gif zou kunnen bekomen door afhaling, op 
verklaring van aanwezigheid van ratten op 
zijn of zijn naaste eigendom, waarbij zou 
gelden dat bij afhaling van een bepaalde 
hoeveelheid op jaarbasis voor eenzelfde 
adres, ter voorkoming van misbruiken, een 
eventuele verdere toekenning zou worden 
verleend door de gecertificeerde rattenbe-
strijder, na zijn beoordeling, en het bijko-
mend gratis rattenvergif bij een positieve 
beoordeling zou worden ter beschikking ge-
steld.

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 25 januari 2016 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je le-
zen 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.

Geplande data 
gemeenteraadszittingen in 2016
· maandag 25 januari 2016
· maandag 29 februari 2016
· maandag 21 maart 2016
· maandag 25 april 2016
· maandag 30 mei 2016
· maandag 20 juni 2016
· woensdag 31 augustus 2016 (o.v.)
· maandag 26 september 2016
· maandag 31 oktober 2016
· maandag 28 november 2016
· maandag 5 december 2016

· 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

Sinds 13 december 2015 vertrekt de trein vanuit station Noorderkempen 
twee minuten vroeger – vijf minuten na het uur – en komt dus al om 
twintig minuten na het uur aan in Antwerpen-Centraal. De aanpassingen 
kaderen in een betere afstemming van de dienstregeling van de trein vanuit 
Noorderkempen naar Antwerpen-Centraal met de dienstregeling van de trein 
Antwerpen-Centraal naar Brussel-Noord.

Trein naar Antwerpen-Centraal
vertrekt twee minuten vroeger

Bovendien zal de trein naar Brussel een minuut later vertrekken –25 minuten na het uur – waar-
door reizigers vijf minuten overstaptijd hebben in Antwerpen-Centraal. De aanbevolen reisweg 
tussen station Noorderkempen en Brussel-Noord bedraagt door deze aanpassingen nog slechts 
55 minuten, tegenover de 1 uur en 15 minuten voordien. Voor pendelaars naar Brussel betekent 
dit dus een dagelijkse tijdswinst van twintig minuten.

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn werd op de hoogte gebracht van de wijzigingen en 
voorziet een passende aansluiting voor de reizigers van De Lijn die de trein in station Noor-
derkempen willen nemen.

© Peter Van den Bossche
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Verjaardagsfeestje in wzc Prinsenhof

woensdag 6 januari 2016
· Verjaardagstaart + koffie 
· Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

ocmw-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op donderdag 21 januari 
2016.

Gezocht: éénpersoonsbedden met matras

De sociale dienst is dringend op zoek naar een aantal degelijke, 
nette éénpersoonsbedden, indien mogelijk met een matras in 
goede staat.  

Meer info:
Dienst woonbegeleiding OCMW
Bie Adriaensen - 03 340 39 52 
badriaensen@ocmwrijkevorsel.be

tablet- en computerinitiaties:
gratis en voor iedereen

Digidak staat garant voor initiaties in een 
prettige en ontspannen sfeer. In digidak ont-
vangen we per initiatie niet meer dan 5 cur-
sisten. Met succes hebben veel cursisten de 
initiaties in Rijkevorsel al gevolgd. Heb je 
ook vragen als:
· Welke computer/tablet past bij mij ?
· Ik heb nog nooit met een computer/tablet 

gewerkt ? Zou ik het ook kunnen leren ?
· Hoe schrijf ik een brief op de computer ?
· Sociale netwerken, facebook, twitter, wat 

zijn dat ?
· Een tablet aankopen ? Wat zijn app’s ?
· Een belastingbrief invullen, hoe doe ik dat ?
· Hoe skypen met mijn kleinkinderen ?
· Hoe zoek ik informatie op het internet ?
· Hoe haal ik mijn foto’s van mijn fototoe-

stel en hoe zet ik deze foto’s op mijn com-
puter ?

initiatie
Na de kerstvakantie worden verschillende 
initiaties gegeven zoals basis computer, ba-
sis internet en  e-mail, tablet voor begin-
ners, sociale netwerken en nog zoveel meer. 
Kom het allemaal ontdekken bij digidak. In-
schrijven is verplicht. 

Vrije inloop
Daarnaast kun je, als je thuis geen compu-
ter hebt of extra wil oefenen, onbeperkt en 
gratis begeleid oefenen. Heb je vragen over 
je computer/tablet of over het gebruik er-
van voor vrijetijdsdoeleinden, kom dan naar 
de vrije inloop. Onze begeleiders helpen je 
graag verder!

· Digidak Centrum
 Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel
 014 71 11 03
 Vrije inloop op donderdag van 9.00 tot 

12.00 uur.

· Digidak Sint-Jozef
 Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel
 014 71 11 03
 Vrije inloop op maandag van 10.00 tot 

12.00 uur.
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“Poëzie is... woorden die meer doen dan al-
leen maar zeggen, het is – zo ongeveer en 
nog veel meer – zeggen wat anders niet te 
zeggen valt: schoon, compleet maar vooral 
op een nieuwe manier suggereren wat toch 
niet te zeggen valt.”

Het citaat dat hierboven staat geeft goed 
weer wat poëzie is. In de maand januari 
wordt er in de Vlaamse scholen meer aan-
dacht besteed aan poëzie in al zijn facet-
ten: schrijvers die hierover komen praten en 
voorlezen, gedichten in de klas beluisteren 
en bespreken en natuurlijk zelf gedichtjes, 
hoe lang of hoe kort ook, schrijven.

De kinderen uit het vijfde leerjaar van De 
Wegwijzer hebben ‘zotte-zinnengedichten’ 
geschreven. Een bloemlezing:

· Elke zomer maak ik pompons van frieten 
omdat mijn broer dan jaloers op mij is, 
omdat ik dan een frieten-pompon-winkel 
kan beginnen, omdat ik dan op TV kom, 
daarom maak ik pompons van frieten.

Sien

· Met mijn verjaardag hangen de boeken 
aan de kapstok omdat mijn jassen niet 
gestreken moeten worden, omdat ik dan 
niet te ver moet lopen voor mijn boeken, 
daarom hangen er met mijn verjaardag 
boeken aan de kapstok.

Kobe

· Elke ochtend ga ik te voet naar Uranus om-
dat ik dan een mooie selfie kan maken, om-
dat ik Uranus dan kan inspecteren, daarom 
ga ik elke ochtend te voet naar Uranus.

Finn

· Ik zit elke avond in het deurslot omdat ik 
dan mensen kan bespieden die naar bin-
nen komen, omdat ik dan voel hoe de 
sleutel de deur opent, daarom zit ik elke 
avond in het deurslot.

 Kaat

· Ik zit dagelijks in de snoepkast omdat ik 
wil weten of mama en papa snoepjes eten 
als het niet mag, omdat ik zus dan kan 
betrappen, daarom zit ik dagelijks in de 
snoepkast.

 Femke

· Elke ochtend klim ik op de kerk omdat ik 
naar de tijd wil kijken en groot wil lijken, 
omdat ik regen en sneeuw eerst kan voe-
len dan, daarom klim ik elke ochtend op 
de kerk.

 Celeste

leVen en welziJn

Poëzie in de wegwijzer: leerlingen schrijven gedichten



De raad van bestuur van De Lijn heef onlangs nieuwe tarieven goedgekeurd. Als ook de Vlaamse 
Regering haar fiat geeft, worden abonnementen en dagpassen volgend jaar zo’n twee procent 
duurder. De Lijn geeft aan dat de hogere prijzen een gevolg zijn van de gestegen levensduurte.

Een Buzzy Pazz voor jongeren tussen 12 en 24 jaar kost straks e 199. De Lijn geeft aan dat dit 
niet spotgoedkoop is, maar wel goedkoper dan vergelijkbare abonnementen in het buitenland. 
Voor een tweede of derde kind betaal je minder. Bovendien is de Buzzy Pazz ook geldig in het 
weekend en de schoolvakanties. Een Omnipas voor volwassenen kost straks e 299 euro. 65-plus-
sers en kinderen tussen 6 en 11 jaar betalen voor een jaarabonnement slechts e 51. Voor sms-
tickets, biljetten en rittenkaarten geldt de geplande prijsverhoging niet. 

sociale correcties
Eén op de drie abonnees van De Lijn kan rekenen op een ‘sociale correctie’: een lagere prijs 
voor mensen met een laag inkomen. Zo betalen mensen met een vervoergarantie, die bijvoor-
beeld een leefloon krijgen, maar e 41 voor een jaarabonnement. Mensen die in aanmerking 
komen voor een Verhoogde Tegemoetkoming (VT), omdat ze bijvoorbeeld veel medische kosten 
hebben, kunnen een jaarabonnement kopen voor e 51. 

overzicht tarieven vanaf 1 februari 2016*

11

· 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

nieuwe tarieven de lijn vanaf 1 februari 2016

* Onder voorbehoud van goedkeuring door de 
 Vlaamse Regering.

abonnementen  Buzzy Pazz 6 - 11 jaar  Buzzy Pazz 12 - 24 jaar 
· 1 maand   e  30 
· 3 maanden   e  75 
· 1 jaar  e 51  e 199 
De tweede Buzzy in een gezin kost 156 euro, de derde en alle volgende e 51.

abonnementen omnipas 25 - 64 jaar  omnipas 65+  Vt/VG 
· 1 maand  e  46   
· 3 maanden  e 114   
· 1 jaar  e 299 e 51 VT e 51 - VG e 41
VT: verhoogde tegemoetkoming. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met erg hoge medische kosten. 
VG: vervoergarantie. Dit gaat vooral om leefloners.

dag- en meerdagenpassen  dagpas kind  dagpas 3-dagenpas  5-dagenpas 
· Voorverkoop e 4  e 6  e 12  e 17 
· Voertuig  e 5  e 8  afgeschaft afgeschaft



12

Wanneer de wegmarkeringen van een fietspad (onderbroken parallelle lijnen) doorgetrokken 
zijn over een zijstraat, heeft de fietser die dat fietspad volgt voorrang op het verkeer uit de 
zijstraten. Bij een richtingverandering is de fietser verplicht dit aan te geven door zijn arm uit 
te steken, als dat veilig kan.

Ongeveer de helft van alle verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, gebeurt op kruis-
punten. Heel vaak worden rechtdoorrijdende fietsers aangereden door afslaande auto’s. Om 
een kruispunt veilig te kunnen passeren, moet een fietser de voorrangsregeling kennen en 
respecteren. Verder mag hij/zij ook het gedrag van de andere verkeersdeelnemers niet uit het 
oog verliezen.

Denk er altijd aan dat fietsers kwetsbare weggebruikers zijn. In een confrontatie met een ge-
motoriseerd voertuig trekken zij aan het kortste eind, of je nu voorrang hebt of niet.

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 info over fietsen op
doorlopende fietspaden.

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

opgelet: spelende kinderen

Met deze donkere winterdagen wenst het ge-
meentebestuur alle automobilisten er aan te 
herinneren dat 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, 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, café-
voetbal)

· Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
· De Molen in de Looiweg

Alvast bedankt om trager te rijden!

Verkeershinder

nieuwjaarzangertjes 
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 re-
kening mee te houden en de nodige voor-
zichtigheid aan de dag te leggen. Op de 
voornaamste oversteekplaatsen zullen de 
gemachtigde opzichters de kinderen helpen 
oversteken.

tijdelijke snelheidsbeperking
op de sint-lenaartsesteenweg 
van 50 km/uur
In afwachting van de nieuwe toplaag werd de 
N131 opnieuw opengesteld voor het verkeer. 
Aangezien er nog geen toplaag ligt en ook 
geen markeringen aangebracht zijn, geldt 
er tijdelijk een snelheidsbeperking van 
50 km/uur. Gelieve hiermee rekening te 
houden.

winterwandeling oudercomité 
Gls de wegwijzer

Op zaterdagavond 30 januari 2016 organi-
seert het oudercomité van GLS De Wegwijzer 
haar jaarlijkse winterwandeling. Deze tocht 
wordt begeleid door de politie. 

werkzaamheden voormalig 
kantoorgebouw Van roey

De afbraakwerken aan de gebouwen van Van 
Roey zijn onlangs gestart. Deze werken zul-
len normaal gezien niet te veel impact heb-
ben op de openbare ruimte. Wel zal er tij-
dens de werken verkeer van vrachtwagens 
zijn in de Borgerhoutstraat voor aan- en af-
voer van grond en materialen.

Vanaf de aanvang van de bouwwerken wordt 
er een parkeerverbod voorzien in een ge-
deelte van de Sint-Lenaartsesteenweg en 
mogelijk ook in de Emiel Van Roeystraat.

De politie heeft afspraken gemaakt met de 
firma Van Roey om een zo veilig mogelijke 
situatie te creëren in de omgeving van deze 
werken, te meer door de aanwezigheid van 
de schoolgaande jeugd.
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Start sterilisatie zwerfkatten

Bouwen en wonen

Verwilderde katten of zwerfkatten zijn oorspronkelijk vaak huiskatten en 
hebben jammer genoeg geen baasje dat zorgt voor eten, beschutting en 
verzorging. Het aantal zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk
toenemen als er niet ingegrepen wordt, met veel dierenleed en
heel wat hinder voor de bevolking tot gevolg.

diervriendelijk zwerfkattenbeleid
Om het probleem van zwerfkatten aan te pakken heeft het gemeentebestuur een zwerfkat-
tenbeleid uitgewerkt, waarbij getracht wordt het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke 
manier te beperken. Hiervoor doet het gemeentebestuur beroep op vrijwilligers om de zwerf-
katten te vangen, naar de dierenarts te brengen en terug te zetten op de plaats van vangst. 
Voor de behandeling van de gevangen katten (sterilisatie, castratie) kan de gemeente rekenen 
op enkele dierenartsen van Rijkevorsel. 

Procedure
· Inwoners die problemen hebben met zwerfkatten, kunnen dit melden aan de milieudienst 

(milieudienst@rijkevorsel.be – 03 340 00 23), met opgave van naam, adres, telefoonnummer 
en info over de zwerfkatten (locatie, aantal, ...).

· Bij een melding verwittigt de milieudienst de vrijwilliger, waarna deze contact opneemt met 
de melder en ter plaatse komt om de zwerfkatten te vangen.

· De gevangen zwerfkatten worden vervolgens naar de dierenarts gebracht voor sterilisatie of 
castratie.

· Nadien worden de zwerfkatten terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen zijn.

Kosten
Voor de inwoners zijn hier geen rechtstreekse kosten aan verbonden. Het gemeentebestuur 
neemt voor dit project jaarlijks een bedrag op in het budget.

huiskatten
Het sterilisatieproject van de gemeente geldt niet voor huiskatten, maar we moeten er allen 
voor zorgen dat er geen zwerfkatten meer bijkomen. Tussen de vele zwerfkatten zitten immers 
veelal nakomelingen van gewone huiskatten. De dierenasielen kunnen de toevloed van kittens 
niet meer aan. Via het meerjarenplan van de fOD Volksgezondheid worden alle asielkatten al 
langer gesteriliseerd en geïdentificeerd vooraleer ze kunnen worden geadopteerd. Vanaf 1 sep-
tember 2014 geldt deze sterilisatieplicht voor iedereen die een kat verkoopt of gratis weggeeft, 
dus ook voor de gewone particulier.

© matthew masin
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nieuwe renovatiepremie
goedgekeurd

Eind oktober keurde de Vlaamse Regering 
de nieuwe renovatiepremie definitief goed. 
Je kunt deze premie aanvragen sinds 1 de-
cember 2015. Daarnaast werd er een over-
gangsmaatregel voorzien voor wie voor 1 
december 2014 een overeenkomst met een 
aannemer afsloot of bestellingen voor mate-
rialen heeft geplaatst. De overgangsregeling 
geldt tot 1 februari 2016.

De nieuwe Vlaamse renovatiepremie onder-
scheidt vier categorieën van werken die in 
aanmerking komen voor een tegemoetko-
ming:
· Werken aan de structurele elementen van 

de woning: de funderingen, de muren, de 
draagvloeren en de trappen

· Dakwerken: verbeteren van dakgebinte, 
dakbedekking, goten en afvoer

· Buitenschrijnwerk: werken aan ramen en 
buitendeuren

· Technische installaties: werken aan de 
elektrische installatie, de sanitaire instal-
latie in de badkamer en het toilet en de 
centrale verwarming

Premies
Per categorie van werken wordt een premie 
van maximaal € 2 500 voorzien. De totaal-
premie bedraagt € 10 000. 
· Als je als eigenaar-bewoner een netto 

jaarinkomen hebt van minder dan € 29 030 
heb je recht op een hogere premie tot 
€ 3 333 per categorie van werken. Wel 
geldt nog steeds de maximale totaalpre-
mie van € 10 000. De premie is in twee 
keer aan te vragen. Tussen de twee aan-
vragen moet minstens één jaar en maxi-
maal twee jaar liggen.

· Als je de premie wil aanvragen mag je 
niet meer verdienen dan € 40 640 als al-
leenstaande zonder persoon ten laste. 

· Als alleenstaande met een persoon ten 
laste is dit € 58 050, te verhogen met  
€ 3 260 per bijkomende persoon ten laste. 

· Ook als je gehuwd bent of samenwoont, is 
het maximuminkomen € 58 050, te verho-
gen met € 3 260 per persoon ten laste. 

Belangrijk is wel dat er telkens wordt geke-
ken naar het inkomen van twee jaar voor de 
aanvraagdatum.

overgangsregeling
Indien je vóór 1 december 2014 een over-
eenkomst met een aannemer afsloot of be-
stellingen voor materialen hebt geplaatst, 
kan je voor de werken die daarop betrek-
king hebben tot 1 februari 2016 genieten van 
een overgangsregeling. Je kan dan nog een 
renovatiepremie aanvragen onder de oude 
voorwaarden.

aanvraag indienen
Een aanvraag indienen kun je bij Wonen-
Vlaanderen. De aanvraagformulieren vind je 
op volgende pagina: www.wonenvlaanderen. 
be/renovatiepremie.
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opletten met co !

CO, voluit koolstofmonoxyde, veroorzaakt 
in België jaarlijks duizenden ongevallen, 
waarvan een honderdtal met dodelijke af-
loop. In België is CO dan ook de meest voor-
komende oorzaak van dodelijke ongevallen 
door vergiftiging. De meest CO-ongevallen 
vinden plaats tussen november en april. 
Waterverwarmingstoestellen en kacheltjes 
(hout, gas, petroleum, ...) zijn de grootste 
boosdoeners.

wat is co ?
CO is een reukloos, kleurloos en smaakloos 
gas. Je merkt dus niet dat het in je woning 
aanwezig is. Het is echter zeer giftig. Ver-
warmingstoestellen zoals oudere verwar-
mingsketels, geisers en kachels halen hun 
zuurstof uit het lokaal waarin ze geplaatst 
zijn. Als er onvoldoende frisse lucht wordt 
aangevoerd, zal bij de verbranding veel CO 
vrijkomen. En als de verbrandingsgassen 
(onder andere rook, maar ook onzichtbare 
gassen zoals CO) dan niet correct worden af-
gevoerd, zullen deze zich vermengen met de 
lucht in het vertrek. Zo wordt CO dus inge-
ademd door de aanwezige personen.

Giftig
CO wordt wel eens een sluipmoordenaar ge-
noemd omdat je de eerste signalen van een 
CO-vergiftiging vaak niet herkent. Je wordt 
moe en wat misselijk, je krijgt wat hoofd-
pijn... Vaak denk je dat je gewoon vermoeid 
bent en heb je het gevoel dat je gaat in-
dommelen. Er treedt echter duizeligheid en 
bewustzijnsverlies op. Indien je in dezelfde 
ruimte aanwezig blijft, leidt dit tot een 
coma of zelfs de dood.

Voorkomen
Wat je zeker moet doen, is zorgen voor vol-
doende ventilatie. In een ruimte waar een 
risicovol toestel is geplaatst, is voldoende 
toevoer van verse lucht nodig. Daarnaast is 
het afvoeren van  de verbrandingsgassen uit 
dit vertrek noodzakelijk.

Het gebruik van verbrandingstoestellen in 
afgesloten ruimtes dient altijd vermeden 
te worden. Een goed onderhoud van schoor-
stenen en verwarmingsapparaten is ook van 
belang. Het zijn vaak defecte of slecht on-
derhouden verwarmingstoestellen die tot de 
ergste CO-ongevallen leiden. Verder kun je 
alert zijn voor alarmsignalen zoals verward-
heid, hoofdpijn, duizeligheid en een griepe-
rig gevoel.

Bouwen en wonen
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rijkevorsel bespaart jaarlijks
tot e 50 000 door aanpassing
openbare verlichting

Op vraag van de gemeente heeft Eandis dit 
najaar aanpassingen aan de openbare ver-
lichting uitgevoerd. Op een totaal van 1 857 
lichtpunten werden 1 157 lichtpunten op di-
verse locaties in de gemeente omgebouwd 
volgens een specifiek brandregime. Deze 
lampen, die voorheen de hele nacht brand-
den, zullen vanaf nu gedoofd worden tussen 
23 en 6 uur. Alle cabines en deelgebieden 
werden ondertussen door Eandis aangepast 
aan het nieuwe brandregime. 

De eenmalige investeringen voor deze om-
bouw worden begroot op € 26 571 (geba-
seerd op de huidige stroomprijs). De terug-
verdientijd van deze ingreep, die resulteert 
in minder stroomverbruik, wordt geraamd 
op zes maanden. Het eerste jaar zal er bij-
gevolg meer dan € 25 000 bespaard kunnen 
worden. De jaren nadien zal er jaarlijks een 
besparing zijn van meer dan € 50 000. De 
werkzaamheden aan de openbare verlich-
ting werden recent door Eandis afgerond.

ophaling kerstbomen

Op 6 en 7 januari 2016 worden de kerstbo-
men opgehaald door de technische dienst. 
De ophaling start op 6 januari vanaf  8.00 uur 
’s morgens. Om in aanmerking te komen voor 
deze gratis ophaling moet je kerstboom vóór 
deze datum en uur gebracht worden naar 
één van de volgende ophaalpunten:

wijk west
· kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
· kruispunt Kardinaal Cardijnlaan -
 Sint-Willibrordusstraat
· Molenakkers tegenover nr. 61
· aan kerkhof Rijkevorsel centrum

wijk noord
· kruispunt Gammel - Achtel
 (aan telefooncentrale)
· aan de kapel van Achtel
· kruispunt Hoogstraatsesteenweg -
 Wilgenstraat
· kruispunt Bremstraat - Koekhoven
· kruispunt Markweg - Achterstede
 (op grasberm Achterstede)
· Appelstraat tegenover nr. 3

wijk centrum
· aan kerststal Dorp
· aan parking de Wissel
 (naast huis Oostmalsesteenweg nr. 12)
· aan Prinsenhof
 (tegenover Prinsenpad nr. 38)
· op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat
· aan brandweerkazerne Looiweg
 (vooraan op grasveld)
· aan speelweide in de Vaerenvelden
 (tussen nr. 10 en nr. 12)
· op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
· Donk (tegen Stevennekens)
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wijk zuid
· op de hoek Binnengeleg -
 Oostmalsesteenweg (grasveld)
· aan de speeltuigen Oud Lo
· op de hoek Oude Baan -
 Sint-Lenaartsesteenweg
· juist over Brug 8
 (glasbollen Oostmalsesteenweg)

wijk sint-Jozef
· hoek Stevennekens - Oude Goorstraat
· aan steenfabriek Sas
 (vooraan rechts op noodparking)
· aan de chalet Sint-Jozef
 (kant fietsstalling)
· aan kerk Sint-Jozef
 (rechts tegen Kerkdreef)
· aan bushokje Meir (rechts)
· inrit Gemeentebos (aan kapel)

Let op! Er worden alleen echte naaldbomen 
(geen plasticbomen) opgehaald en dit zon-
der mand of pot en zonder versiering.

wegenwerken
sint-lenaartsesteenweg

De Sint-Lenaartsesteenweg is een maand 
geleden opnieuw opengesteld voor het ver-
keer. De wegenwerken, uitgevoerd door het 
Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), zijn 
echter nog niet volledig afgewerkt. Omwille 
van onvoorziene problemen met de onder-
grond besloten AWV en de aannemer om te 
wachten met het aanbrengen van de laatste 
laag asfalt (toplaag).

Dit laatste werk wordt uitgesteld naar het 
voorjaar van 2016. Het aanbrengen van de 
toplaag zal vermoedelijk enkele dagen in be-
slag nemen. De totale duurtijd van de wer-
ken is afhankelijk van de eventuele herstel-
lingen die uitgevoerd moeten worden.

tijdelijke snelheidsbeperking
op de sint-lenaartsesteenweg 
van 50 km/uur
In afwachting van de nieuwe toplaag werd de 
N131 opnieuw opengesteld voor het verkeer. 
Aangezien er nog geen toplaag ligt en ook 
geen markeringen aangebracht zijn, geldt 
er tijdelijk een snelheidsbeperking van 
50 km/uur. Gelieve hiermee rekening te 
houden.

Bouwen en wonen

samenaankoop dakisolatie: prijzen gekend

Deze winter organiseert de gemeente samen met IOK een sa-
menaankoop dakisolatie. Ondertussen zijn de firma’s gekozen 
en zijn de prijzen en voorwaarden gekend. Ook indien je je nog 
niet hebt ingeschreven, is deelname nog steeds mogelijk. De 
prijzen en voorwaarden gelden namelijk voor alle inwoners van 
Rijkevorsel en dit nog gedurende heel 2016.

 Meer info:
 www.iok.be/dakisolatie 
 milieudienst Rijkevorsel - 03 340 00 23
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rijkevorsel opnieuw één van
de beste sorteerders !

Net als vorig jaar kan Rijkevorsel pronken 
met uitstekende restafvalcijfers. Van de 
308 Vlaamse gemeenten is Rijkevorsel de 
tweede beste sorteerder van het aantal ki-
logram restafval per inwoner. 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaat-
schappij (OVAM) publiceert jaarlijks een 
rapport over de hoeveelheid huishoudelijke 
afvalstoffen die werd ingezameld door de 
Vlaamse gemeenten. In 2014 daalde de hoe-
veelheid restafval tot 146 kg per Vlaming, 
het laagste niveau sinds het begin van de 
metingen. Het restafval is de verzameling 
van het huisvuil dat huis-aan-huis ingeza-
meld wordt in zakken of containers, het 
straat- en veegvuil van de gemeenten en het 
grofvuil dat huis-aan-huis of op de recycla-
geparken wordt ingezameld.

De daling van het restafval is volledig toe te 
schrijven aan het grofvuil en is een recht-
streeks gevolg van de maatregel die in 2013 
genomen werd om minimumtarieven voor de 
inzameling van grofvuil te verplichten. Vanaf 

1 januari 2014 waren quasi alle lokale be-
sturen en recyclageparken in regel met deze 
nieuwe verplichting die duidelijk haar vruch-
ten afwerpt.

Kempen boven !
In de Kempen bedraagt het gemiddelde 92 
kg per inwoner, een pak minder dan het 
Vlaamse gemiddelde. Dit is goed te zien op 
de afvalkaart van Vlaanderen, waarbij de 
Kempen volledig groen kleurt.

hoe komt het dat de Kempen
zo goed scoort ?
Vele Kempense gemeenten voeren i.s.m. 
IOK Afvalbeheer een afvalarm beleid, met 
onderstaande aandachtspunten:
· nadruk op het afvalpreventiebeleid (thuis-

composteren, stickeracties om ongewenst 
reclamedrukwerk te weren, acties m.b.t. 
afvalarm winkelen of preventie in samen-
werking met de lokale middenstand, pro-
motie van herbruikbare materialen, ...)

· duidelijke communicatie naar de burger, 
in het bijzonder over de selectieve inza-
meling in de gemeente

· selectieve inzameling van GfT-afval
· toepassing van het ‘vervuiler betaalt prin-

cipe’ en diftar-systemen 
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Bouwen en wonen

· 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

Rijkevorsel duikt met 76,85 kg per inwoner 
nog een stuk onder het Kempisch gemid-
delde. Alleen de gemeente Arendonk doet 
dit jaar nog beter. Het is al de derde keer op 
rij dat onze gemeente de zilveren medaille 
in de wacht sleept: in 2012 na Kortenberg, 
in 2013 na Merksplas en vorig jaar dus na 
Arendonk. Met zo’n cijfers kunnen we ons al-
vast uitroepen tot koning van de regelmaat. 
Een dikke pluim aan alle inwoners!

wat gebeurt er uiteindelijk
met ons restafval?
Meer dan 70 % van ons afval krijgt een 
tweede leven door middel van hergebruik, 
recyclage of compostering. Het restafval 
wordt voor het overgrote deel verwerkt in 
verbrandingsinstallaties met energierecupe-
ratie. Nog slechts een hele kleine hoeveel-
heid, een halve procent van al het afval, 
komt op stortplaatsen terecht.

top-10 restafval kg / inwoners
 1. Arendonk 76,37
 2. Rijkevorsel 76,85
 3. Kortenberg 77,18
 4. Herstappe 77,74
 5. Herentals 78,85
 6. Dessel 80,40
 7. Merksplas 80,91
 8. Westerlo 81,07
 9. Heist-op-den-Berg 81,47
10. Grobbendonk 82,02
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁
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werKen en ondernemen

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel wil 
de bedrijven uit deze sector een duwtje in 
de rug geven. Dit doet de gemeente samen 
met het stadsbestuur van Hoogstraten en de 
gemeentebesturen van Merksplas en Baarle-
Hertog. Ook VITO Hoogstraten en belangen-
verenigingen als Voka, de Vlaamse Confe-
deratie Bouw en de Bouwunie verlenen hun 
steun aan het project.

De ondernemingen van de bouwsector zorgen 
voor een niet te onderschatten tewerkstel-
ling en een verhoogde welvaart in de streek. 
In onze vier gemeenten zijn al minstens 650 
bedrijven direct actief in de bouwsector.

Samen met de aanverwante dienstenverle-
ning en leveranciers zijn ze goed voor 25 % 
van de economische bedrijvigheid. Een niet 
geringe prestatie!

Gezichten van Bim
Vier mensen uit de bouwsector geven een 
gezicht aan de campagne van BIM. Danny 
Herthogs uit Rijkevorsel, Jef Verheyen uit 
Merksplas, Petra Lievens en Michel Boeckx 
uit Hoogstraten werden hiervoor uit een 
reeks kandidaten geselecteerd. Hun gezich-
ten zullen prijken op affiches, uitnodigingen 
en flyers. Allen dragen ze zo bij om de bouw-
sector in de Noorderkempen in de kijker te 
zetten.

netwerkmoment op 28 januari
De aftrap van dit BIM-jaar wordt gegeven 
op 28 januari in het VITO. Zelfstandigen en 
werknemers uit de bouwsector worden dan 
verwacht op een informatief netwerkmo-
ment.

In 2016 wordt de bouwsector in de Noorderkempen in de schijnwerpers 
gezet. Er zullen meerdere evenementen georganiseerd worden onder de 
verzamelnaam BIM, dat staat voor Bouw, Innovatie en Maatschappij.

De bouwsector in de kijker
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Marc Dillen, directeur-generaal van de 
Vlaamse Confederatie Bouw, komt zijn rap-
port ‘Doorbraken, scenario’s voor een tech-
nologische evolutie’ toelichten. Hij gunt ons 
een blik op de toekomst en zoomt hierbij 
in op de eigenheid van de bouwsector in de 
Noorderkempen.

Vervolgens zal Rony Bols, voorzitter van de 
adviesraad en CEO van Groep Eribel, zijn 
verhaal vertellen vanuit de praktijk over 
de evoluties, die zijn bedrijf heeft door-
gemaakt: van een schrijnwerkerij naar een 
hoog technologisch bedrijf. Hij zal je hierbij 
ongetwijfeld inspireren.

Het vormt de perfecte brug naar het ronde-
tafelgesprek met de burgemeesters Dorien 
Cuylaerts, Tinne Rombouts, Frank Wilrycx en 
Leo Van Tilburg over hoe de overheden sa-
menwerken met de bouwsector om invulling 
te geven aan de maatschappij van morgen: 
· Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit en 

wat met onze woonwijken ?
· Wat zijn de bouwnoden in de welzijnssec-

tor van de 21ste eeuw ? 
· Welke projecten staan er op stapel in de 

deelnemende gemeenten ?
· Hoe duurzaam willen en kunnen we zijn ? 
· Hoe floreren de bedrijven in een eenge-

maakt Europa...

En tenslotte komt Kris Peeters, federaal mi-
nister van economie en werk, ons een hart 
onder de riem steken. Ongetwijfeld doet hij 
ons een aantal tips aan de hand over hoe 
men in de bouwsector extra mensen kan 
tewerkstellen tegen een kostprijs die ook 
draaglijk is voor kleinere bedrijven.

Het belooft alvast een boeiende en inspire-
rende avond te worden, waarbij een aantal 
handvaten worden aangereikt die in de prak-
tijk gebruikt kunnen worden om een zaak 
verder uit te bouwen tot een gezonde en 
florerende onderneming.

Programma 28 januari 2016
· 18.30 uur: ontvangst
· 19.00 uur: welkomstwoord
· 19.10 uur: ‘Doorbraken’ – Marc Dillen
· 19.35 uur: ‘De ondernemer aan het
      woord’ – Rony Bols
· 19.55 uur: rondetafelgesprek met de vier
      burgemeesters
· 20.30 uur: Minister Kris Peeters
· 20.45 uur: netwerkdrink
· 22.30 uur: einde

Meer info:
www.facebook.be/bouw2016
www.rijkevorsel.be/BIM

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

 

Meer    
info
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Vanaf 2016 veranderen een aantal zaken in het bibliotheekreglement. 
Hieronder vind je de belangrijkste wijzigingen terug.

Nieuw reglement bibliotheek

VriJe tiJd

Vanaf 2016 krijgen een aantal boeken het label ‘snelboek’. Dit zijn de nieuwste bestsellers, 
waarvoor gedurende een aantal maanden andere regels gelden. Je mag slechts twee snelboeken 
meenemen, je mag ze slechts twee weken houden en kan ze niet verlengen. Deze snelboeken 
worden voorzien van een duidelijke sticker.

Elke lener mag maximaal tien boeken, tijdschriften of dvd's meenemen. Per kaart kunnen maxi-
maal twee snelboeken en één dvd uitgeleend worden. Je mag je boeken en tijdschriften vier 
weken houden. Voor snelboeken en dvd's is dat slechts twee weken.

Verlengen kan vanaf januari maximaal vier keer. Je kan je boeken twee keer via ‘mijnbiblio-
theek’ op de website rijkevorsel.bibliotheek.be verlengen. Daarna kun je je werken nog maxi-
maal twee keer verlengen. Een boek verlengen kan niet als een andere lezer het gereserveerd 
heeft. Verlengen kan:
· in de bibliotheek
· online via mijnbibliotheek
· per e-mail: bibliotheek@rijkevorsel.be
· telefonisch: 03 340 00 51

Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt € 0,05 per materiaal per 
dag achterstand.

Het volledige reglement kun je in de bibliotheek of op de website terugvinden.
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welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
‘Zeldzame aarden’ van Sandro Veronesi, 
over een man die binnen een tijdsbestek van 
24 uren de controle verliest over zijn hele 
leven. Interessant !

hoe vaak bezoek je
de bibliotheek?
Zeker maandelijks. Ik koop ook wel boeken 
die ik echt graag wil hebben.

weet je nog in welk boek
je leerde lezen?
Dat is zo lang geleden! Ik las wel graag de 
boeken van Tiny en Pietje Puk.

in welk boek had je zelf
graag geleefd en waarom ?
Moeilijke vraag, graag zou ik in een villa 
van Palladio in Vicenza geleefd hebben, in 
de villa Valmarana ai Nani. Maar ik kan er 
niet direct een boek aan koppelen. Dat zal 
de achttiende eeuw zijn. De fresco's spreken 
alleszins tot mijn verbeelding. En de tuin is 
zo mooi, om in weg te dromen met een goed 
boek.

welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Triest: ‘Tonio’ van AfT Van der Heyden over 
het ongeluk van zijn zoon.
Blij: ‘De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween’ van Jonas Jonasson vond 
ik wel grappig.

welk boek is
jouw absolute nummer 1 ?
‘De gezusters Materassi’ van Aldo Palazze-
schi vond ik heel mooi. Over twee zussen 
die een naai- en borduuratelier exploiteren 
in de buurt van firenze. Door het overlijden 
van een zus ontfermen ze zich over haar 
zoon Remo, een beeldschone jongen die hun 
pijnlijke neergang inzet.
 
met welk personage
zou je graag bevriend zijn ?
Een personage kan ik niet meteen bedenken. 
Ik zou liever Paolo Giordano eens ontmoe-
ten, de schrijver van ‘De eenzaamheid van 
de priemgetallen’.

noem drie van je
favoriete schrijvers ?
Leo Pleysier, plaatselijk talent moet je koes-
teren. Adriaan Van Dis, vooral ‘Ik kom te-
rug’, Sandro Veronesi...

welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Wit is altijd schoon’ van Leo Pleysier. On-
langs nog het theaterstuk met Sien Eggers 
gezien, heel mooi.

wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’?
Ingrid Verboven, toen ik met een gebroken 
schouder thuis zat, ging zij altijd boeken ha-
len voor mij in de bib. Dat ben ik niet ver-
geten!

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
nit Krols,
oud-leerkracht 
van de wegwijzer 
en bestuurslid bij 
oxfam rijkevorsel.
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VriJe tiJd

Ontdek	je	leesprofiel

een bibliotheek vol boeken, 
waar begin je dan met zoeken ?
Ben je op zoek naar een goed boek, maar ver-
dwaal je tussen alle mogelijkheden? Dan kan 
je op onze website terecht om je voorkeurs-
profiel te bepalen. Ben je een adrenalinezoe-
ker, autodidact, evenwichtszoeker, huismus, 
literair, romanticus of trekvogel? Vul de vra-
genlijst in en kom het gauw te weten.

Het invullen van de vragenlijst neemt on-
geveer tien minuutjes van je tijd in beslag. 
Aan het einde krijg je meteen je resultaat 
te zien.

Je	leesprofiel	gevonden	?	
Proficiat	!
Op onze website vind je per leesprofiel een 
link naar de boeken in onze bibliotheek die 
perfect bij je passen. Heb je graag wat ex-
tra tips of kun je wat hulp gebruiken bij het 
zoeken? Vraag dan zeker even
onze raad, we helpen je
graag verder.

Kiekeboe 2016: geen 
inschrijvingen voor monitoren

In de zomer zet speelpleinwerking Kiekeboe 
zijn deuren open voor alle kinderen die zich 
eens flink willen uitleven. 
Om alles mee in goede banen te leiden, doen 
de jeugddienst en de kinderclub traditiege-
trouw beroep op een groep enthousiaste 
monitoren. De voorbije jaren ondervonden 
we dat een vakantiejob als monitor een ge-
geerde job is. Zo ontvingen we in 2015 maar 

liefst 75 inschrijvingsformulieren van jon-
geren uit Rijkevorsel om als monitor aan de 
slag te gaan tijdens de speelpleinwerking.

Enerzijds zijn we heel blij met de grote res-
pons. Anderzijds stellen we in de praktijk 
vast dat het tewerkstellen van veel verschil-
lende monitoren het moeilijker maakt om de 
continuïteit van de werking te waarborgen. 
Daarom heeft het gemeentebestuur beslo-
ten om in 2016 geen nieuwe monitoren aan 
te nemen. Alleen jongeren die werkzaam 
waren als monitor bij Kiekeboe in 2015 ont-
vangen een inschrijvingsformulier. Wij wil-
len jullie alvast bedanken voor het begrip.

toontaggetkunt: oproep
vrij podium

Iedereen heeft talent! Daar gaat ook de 
jeugdraad van Rijkevorsel van uit. Daarom 
organiseren ze op zondag 10 april in samen-
werking met de Rijkevorselse jeugdvereni-
gingen de vijfde editie van het culturele 
evenement Toontaggetkunt. De hele dag 
worden er verscheidene workshops inge-
richt en net als vorig jaar hebben een aantal 
jeugdverenigingen leuke pleinspelen in el-
kaar geknutseld. Of je nu lid bent van een 
jeugdvereniging of niet, dat maakt niet uit: 
iedereen is welkom!

Deze creatieve dag wordt afgesloten met 
een vrij podium op de kiosk achter het ge-
meentehuis. Ben je bezig met muziek, dans, 
tekst, goochelen, theater, sport of wat dan 
ook, twijfel dan niet en schrijf je in tot 
en met zondag 6 maart. Stuur je gegevens 
(voor- en achternaam, e-mailadres en tele-
foonnummer), een beschrijving van wat je 
wil doen, de tijdspanne en het materiaal dat 
je nodig hebt en eventuele andere vereisten 
door naar jhdewauwel@hotmail.com. 

Hopelijk zien we jullie allemaal daar !

03 340 00 52
bibliotheek@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/ontdekjeleesprofiel

 

Meer    
info
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Het gemeentebestuur van Rijkevorsel brengt 
samen met een 60-tal andere gemeenten/
steden fuifnummers van en naar hun feest-
bestemming tijdens oud en nieuw.

Ook als inwoner van Rijkevorsel kun je op ou-
dejaarsavond vanaf 18.00 uur en op nieuw-
jaarsdag tot middernacht ‘gratis’ bus en/of 
tram nemen !

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 langs in één van de 
verdeelpunten. De volledige lijst van ver-
deelpunten, reiswegen en dienstregelingen 
in onze gemeente vind je op www.delijn.be. 
In Rijkevorsel kun je terecht in het gemeen-
tehuis en de bibliotheken tijdens de normale 
openingsuren. fuifnummers met een Lijn-
abonnement (ook diegenen uit niet-deel-
nemende gemeenten/steden en districten) 
rijden zonder extra ticket mee.

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

Gratis met de feestbus van oud naar nieuw
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speelstraten in rijkevorsel

In de zomervakantie van 2015 liep het proef-
project ‘Speelstraten in Rijkevorsel’ waar-
door jij je straat kon omtoveren in een heus 
speelparadijs voor kinderen uit de buurt ! 
Omwille van het grote succes wordt dit pro-
ject zeker herhaald tijdens de zomervakan-
tie van 2016.

Wil jij jouw straat ook omtoveren tot een 
speelstraat? Vul dan de nodige formulieren 
in die je terugvindt op www.jeugdrijkevor-
sel.be of bij de jeugddienst en bezorg ze 
voor 31 maart 2016 aan de jeugddienst !

Om in aanmerking te komen voor een speel-
straat gelden enkele voorwaarden.

waaraan moet de straat 
voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woon-

karakter. De aanwezigheden van bv. han-
delszaken kan de inrichting van een speel-
straat bemoeilijken.

· De straat heeft een snelheidsbeperking 
van max. 50 km/uur.

· Er rijdt geen openbaar vervoer door de 
straat.

· Er is geen doorgaand verkeer in de straat 
(de politie geeft advies of het verkeer 
veilig langs andere wegen kan geleid wor-
den).

welke voorwaarden moeten 
door de bewoners worden 
ingevuld ?
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij 

de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus 
zelf voor een invulling van de speelstraat.

· Minstens 80 % van de bewoners verklaart 
zich akkoord met de inrichting van een 
speelstraat. Dit moet bewezen worden 
aan de hand van een gehandtekende en-
quête.

· Elke speelstraat heeft minstens 2 speel-
straatverantwoordelijken die alles in 
goede banen leiden.

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door 
de bewoners.

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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· www.jeugdrijkevorsel.be
· Kinderclub: 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be
· Grabbelpas: 03 340 00 35
 jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Vooruitblik krokusvakantie

De Grabbelpas heeft weer een spetterend 
programma vol afwisselende en verrassende 
activiteiten in elkaar gestoken. We zullen al 
een tipje van de sluier oplichten: we gaan 
naar Plopsa Indoor, gaan naar het poppen-
theater Propop, leren over chemie, maken 
carnavalsmaskers, gaan genieten van een 
show van Jan De Smet in De Singer en doen 
nog zoveel meer leuke activiteiten!
De begeleid(st)ers van de Kinderclub hebben 
eveneens een keitof activiteitenprogramma 
voor de krokusvakantie in petto. Wat we 
juist gaan doen, blijft nog even geheim maar 
wees er maar zeker van dat het weer een 
topvakantie wordt!

folders met alle info over de krokusvakantie 
zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse 
scholen vanaf 4 januari. Inschrijven voor 
deze activiteiten kan vanaf maandag 25 ja-
nuari om 19.00 uur tot en met vrijdag 29 
januari 2016. 

inschrijven voor deze 
activiteiten is een must !
Net zoals de voorgaande vakantie zal er 
in de Kinderclub met een inschrijvingsstop 
worden gewerkt. Dat betekent dat er maxi-
mum 98 kinderen in de Kinderclub kunnen 
opgevangen worden. Na de uiterste inschrij-
vingsdatum van 29 januari 2016 zullen er hoe 
dan ook geen inschrijvingen meer worden 
aangenomen voor de krokusvakantie. Deze 
maatregel hanteren we om een kwaliteits-
volle opvang aan jullie kinderen 
te garanderen.

sluitingsdagen Kinderclub in 2016

· vrijdag 1 januari 2016: Nieuwjaar
· maandag 28 maart 2016: Paasmaandag
· donderdag 5 mei 2016: O.-H.-Hemelvaart
· vrijdag 6 mei 2016: brugdag
· maandag 16 mei 2016: Pinkstermaandag
· donderdag 9 juni 2016: dag van het gemeentepersoneel
· maandag 18 juli 2016 t.e.m. vrijdag 22 juli 2016: collectieve 

sluitingsweek
· maandag 15 augustus 2016 : O.-L.-V.-Hemelvaart
· vrijdag 16 september 2016: pedagogische studiedag, enkel 

ochtendopvang
· vrijdag 11 november 2016: Wapenstilstand
· maandag 26 december 2016 t.e.m. vrijdag 30 december 2016: 

collectieve sluitingsweek
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Op vrijdag 19 februari 2016 richt de sportraad 
i.s.m. het gemeentebestuur het Sportgala 
in. Op dit gala worden de  sportlaureaten, 
kampioenen en uitzonderlijke sportpresta-
ties van 2015 gehuldigd.

Hou deze datum alvast vrij !

Langs deze weg willen we nogmaals iedereen 
oproepen om een sporter of sportvereniging 
kandidaat te stellen voor de sportlaureaten 
2015.

Volgende laureaten
worden er gehuldigd
· Sportman van Rijkevorsel 2015
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2015
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2015
· Sportvereniging van Rijkevorsel 2015
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2015

Voorwaarden waaraan de 
kandidaten moeten voldoen
· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevor-

sel
· Een pracht van een sportieve prestatie 

geleverd hebben in 2015
· Een belangrijke bijdrage leveren aan het 

sportgebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht wor-
den bij de sportdienst tot 10 januari 2016. 
Ken je daarenboven nog kampioenen of 
sporters die een uitzonderlijke sportieve 
prestatie leverden in 2015, kun je ook dit 
nog laten weten aan de sportdienst tot 10 
januari 2015. De nodige formulieren vind je 
terug op de website of kun je bekomen bij 
de sportdienst.

In de volgende editie zal er meer informatie 
verschaft worden over het verloop van deze 
sportieve avond.

erkenning gemeentelijke
sportverenigingen

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke er-
kenning als sportvereniging is beschikbaar 
tot 15 februari 2016 op de website www.
rijkevorsel.be, onder de rubriek diensten/
sportdienst/links en downloads. Je kunt de 
nodige formulieren ook afhalen bij de sport-
dienst in het Klooster.

De aanvraagdossiers zelf moeten binnenge-
bracht worden bij de sportdienst 
vóór 1 maart 2016.

oproep kandidaturen sportgala 2015

sportdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 36

 

Meer    
info
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lopen in eigen streek
met de noordloper

Criterium De Noordloper is een organisatie 
van de Sportregio Noorderkempen ILV i.s.m. 
verschillende Kempense gemeenten, lokale 
verenigingen en LeVHeL. 

deelnemen aan de noordloper
De Noordloper is een open criterium voor re-
creanten, gevorderde lopers en aangesloten 
VAL-leden. De lopers die aan het criterium 
wensen deel te nemen, kunnen éénmalig 
een criteriumkaart aan e 5 kopen. Hiervoor 
krijgen ze een persoonlijke barcodekaart 
die ze laten scannen bij elke jogging waar-
aan ze deelnemen. De criteriumkaart wordt 
gescand na de plaatselijke inschrijving. Elke 
loop dient nog afzonderlijk betaald te wor-
den. Bij verlies van de criteriumkaart moet 
een nieuwe kaart aangekocht worden.

criteriumprijs
Bij deelname aan minstens acht joggings 
ontvang je als loper een criteriumprijs. Jon-
geren krijgen deze mits deelname aan min-
stens vijf joggins. Na de laatste loop vindt 
bovendien de prijsuitreiking plaats van de 
tombola. Deze tombola wordt gehouden on-
der alle houders van een criteriumkaart.

Meer info:
www.noordloper.be

sportraad: algemene 
vergadering + sportcafé

Op maandag 18 januari 
2016 is de eerstvolgende 
algemene vergadering 
van de sportraad. Deze 
vindt plaats in de raad-
zaal van het gemeente-
huis om 20 uur.

· 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

© Bart huysmans
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#2310

België was in het begin van de 20ste eeuw voor de voedselbevoorrading 
sterk afhankelijk van import uit het buitenland. Door de Duitse inval in 
augustus 1914 werd de Belgische economie ontwricht. Omdat soldaten 
werden gemobiliseerd ging een deel van de oogst verloren door het gebrek 
aan mankracht. Er ontstond voedselschaarste en daarom werd het Nationaal 
Hulp- en Voedingscomité opgericht met vertakkingen over heel België.

Per gemeente werd een lokaal comité opgericht. De plaatselijke notabelen zoals de onder-
wijzer, gemeentesecretaris of pastoor maakten hiervan deel uit. Ook in Rijkevorsel was dit 
het geval, maar als een echte plattelandsgemeente bestond het ‘komiteit’ voornamelijk uit 
landbouwers. Karel Geerts – burgemeester en landbouwer – was de voorzitter van het comité 
in Rijkevorsel. Echter moest hij na verloop van tijd plaats ruimen omdat volgens een Duitse 
richtlijn burgemeesters niet meer aan het hoofd mochten staan van het lokale comité. Hij werd 
daarom vervangen door pastoor Benedictus Van den Langenbergh.

Tijdens de oorlog was het gebrek aan geld ook een groot probleem. Het tekort werd opgevangen 
door het drukken van lokaal noodgeld. Dit werd gebruikt om voedsel en andere levensnoodzake-
lijke goederen aan te kopen. Op het noodgeld werd duidelijk vermeld dat enkel noodzakelijke 
artikelen gekocht mochten worden. In ‘drankhuizen’ kon men het noodgeld niet gebruiken. 
Hieronder vind je afdrukken van noodgeld terug uit 1916 van het ‘Plaatselijk Hulpkomiteit van 
Ryckevorsel’.

Bron: “Kempisch noodgeld tijdens WOI” van Rudy Dillen.
Met dank aan de Heemkundige Kring vzw

100 jaar geleden in Rijkevorsel...
Noodgeld in de Eerste Wereldoorlog

Imperial War
Museum London



Geflitst...

7 november 2015: cyclocross Kievitsheide sint-Jozef

18 november 2015: feestelijke middag in rusthuis den Brem

met de smartones en oxfam wereldwinkel

4 december 2015: winnaar sportquiz sportraad, Fc de Kliefhamers

19 november 2015: feest van de derde leeftijd

19 november 2015: try-out 

michael Van Peel in de singer

10 november 2015:

supportersfeest wielervrienden

william’s Place met Gert dockx,

thijs en toon aerts

11 november 2015:

muziekspektakel
van 11 tot 11

voor 11.11.11
33

november 2015:
duivelse molens

© Bart huysmans

© Bart huysmans

© martine Goetschalckx
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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 Rijkevorsel
 bart.mertens@scarlet.be

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

2 en 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

2, 3, 7, 8, 9 januari 2016
 2 januari om 20.00 uur
 3 januari om 14.00 uur
 7 januari om 20.00 uur
 8 januari om 20.00 uur
 9 januari 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!
e 8

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

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

10 januari 2016
om 10.30 uur
nieuwjaars-aperitief/ontbijtconcert
Concert

Eten en drinken
Nog nieuwjaarswensen uit te wisselen? 
Een winterzondag weg uit je luie ze-
tel? Een gezellige zondagmiddag onder 
vrienden? Culturele Vereniging De Brug 
nodigt haar sympathisanten en gees-
tesgenoten (iedereen is uiteraard wel-
kom!) op zondag 10 januari uit op een 
‘nieuwjaars’aperitief/ontbijtconcert 
met Rik Ooms en Geert Standaert.
e 20

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

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

15 januari 2016
om 19.00 uur
Kaartavond rikken en jokken
Spel

Rikken & Jokken Kaartavond in Achtel. 
Iedereen heeft prijs. Inschrijvingen 
vanaf 19.00 uur, aanvang om 19.30 uur 
stipt.
e 4

 ’t Molenhof
 Achtel 80 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 achtel@telenet.be

16 en 17 januari 2016
16 januari om 18.00 uur
17 januari om 9.30 uur
Gewestelijke Vogeltentoonstelling
Tentoonstelling

Op deze tentoonstelling laten een 700-
tal vogels hun mooiste verenkleed zien. 
Van duiven tot kanaries, van vinken tot 
grasparkieten… een bont gezelschap. Er 
is een tombola 'altijd prijs' en een spe-
ciale kindertombola.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Maatschappij Ons Genoegen
 Rijkevorsel
 03 314 13 48
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16 januari 2016
om 19.30 uur
winterklanken door VlV-combo
Concert

In 1989 werd in de schoot van de Rij-
kevorselse bakkersfamilie Van Leuven 
een harmonieorkest opgericht. Vandaag 
de dag brengen ze nog steeds muziek, 
weliswaar met een kleinere bezetting 
(Combo) maar met evenveel enthousi-
asme. In de Sint-Jozefkerk brengen ze 
nummers uit hun uitgebreid repertoire. 
James Last, Louis Neefs, Glenn Miller, 
... zullen er zeker bij zijn.
e 5

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 60 - 2310 Rijkevorsel

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

deuren om 19.30 uur
start om 20.00 uur
Vriendinnen
Theatervoorstelling

Vriendinnen gaat over een levenslange 
vriendschap tussen Maria en floren-
tine. We volgen beide vrouwen vanaf 
hun jeugdjaren tot op het moment dat 
ze de pensioengerechtigde leeftijd al 
lang voorbij zijn. Zoals iedereen onder 
ons kennen zij succes en tegenslagen, 
ruzies en verzoeningen, vreugde en 
verdriet. Marleen Merckx en Annemarie 
Picard schitteren als nooit tevoren!
e 15

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Culturele Vereniging De Brug
 Rijkevorsel
 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be

om 20.30 uur
laBtrio new York Project
Concert

LABtrio bestaat uit jonge avontuur-
lijke musici. De band werkt al acht 
jaar samen, heeft een indrukwekkende 
prijzenlijst, en bracht in 2013 het fel 
gesmaakte album Fluxus uit. Ze heb-
ben een unieke triosound, waarin jazz-
improvisatie en elektronische muziek 
worden gemixt. Voor hun NY Project 
nodigen ze rietblazer Michaël Attias en 
cellist/multi-instrumentalist Christop-
her Hoffman uit.
e 14
voorverkoop: e 14
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs: e 16
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

17 januari 2016
om 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, 

motorijders en tractoren en optreden 
dansgroep Sint-Jorisgilde. 11.30 uur: 
Verkoop van allerlei offergaven: var-
kenskoppen, bloedworsten, verse melk, 
kippen, ... 14.00 uur: Winterse wande-
ling van ongever 7 km in en rond Achtel.
Gratis

 Kapel Achtel
 Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 achtel@telenet.be

om 11.00 uur
aperitiefconcert Brass Band condor
Concert
Eten en drinken
Iedereen welkom op het aperitiefcon-
cert van Brass Band Condor. Om de 
hongerige magen te stillen bieden wij 
je vrijblijvend aan: een kaas- of vlees-
schotel met brood aan de democrati-
sche prijs van € 8 per schotel en voor 
de kleinsten een kinderschotel aan € 5. 
Gratis
reservatie verplicht voor 10 januari 
door storting op rekeningnummer 
van BBc Be38 0682 0099 8272 met 
vermelding van keuze en aantal.

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 Brass Band Condor
 brassbandcondor@telenet.be

om 15.00 uur
tim mulleman, hiu-man chan, olav 
stener olsen & Goedele taveirne
Concert

Twee muzikale duo’s, twee koppels met 
een passie voor kamermuziek, bunde-
len hun krachten in een uitdagende reis 
doorheen het klassieke én hedendaagse 
repertoire – van Bach tot feldman. Hun 
credo: alle muziek is één.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 5
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inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 6

 De Singer
 Bavelstraat 35 – 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

19 januari 2016
het Kleine moleke 9.00-10.00 uur
het moleke 10.30-11.30 uur
speeluurtje voor nieuwe kleuters in 
het moleke en het Kleine moleke
Opendeurdag 

Is jouw kleuter op 1 februari 2,5 jaar 
dan kan je samen met jouw kleuter vrij-
blijvend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes) in Het Moleke en in het 
Kleine Moleke (wijkschool).
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

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

19 en 20 januari 2016
om 20.30 uur
Philippe Geubels (try-out) - 
uitVerKocht
Stand-up comedy
Na twee jaar televisiewerk in binnen- 
en buitenland is Philippe Geubels in 
volle voorbereiding van zijn nieuwe 
zaalshow. In het theaterseizoen 2016-
2017 zal Philippe een toer doen langs-
heen theaters in België en Nederland. 
In januari zal hij in de Singer try-outen 
voor deze voorstelling!

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

21 januari 2016
om 20.30 uur
Begijn le Bleu (try-out) - 
uitVerKocht
Stand-up comedy
Volgens de Westerse maatschappij zijn 
er maar drie woorden die ertoe doen 
in deze wereld: pluk de dag. Al de rest 
is bagage. Eenvoudig, niet? Hoe 'foute 
vriend' Begijn Le Bleu er toch telkens 
in slaagt het leven moeilijker te ma-
ken dan het is, laat hij zien in ‘Met mij 
gaat alles goed’. Omdat je graag lacht 
met losers, maar ook omdat je jezelf er 
stiekem in herkent.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

23 januari 2016
om 13.30 uur
Veldloop
Sportactiviteit

Alle sportievelingen geboren in het jaar 
2009 of vroeger kunnen deelnemen aan 
de 3de 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!
e 5
kinderen 2003-2009: e 2,50
leden KaVVV: gratis

 Terreinen fC Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 AC Rijkevorsel
 0496 79 13 53
 luc.vanlaenen@skynet.be
 acrijkevorsel.weebly.com

om 20.00 uur
Bingo op rijko Korfbal
Spel

Een leuke bingo-avond met amusante ge-
burenpijzen, veel plezier en amusement. 
Kom met vrienden, buren, familie,... en 
maak er een prettige avond van! Heb jij 
het eerst de vier hoeken, de diagonalen 
of een volle kaar, dan is het bingo!
e 10

 Kantine Rijko KC
 Kruispad 4 - 2310 Rijkevorsel

 Rijko vzw - www.rijko-korfbal.be

24 januari 2016
Van 11.15 tot 14.00 uur
Verhalen uit il decamerone
Lezing
Eten en drinken

Na het succes van ‘Beatrijs’ neemt 
Inez De Witte, romaniste en Italofiel, 
ons mee naar de vroege Renaissance. 
Zij leest enkele verhalen voor uit de 
literaire klassieker Il Decamerone van 
Giovanni Boccaccio. Aansluitend volgt 
er een koud buffet.
e 35
davidsfondsleden: e 30
inschrijven tot 15 januari

 Het Lozenhof
 Oostmalsestwg. 91 - 2310 Rijkevor-
sel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

Van 14.00 tot 21.00 uur
Fanfarefeesten
Concert
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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.vnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

27 januari 2016
om 20.30 uur
teun Verbruggen &
oscar-Jan hoogland
Concert

 © Jos Knaepen

Top-Nederlandse en -Vlaamse musici 
ontmoeten elkaar in de meest intieme 
bezetting mogelijk: het duo. Speciaal 
voor Beste Buren selecteerde de Singer 
een aantal vooraanstaande Vlaamse 
jazzmuzikanten. Teun Verbruggen en 
Oscar-Jan Hoogland bijten de spits af.
e 10
voorverkoop: e 10
voorverkoop studenten: e 5
inkomprijs: e 12
inkomprijs studenten: e 6
Ook mogelijkheid tot aankoop abonne-
ment voor drie duo's.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw en Stichting Doek
 www.desinger.be

29 januari 2016
Van 9.00 tot 10.00 uur
drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Kleuters die op 1 februari 2016 en op 15 
februari de leeftijd van 2,5 jaar berei-
ken, zijn welkom op onze drempeldag. 
Kom samen met mama en/of papa ken-
nismaken 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

deuren om 19.30 uur
start om 20.00 uur
10de familiequiz 
Quiz

De ouderraad van Het Moleke en de 
Sint-Luciaschool van Rijkevorsel orga-
niseert zijn 10de 'Familie'quiz. Een quiz 
voor ‘Jan en alleman’!
e 20
e 20 per ploeg van max. 6 personen, 
ter plaatse te betalen

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Moleke en
 Sint-Luciaschool Rijkevorsel i.s.m.
 ’t Spaghetticomité
 03 314 12 69
 secretariaat kleuterschool
 03 314 61 87
 secretariaat lagere school
 hetspaghetticomitee@gmail.com

30 januari 2016
Van 13.00 tot 17.00 uur
10-jarig bestaan de schakel 
rijkevorsel
feestelijkheid
De Schakel Rijkevorsel bestaat tien jaar 
en dat gaan we vieren.
Gratis

Aankondigingen van
activiteiten in februari
dien je uiterlijk op
6 januari 2016 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.

 

 PZ Sint Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 De Schakel Rijkevorel
 l_gvanhemeldonck@hotmail.com

Van 17.00 tot 18.30 uur
winterwandeling oudercomité
de wegwijzer
fiets- of wandelroute

Naar jaarlijkse traditie organiseert het 
Oudercomité van De Wegwijzer een ge-
zellige Winterwandeling vol avontuur 
voor jong en oud. Je kunt genieten van 
een heerlijke wandeling, een verrassing 
en een lekkere soep na de wandeling.
e 2,5
voorinschrijving: e 2,5
ter plaatse: e 3,5

 GLS De Wegwijzer
 Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel

 Oudercomité De Wegwijzer
 www.oudercomite-dewegwijzer.be
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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                              

 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

dorien cuylaerts burgemeester n-Va
03 340 00 01  -  0496 26 64 20  -  burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer en
 burgerlijke stand

Bob Van den eijnden 1ste schepen cd&V
03 314 38 14  -  0475 55 35 90  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: ruimtelijke ordening,
 openbare werken,
 Europese aangelegenheden
 en landbouw

Jos Boeckx 2de schepen snr
03 312 43 88  -  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
03 314 66 90  -  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
03 312 50 09  -  0496 77 81 89  -  wim.devisscher@sint-victor.be
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 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

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

college van burgemeester en schepenen

Vanaf 2016 vervallen de vaste zitdagen van het schepencollege. Voortaan kun je een persoonlijke afspraak maken.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.



2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en 
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.


