
De raadzaal van het gemeentehuis heeft een
fikse opfrisbeurt gekregen. Nieuw meubilair,
lichte kleuren en de nodige multimedia-
toepassingen zorgen voor een modernere
uitstraling. Een heuse fotowand met diverse
foto’s uit Rijkevorsel (zie afbeelding) vormt het 
pronkstuk van de vernieuwde raadzaal.
Tijdens de gemeenteraadszitting van 25 januari
werd de vernieuwde raadzaal feestelijk
ingehuldigd.

Februari 2016www.rijkevorsel.be
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inhoud

4
Er staan in 2016 heel wat werken aan gemeentelijke gebouwen 
op stapel. De grootste investeringen zijn de nieuwbouw van 
de bib in het centrum, de verhuis van het wijkkantoor van de 
politie naar de pastorij en de nieuwbouw van de buitenschoolse 
kinderopvang in Sint-Jozef.

14
Na de oversteekplaatsen voor fietsers en de doorlopende 
fietspaden staan we deze maand stil bij het fietsen op rotondes. 
De regels voor het fietsen op rotondes verschillen immers 
afhankelijk of er een fietspad ligt of niet.

22
Een nieuw jaar, dat betekent ook een nieuw programma van 
‘De cinema komt naar je toe’. In 2016 mag je je verwachten 
aan filmvertoningen van My Old Lady, Les Un’s et les Autres, 
Pallieter, Wat Mannen Willen en Wild Tales.

10
De kinderen van De Wegwijzer willen oorlogskinderen in de hele 

wereld steunen. Hiervoor ontwierpen ze wenskaarten,
die nadien te koop werden aangeboden. De opbrengst ging 

volledig naar de organisaties Unicef en War Child.

16
Wanneer je het openbaar domein inneemt, moet je steeds 

vooraf toelating krijgen van het gemeentebestuur. In de rubriek 
‘bouwen en wonen’ vind je alle info over hoe je een aanvraag 
moet doen en waarmee je allemaal rekening dient te houden.
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beste inwoners,

Bij deze wens ik iedereen namens het gemeentebestuur een fantastisch en inspirerend 2016. Ondanks een turbulent 
einde van 2015 is het aan ons om de toekomst positief te benaderen en om samen ervoor te zorgen dat het goed 
leven blijft in Rijkevorsel. Hierbij zijn de vele mensen die zich onbaatzuchtig inzetten voor hun medemensen van 
zeer grote waarde om diegenen die het nodig hebben een steuntje in de rug te geven. In dat kader past perfect het 
10-jarig bestaan van de tweedehandswinkel van ‘De Schakel’. Proficiat !

Na de grondige voorbereiding door onze gemeentelijke diensten zal dit jaar gestart worden met het optrekken van 
enkele nieuwe gebouwen. Deze zullen samen met de vergroening van het centrum ervoor zorgen dat we de aanblik 
van Rijkevorsel verder ontwikkelen.

Traditioneel staat er in de maand februari ook het sportgala op het programma, een samenwerking tussen de 
sportraad en de gemeente. Dit jaar worden de sportlaureaten, kampioenen en sporters met uitzonderlijke sportieve 
prestaties 2015 gehuldigd. Voor de eerste keer vindt het sportgala plaats in parochiezaal Sint-Jozef.

Samen met de aangehaalde items hierboven kunnen jullie verder in dit blad nog ontdekken waar de AED-toestellen 
precies zullen komen te hangen, waarom de kinderen van de Wegwijzer wenskaarten ontworpen hebben, geven we 
enkele tips aangaande het energieverbruik, waar er vrijetijdsactiviteiten zijn na een dagje hard werken, ...

Je ziet dat het weer een zeer gevuld boekje is waar men in deze wintermaanden, lekker warm bij de kachel, een 
hele hoop interessante info kan vergaren.

Veel leesplezier.

Voorwoord

Stefan Maes,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, middenstand en
lokale economie
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Er staan voor dit jaar heel wat werken aan gemeentelijke gebouwen 
op stapel. De grootste investeringen in 2016 zijn de nieuwbouw van de 
bibliotheek in het centrum van Rijkevorsel, de verhuis van het wijkkantoor 
van de politie naar de pastorij en de nieuwbouw van de
buitenschoolse kinderopvang in Sint-Jozef.

Werken aan gebouwen in 2016

bestuur

De werken aan het jeugdlokaal in het Kruispad lopen op hun einde en zullen binnen afzienbare 
tijd afgerond worden. Het buitenschrijnwerk van het klooster zal dit jaar vernieuwd worden. 
Dit wil zeggen dat de enkele beglazing wordt vervangen door dubbel isolerend glas.
Het dak van de brandweerkazerne wordt aangepakt. De dakdichting wordt vernieuwd en extra 
isolatie wordt aangebracht. Ook gedeelten van de gevel zullen extra geïsoleerd worden. Op het 
kerkhof in het centrum zal een geheel nieuw en modern dienstgebouw worden geplaatst. Dit 
werk zal de gemeente in eigen beheer uitvoeren. Er zal ook een sanitair blok voor de bezoekers 
in worden  ondergebracht

Een andere blikvanger zal de nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang in de Pioen-
straat in Sint-Jozef worden. De oude chalet zal worden gesloopt en een heel nieuw gebouw zal 
in gebruik kunnen worden genomen. Ook De Welzijnschakel, die zich nu nog op de Meir bevindt, 
zal hier naar verhuizen. Deze nieuwbouw zal ongetwijfeld de straat een extra cachet geven.

Het meest prestigieuze project is de bouw van een nieuwe bibliotheek. Deze zal gehuisvest 
worden tegen de Hoogstraatsesteenweg in Huis Heidendal en in het gebouw ernaast dat nu nog 
wordt gebruikt door de  buitenschoolse kinderopvang. Deze twee gebouwen zullen één geheel 
vormen. Hier zal dan ook Kind en Preventie een plaats krijgen en ook de verschillende vrije-
tijdsdiensten. Er is ook een polyvalente ruimte voorzien. Voor Huis Heidendal betreft het een 
vernieuwbouw. Dit is een zodanige renovatie dat de kwaliteit te vergelijken is met die van een 
nieuwbouwwoning.
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Het huidige gebouw van de bibliotheek in de Molenstraat zal geheel worden ingepalmd door 
de buitenschoolse kinderopvang. Zodra de bibliotheek verhuisd is, zal er een herinrichting 
plaatsvinden. Dit zal waarschijnlijk pas in 2017 starten. Wel is het de bedoeling om dit jaar nog 
gevelisolatie aan te brengen.
Je hebt waarschijnlijk al vernomen dat het politiekantoor zal verhuizen naar de pastorij in 
het doelenpad. Hier zullen dus ook de nodige vernieuwbouwwerken worden uitgevoerd. Het 
parochieteam, dat tijdelijk zal verhuizen naar het gemeentehuis, zal ook hier terug zijn plaats 
krijgen.

Wanneer de werken in de uitvoeringsfase komen, kun je dit terugvinden op de website www.
rijkevorsel.be/gebouwen, waarbij we geregeld een update van de stand van zaken zullen pu-
bliceren.

energiezuinige nieuwbouw en vernieuwbouw
Het gemeentebestuur besliste om voor alle komende (ver)nieuwbouwprojecten in te zetten op 
energiezuinigheid. Het gaat hier om de nieuwe bibliotheek, de kinderclub van Sint-Jozef, het 
dienstgebouw van het kerkhof en de pastorij. Al deze gebouwen zullen gebouwd worden volgens 
de 30/30/30-regel waarmee ze veel beter doen dat de wettelijke normen en zelfs beter dan de 
BEN-normen (Bijna-EnergieNeutraal) die vanuit Vlaanderen voor openbare gebouwen verplicht 
worden tegen 2019.

Concreet betekent de 30/30/30 regel dat zowel het E-peil als het K-peil maximaal 30 mag 
bedragen en dat bovendien de netto energiebehoefte van het gebouw maximaal 30 kWh/m²/
jaar mag bedragen. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste 
installaties ervan in standaardomstandigheden. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de 
woning is. Het K-peil geeft het maximale peil van de globale warmte-isolatie van het gebouw 
weer. In tegenstelling tot het E-peil, wordt het K-peil berekend voor het gebouw als geheel.

Hiermee zijn deze nieuwe gebouwen klaar voor de toekomst en dragen ze bij aan de doelstelling 
die het gemeentebestuur zichzelf voorop stelde om 20 % CO2 te besparen tegen 2020.
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bestuur

 werkman-assistent schrijnwerker (op pen-
sioen vanaf 1 januari 2016)

· Houben Ingrid, lerares lagere school
· Vanlommel Sonja,
 medewerker schoonmaak OCMW

35 jaar dienst
· Spiessens Marc,
 werkman dienst groenbeheer
· Jacobs Fons,
 maatschappelijk assistent OCMW

25 jaar dienst
· Gabriels Nancy,
 hoofdmedewerker milieu en mobiliteit
· Knaepkens Hildegarde,
 medewerker schoonmaak OCMW

Gehuldigde personeelsleden
gemeentebestuur

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente op 8 januari 2016 werden de 
verdienstelijke personeelsleden gehuldigd.

op pensioen gesteld in 2015
· Vermeiren Maria, bibliotheekmedewerker
· Op De Beeck Ria,
 medewerker ruimtelijke ordening
· Tuijtelaars Luc, vakman-magazijnier
· Cuylaerts Alfons,
 werkman dienst groenbeheer
· Maes Annie, bibliotheekmedewerker
· Bogaerts Georges,
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aed-toestellen op
vijf locaties in rijkevorsel

In de vorige 2310 berichtten we jullie reeds 
over de plaatsing van AED-toestellen op vijf 
locaties in Rijkevorsel. Hierbij geven we jul-
lie ook de exacte locaties mee.

In Sint-Jozef Rijkevorsel zullen twee AED-
toestellen opgehangen worden: 
· aan het gemeenschapscentrum
· aan de sportvelden op de Zuiderdijk.
 
In het centrum van Rijkevorsel worden defi-
brillatoren voorzien:
· op het dorpsplein van Rijkevorsel
· aan het gemeentelijk sportveld in de
 Bavelstraat 
· op de sport- en recreatiezone
 Sonsheide.

Deze locaties van de AED-toestellen werden 
bepaald in overleg met de afdeling Rijkevor-
sel en de provinciale koepel van het Rode 
Kruis.

tijdelijke verhuis
parochiesecretariaat

De huidige pastorij (Doelenpad 8) wordt ver-
bouwd om plaats te maken voor een nieuw 
politiekantoor en parochiesecretariaat. In 
de periode dat deze werken worden uitge-
voerd, verhuist het parochiesecretariaat 
naar een lokaal in het gemeentehuis.

Vanaf de eerste week van februari zal je dus 
niet meer terecht kunnen in de huidige pas-
torij maar word je op dezelfde vriendelijke 
manier ontvangen in het lokaal in het ge-
meentehuis.

Je vindt dit lokaal als je langs de zij-ingang 
(de deur aan de kant van het klooster) bin-

nengaat. Het lokaal voor de permanentie 
zal, net als vroeger, elke werkdag geopend 
zijn van 9.30 tot 11.30 uur.

Het parochiesecretariaat blijft bereikbaar 
via het huidige telefoonnummer 03 314 61 00. 

Gemeenteraad

Korte samenvatting
van de gemeenteraadszitting 
van 14 december 2015
Inzake financiën worden volgende zaken 
vastgesteld: 
· het schema M2 van de eerste wijziging van 

het meerjarenplan in 2015 
· de tweede budgetwijziging van 2015 
· de aanpassing van het meerjarenplan 

2014-2019 
· het budget 2016.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel 
zoals ingeschreven in het ontwerp van poli-
tiebegroting 2016, zijnde € 850 334,41 wordt 
goedgekeurd en toegekend aan de politie-
zone Noorderkempen.
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bestaande toestand en het rooien van 16 
sparren en 2 linden’. De raming van de ma-
teriaalkosten bedraagt € 185 017,28 excl. 
btw of € 223 870,91 incl. btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het be-
stek met nr. A14019 en de raming voor de 
opdracht ‘Verbouwen en uitbreiden van een 
gebouw tot bibliotheek met een ruimte voor 
Kind & Preventie’. De raming bedraagt € 
857 118,41 excl. btw of € 1 036 528,64 incl. 
21 % btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het be-
stek met nr. A14037 en de raming voor de 
opdracht ‘Verbouwen van voormalige pas-

Goedkeuring wordt verleend aan de sa-
menwerkingsovereenkomst ‘K-14-101: We-
genis- en rioleringswerken Opstal en Oude 
Goorstraat’ tussen Pidpa/Hidrorio en de ge-
meente Rijkevorsel.

Goedkeuring wordt verleend aan de samen-
werkingsovereenkomst ‘K-14-100: Wege-
nis- en rioleringswerken Bavelstraat/deel’ 
tussen Pidpa/Hidrorio en de gemeente Rij-
kevorsel.

Goedkeuring wordt gehecht aan de plannen 
met volgnummer PR10/179 van de opdracht 
met als voorwerp ‘bouwen van een dienst-
gebouw begraafplaats na het slopen van de 

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

VaKMan-schilder (d1-d3)
Met Kennis Van houtbewerKinG

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

BEKNOPTE fUNCTIEBESCHRIJVING 

Als vakman-schilder maak je deel uit van de afdeling wegen 
en gebouwen. Je voert in die functie voornamelijk taken uit in 
het kader van onderhoud en herstelling van de gemeentelijke 
infrastructuur. Daarnaast verleen je 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 
schilder en heb je voldoende notie van houtbewerking. Je be-
schikt over de vereiste kennis van de gebruikte materialen en 
het materieel.

VERDERE INfORMATIE 

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 23 februari 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

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

 

Meer    
info

torij naar politiekantoor en kantoren kerk-
fabriek’. De raming bedraagt € 267 432,84 
excl. btw of € 323 593,74 incl. 21 % btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het be-
stek met nr. 612.102 en de raming voor de 
opdracht ‘Onderhoudswerken daken’. De 
raming bedraagt € 122 682,56 excl. btw of 
€ 148 445,90 incl. 21 % btw.

De raad gaat akkoord met de aanvraag voor 
de voorlopige erkenning van de gemeente 
Rijkevorsel als Onroerenderfgoedgemeente. 
Hiertoe worden de nota en het beleidsplan 
van de IOED Erfgoed Noorderkempen goed-
gekeurd.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord 
met het voorbereiden van een dossier voor 
definitieve erkenning in 2017 door de Inter-
gemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Erf-
goed Noorderkempen en met de oprichting 
van een intergemeentelijke adviesraad on-
roerend erfgoed en de voorgestelde samen-
stelling. 

Kennis wordt genomen van de notulen van 
de schoolraad van 13 oktober 2015 en van 
de notulen van het ABOC d.d. 24 november 
2015. De overeenkomst met de schoolraad 
wordt goedgekeurd, alsook bijhorende pro-
tocols.

Het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan RUP ‘Site SAS’ wordt voorlo-
pig vastgesteld.

De gemeenteraad neemt akte van de voor-
drachtsakte van het kandidaat-werkend lid 
op naam van mevrouw Lutgarda Backx. zij 
wordt verkozen verklaard als OCMW-raadslid 
voor de duur van de legislatuur. 

Kennis wordt genomen van de budgetwijzi-
gingen nr. 15 en nr. 16, de aanpassing van 
het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 
2016 van het OCMW.

Op verzoek van gemeenteraadslid Eelen 
(Gemeentebelang&VLD-fractie) werd vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraad:
· Diepe gracht parking Sportcentrum De 

Valk
Er wordt niet ingegaan op het verzoek om 
duidelijk zichtbare hekken te plaatsen nabij 
de diepe gracht op de parking van Sportcen-
trum De Valk.

de gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 29 februari 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.
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leVen en welzijn

Vanuit enkele instanties, o.a. War Child, Unicef, kwam de vraag om een actie 
te ondernemen voor oorlogskinderen overal in de wereld. ‘Onderneem met je 
vereniging, sportclub, school, een actie om geld in te zamelen zodat we deze 
mensen kunnen helpen in hun soms schrijnende situaties’. In de klas werd 
stilgestaan bij de problemen waarin deze kinderen, en ook volwassenen, 
terecht komen: geen onderwijs, geen fatsoenlijke huisvesting...

Kinderen van De Wegwijzer
ontwerpen wenskaarten

Onze leerlingen wilden hierin ook hun steentje bijdragen. In elke klas gingen ze aan de slag om 
een wenskaart te ontwerpen. Veertien prachtige creaties kwamen er uit de bus, van elke klas 
één. Bij de drukker werden deze kaarten professioneel afgewerkt en in pakjes van 7 kaarten 
verpakt. 

Tijdens de kerstmarkt, die dit jaar doorging in de Asterweg, werden de pakketjes door onze 
ouderraad verkocht. De kinderen verkochten pakketjes aan hun ouders, familie en buren. Ook 
tijdens de oudercontactavonden werden de kaarten te koop aangeboden. De reacties waren 
unaniem lovend. Het geld dat hierbij ontvangen werd, maar liefst € 950, is overgeschreven 
naar War Child en Unicef. 
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Personenalarmtoestellen
van het ocMw rijkevorsel

wat ?
Personenalarmsystemen zijn elektronische 
apparaten die zijn ontworpen om bejaarden 
in staat te stellen hulp in te roepen in ge-
val van nood. Wanneer een bejaarde in een 
noodsituatie verkeert, kan deze via een zen-
dertje dat om de hals wordt gedragen, en de 
hierbij horende randapparatuur, een hulpop-
roep uitsturen. Deze hulpoproep wordt ont-
vangen door de meldcentrale van het Wit-
Gele Kruis te Antwerpen, die op haar beurt 
de hulpverleners (familie, buren, kennissen) 
verwittigen.

Voor wie ?
Een personenalarmtoestel kan geplaatst wor-
den bij elke persoon van minstens 65 jaar of 
bij elk  persoon die minstens een invaliditeit 
heeft van 66 %. In bijzondere gevallen kan 
afgeweken worden van deze voorwaarden.
Vooraleer tot de toekenning van een per-
sonenalarmtoestel over te gaan, wordt er 
vooraf een sociaal-medisch onderzoek ver-
richt. De huisdokter dient bijvoorbeeld te 
bevestigen dat het gebruik van een perso-
nenalarmtoestel medisch verantwoord  en/
of noodzakelijk is.

Omdat het personenalarmtoestel aangeslo-
ten moet worden op het elektriciteitsnet en 
aan het telefoontoestel, is het belangrijk om 
vooraf na te gaan of er in de onmiddellijke 
nabijheid van de telefoonstekker ook een 
elektriciteitsstekker is voorzien.   

hulpverleners ?
Tijdens de aanvraagprocedure zal gevraagd 
worden om een lijst op te geven van vier à 
vijf personen (familie, buren, kennissen, ...) 
die mogen gecontacteerd worden om in ge-
val van een noodoproep hulp te gaan verle-
nen. Het is belangrijk dat deze personen een 

sleutel hebben van de woning of toch binnen 
kunnen in de woning van de hulpvrager.

Kostprijs ?
Bij de plaatsing van het personenalarmtoe-
stel, wordt er een waarborg gevraagd van 
€ 130. Deze waarborg wordt terugbetaald 
als het toestel verwijderd wordt en nog in 
goede staat verkeert. Maandelijks dient de 
gebruiker een huur te betalen, die momen-
teel € 15,46 bedraagt. Dit bedrag dient het 
OCMW op haar beurt weer door te betalen 
aan het Wit-Gele Kruis voor het gebruik van  
hun meldcentrale.

aanvraag en informatie
Het OCMW heeft momenteel nog een aantal 
alarmtoestellen ter beschikking, zodat een 
toestel vrij snel kan geplaatst worden als dit 
nodig mocht zijn. 

Meer info:
Sociale dienst OCMW Rijkevorsel
Fons Jacobs
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 51 - ocmw@ocmwrijkevorsel.be

ocMw-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 18 februari 2016.
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heb je recht op een
verwarmingstoelage in 2016 ?

Zoals de voorbije jaren kunnen sommige 
personen ook dit kalenderjaar weer beroep 
doen op het ‘stookoliefonds’ dat enkele ja-
ren geleden werd opgericht om de weerslag 
van de brandstofprijsstijging op te vangen.

Om te weten of men kan genieten van deze 
tussenkomst worden hieronder de belang-
rijkste voorwaarden opgesomd.    

Indien je meent hieraan te voldoen, kun je 
een aanvraag indienen bij de sociale dienst 
van het OCMW, Prinsenpad 27 te 2310 Rijke-
vorsel, tel. 03 340 39 65.   

over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen:
· huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en 

in bulk (voor het vullen van een brandstof-
tank aan huis)

· verwarmingspetroleum (type c) in bulk of 
aan de pomp

· bulkpropaangas aan huis geleverd in grote 
hoeveelheid (in een propaangastank, niet 
in flessen)

Opgelet: de aanvraag moet gebeuren binnen 
de 60 dagen na de leveringsdatum.

wie kan een beroep doen op 
deze	financiële	tussenkomst	?
1. Personen met recht op een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming 
 Personen die over de verhoogde tege-

moetkoming van het ziekenfonds beschik-
ken, te bewijzen met een sticker van de 
mutualiteit.

2. Personen met een laag inkomen 
 Personen  die geen recht hebben op een 

verhoogde tegemoetkoming van het zie-
kenfonds, maar wiens bruto belastbare 

leVen en welzijn

Verjaardagsfeestje in wzc Prinsenhof

woensdag 3 februari 2016
· Pannenkoek met sinaasappelsaus, koffie 
· Prijs: e 2,50
Inschrijven op het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Valentijnsmenu

zondag 14 februari 2016
· Kervelsoep met aspergepunten
· Varkenshaasje, kruidenpuree, gesauteerde groentjes
· Bavarois van witte chocolade
· Prijs: e 13
Inschrijven voor 6 februari 2016.
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inkomen lager ligt dan € 17 303,80, te 
verhogen met € 3 203,40 per persoon ten 
laste, komen ook in aanmerking. Voor deze 
categorie moet er ook rekening gehouden 
worden met het onroerend inkomen van 
alle eigendommen, met uitzondering van 
de eigen woning waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
 Dit zijn personen met een schuldbemidde-

ling in het kader van de wet op het con-
sumentenkrediet of een collectieve schul-
denregeling en die de verwarmingsfactuur 
niet kunnen betalen.

hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je be-
taald hebt voor je energie, maar is over het 
algemeen beperkt tot € 0,14 voor de eerste 
1 500 liter. Dit komt overeen met € 210 per 
jaar.
 
hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van 
het Sociaal Verwarmingsfonds, kun je con-
tact opnemen met het OCMW.
Het OCMW zal nagaan:
· of je wel degelijk behoort tot één van de 

categorieën van de doelgroep 
· of je inderdaad gebruik maakt van een 

brandstof waarvoor je de steun kan krij-
gen

· of het adres dat op de factuur wordt ver-
meld, overeenkomt met het leverings-
adres en het adres waar je gewoonlijk 
verblijft

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende 
documenten voor te leggen. Zonder deze ge-
gevens kan geen aanvraag ingestuurd wor-
den:  
· In ieder geval de leveringsfactuur die niet 

ouder is dan 60 dagen. Indien je in een 
gebouw met meerdere appartementen 
woont, vraag je aan de eigenaar of be-
heerder van het gebouw een kopie van de 

factuur en een  attest met vermelding van 
het aantal appartementen waarop de fac-
tuur betrekking heeft

· De identiteitskaart van jezelf en van al de 
inwonende meerderjarige gezinsleden

· Een klever van de mutualiteit van alle ge-
zinsleden

· Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de 
personenbelasting en het laatst ontvan-
gen aanslagbiljet in de onroerende voor-
heffing (kadastraal inkomen)

· 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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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 ! Na de oversteekplaatsen voor fietsers en de 
doorlopende fietspaden staan we deze maand stil bij het fietsen op rotondes.

Fietsen is niet altijd eenvoudig...

Een	rotonde:	wat	doe	ik	als	fietser	?
Bestuurders die al op de rotonde rijden, hebben voorrang. Wie de rotonde wil oprijden, moet 
wachten tot de weg vrij is om dit te doen. Als je aan een rotonde komt, moet je dus vertragen 
en indien nodig stoppen.

De	rotonde	zonder	fietspad
· Nader je de rotonde ? Kijk achterom. Als de weg vrij is, fiets je naar het midden van je rijstrook.
· Rij de rotonde op als de weg vrij is.
· Op de rotonde blijf je in het midden van je rijstrook.
· Kijk goed of bestuurders die de rotonde willen verlaten je niet de pas afsnijden.
· Wil je de rotonde verlaten ? Steek je arm uit naar rechts.
· Controleer of de voertuigen achter je je niet de pas afsnijden wanneer ze vóór je de rotonde 

willen verlaten.
· Plaats je hand terug op je stuur en sla af.

Er	ligt	een	fietspad	op	de	rotonde
Je bent verplicht om op het fietspad te rijden.
· Rij op het fietspad.
· Kijk goed of bestuurders die de rotonde willen verlaten je niet de pas afsnijden.
· Wil je de rotonde verlaten ? Steek je arm uit naar rechts.
· Controleer of de voertuigen achter je je niet de pas afsnijden wanneer ze vóór jou de rotonde 

willen verlaten.
· Plaats je hand weer op je stuur en sla af.

Er	ligt	een	fietspad	buiten	de	rotonde
Op dit fietspad heb je geen voorrang. Het verkeersbord betekent dat je bestuurders die de 
rotonde verlaten of oprijden moet voorlaten. De fietsers moeten voorrang verlenen aan de au-
tobestuurders. Ze kunnen dit zien aan de omgekeerde driehoek (voorrang verlenen) die aan de 
rechterkant van het fietspad staat, en de witte haaientanden die op de grond geschilderd zijn. 
Kijk echter altijd goed naar de borden en de wegmarkering.
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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

Verkeershinder

werken sint-jozef 
Ondertussen zitten de werken in Sint-Jozef 
in een volgende fase. Als de weergoden ons 
gunstig gezind zijn, wordt het gedeelte Sint-
Jozef tussen Stevennekens en Hoge Heide-
weg eerstdaags terug opengesteld.

Voor het lokale verkeer met een maximum 
van 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk ver-
keer, wordt een omleiding ingesteld van 
Stevennekens naar Sint-Jozef, via Oude 
Goorstraat, Hoge Heideweg, Beersebaan, Ei-
kendreef, Sint-Jozef en omgekeerd. Op deze 
wegen is een max. snelheid van 50 km/uur 
toegelaten.

Het verkeer van meer dan 3,5 ton van de 
Merksplassesteenweg en Drijhoek naar Sint-
Jozef en omgekeerd, wordt omgeleid via 
Merksplassesteenweg, Beersebaan, Eiken-
dreef, Sint-Jozef en omgekeerd.

De Elzenweg wordt ontsloten via een in- en 
uitrit door het verbreden van het fietspad 
tussen Elzenweg en Wolfbergstraat.

In de Sparrenweg wordt een werfweg aan-
gelegd met een breedte van 3 meter waarop 
wisselend verkeer mogelijk is, geregeld door 
driekleurige verkeerslichten.

wielerwedstrijden 
Op 27 februari 2016 organiseert WSC Sint-
Jozef wielerwedstrijden. De omloop loopt 
grotendeels over Sint-Jozef Rijkevorsel. In 
overleg met de politie en de organisatoren 
wordt een omleiding uitgestippeld.
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Inname openbaar domein

bouwen en wonen

Voor bouw- of verbouwingswerken kan het al snel gebeuren dat je materiaal 
voor korte of langere tijd op het openbaar domein moet wegzetten,
in bermen, op voet- of fietspaden, op de rijweg. Dit kan gaan van een palet 
stenen, een vracht zandcement tot afsluithekken, van een container tot
een heuse kraan.

retributiereglement
Er bestaat in de gemeente al een hele tijd een retributiereglement dat bepaalt dat voor deze 
inname geld wordt aangerekend. Een retributie betekent dat je betaalt voor een dienst die de 
gemeente aanbiedt, in dit geval dus het ter beschikking stellen van een deel van het openbaar 
domein. Het volledige retributiereglement kun je op de website terugvinden: www.rijkevorsel.
be/reglementen.
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Politiereglement
Het gebruik van de openbare weg voor privédoeleinden is ook een zaak voor de politie. Alle 
privatief gebruik van de openbare weg waardoor de veiligheid of het gemak van doorgang in het 
gedrang kan worden gebracht, is verboden, tenzij daartoe een voorafgaandelijke en schrifte-
lijke vergunning van de bevoegde wegbeheerder bekomen is. Bij een inbreuk kan een gemeen-
telijke administratieve boete opgelegd worden van maximum € 350.

Het politiereglement kun je op de website terugvinden: www.rijkevorsel.be/reglementen. 

in de praktijk
Praktisch gaat dit als volgt in zijn werk. Vóór het plaatsen van het materiaal dient het gemeen-
tebestuur (niet de politie) tijdig ingelicht te worden over de aard van de inname, de ingenomen 
oppervlakte en de duur van de inname. De retributie wordt immers berekend op € 0,35 per m² 
ingenomen oppervlakte en per dag. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle 
vierkante meter beschouwd.

De aanvraag wordt intern behandeld en op advies van de politie wordt dan een toelating op-
gemaakt en ondertekend door de burgemeester. Indien nodig zit bij deze toelating een bijlage 
met de aanduiding van welke signalisatie waar geplaatst moet worden in het kader van de ver-
keersveiligheid. De plaatsing van de signalisatie is een last van de aanvrager. 

Indien er een inname wordt vastgesteld waarvoor geen aanvraag is ingediend, zal deze worden 
aangerekend op basis van de vaststelling en de gegevens waarover de gemeente beschikt, dit 
ten laste van de uitvoerder van de werken of de innemer van het openbaar domein. Ook stelt 
hij zich hiermee bloot aan een mogelijke gemeentelijk administratieve boete.

Omdat het ene dossier complexer is dan het andere, dient de aanvraag zeker op tijd ingediend 
te worden om tijdig de vergunning te bekomen. Zo zal de behandeling van het dossier van ie-
mand die een pak stenen laat plaatsen in de berm op een doodlopend stuk aanzienlijk sneller 
kunnen gaan dan wanneer iemand een kraan op de openbare weg wenst te plaatsen.

wat bij een verhuis ?
Er dient nog vermeld te worden dat voor een verhuis geen retributie wordt aangerekend. Wel 
dient dit aangevraagd te worden, zodat de gemeente op de hoogte is van de hinder en er, indien 
nodig, een vergunning kan worden meegegeven. Hiermee kun je desgevallend verkeersborden 
E3 (verboden te parkeren) afhalen bij de technische dienst.

na de werken
Tot slot stellen we vast dat het openbaar domein na een inname geregeld beschadigd of vuil 
wordt achtergelaten. Daarom willen we er de nadruk op leggen om het nodige respect op te 
brengen voor eigendom die niet van jezelf is. 

Meer info:
www.rijkevorsel.be/reglementen

 

Meer    
info
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Ventilatie

wanneer moet men minimale 
ventilatie voorzien ?
De ventilatie-eis is voor elk project van toe-
passing, uitgezonderd een verbouwing aan 
een gebouw met bestemming ‘industrie'. 
Als je renoveert, moeten er in alle droge 
ruimten waar ramen vervangen of toege-
voegd worden minimale toevoeropeningen 
voorzien worden. In alle nieuwe ruimten 
moeten minimale toe- en afvoervoorzienin-
gen geplaatst worden. Bij nieuwbouw of ge-
lijkwaardig (bv. grote uitbreidingen) of bij 
ingrijpende energetische renovaties moet 
tenslotte een volledig ventilatiesysteem ge-
installeerd worden. 

aandacht voor kwaliteit
vanaf 2016
Met het oog op een kwalitatief ventilatie-
systeem, moet de aangifteplichtige vanaf 
2016 twee nieuwe documenten laten opma-
ken: een ventilatievoorontwerp en een ven-
tilatieprestatieverslag. Daarvoor heb je een 
ventilatieverslaggever nodig. Je stelt die 
best aan, tegelijk met de architect en met 
de verslaggever. De ventilatieverslaggever 
kan jouw verslaggever zijn voor EPB, maar 
ook een andere persoon. 

Meer info:
www.ikventileerverstandig.be

Veilig en zuinig
je huis verwarmen

Om je huis veilig en zuinig te verwarmen 
moet je je centraal verwarmingstoestel re-
gelmatig laten nakijken. Hou je dan aan de 
volgende drie gouden regels.

1. Veilig opstarten -
 keuring voor eerste gebruik
Een nieuw of gewijzigd verwarmingstoestel 
moet vóór het eerste gebruik gekeurd wor-
den door een erkende technicus. Die gaat na 
of je ketel voldoet aan alle veiligheids- en 
kwaliteitseisen. Na afloop krijg je een keu-
ringsrapport, dat je bij de ketel bewaart.

2. Veilig verwarmen -
 periodiek onderhoud
Voor een stookolieketel is een jaarlijks on-
derhoud verplicht, voor een gasketel is dat 
tweejaarlijks. Dat onderhoud moet gebeuren 
door een erkend technicus. Hij controleert 
of er risico is op CO-vergiftiging en reinigt 
en stelt de ketel af zodat deze zuinig werkt. 
Je krijgt daarna een reinigings- en verbran-
dingsattest. Daarvan moet je de twee laat-
ste versies bij je ketel bewaren.

bouwen en wonen

Doe ’s avonds gordijnen en rolluiken 
dicht! zo houd je de koude buiten. zorg 
er evenwel voor dat gordijnen niet over 
een verwarmingselement hangen. Je be-
spaart 10 % op je verbruik.

een tip van Flip
de duurzaamheidskip
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3. zuinig verwarmen -
 verwarmingsaudit
Verwarmingstoestellen met een vermogen 
vanaf 20 tot en met 100kW (de meeste cen-
trale verwarmingstoestellen) en die ouder 
zijn dan vijf jaar moeten elke vijf jaar een 
verwarmingsaudit ondergaan. De erkende 
technicus berekent het rendement en stelt 
energiebesparende maatregelen voor. De 
resultaten van deze evaluatie worden opge-
nomen in een verwarmingsauditrapport, dat 
je bij je ketel bewaart. De keuring voor eer-
ste gebruik, het onderhoud en de audit zijn 
verplicht, maar je hebt er zelf voordeel bij:
 
· je vermijdt het risico op CO-vergiftiging 

of schouwbrand
· je bespaart brandstof en vermindert je 

verwarmingskosten
· je vermijdt onverwachte hoge herstel-

lingskosten
· je levert een belangrijke bijdrage aan het 

milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof 
of andere schadelijke stoffen uit.

Doe een beroep op een erkende technicus. 
Vind een erkende technicus in jouw buurt op 
www.veiligverwarmen.be of bel gratis 1700 !

doe iets slims
met je energiemeters

Volg het voorbeeld van 10 000 
gezinnen en organisaties in 
België
Via www.energieid.be kun je heel eenvoudig 
je energieverbruiken opvolgen. Eén keer per 
maand geef je de meterstanden in en het 
systeem vertelt hoeveel energie je meer of 
minder hebt verbruikt. Je kunt ook vergelij-
ken met gelijkaardige verbruiksprofielen om 
een beeld te krijgen of je een hoog of een 
laag verbruik hebt. Bij hoge verbruiken, kun 
je via de gemeente advies krijgen over hoe 
dit verbruik naar beneden gehaald kan wor-

den. Aan de hand van verwachtingsmodellen 
kun je opvolgen of je verbruik nog verloopt 
zoals verwacht en hoeveel je al bespaard 
hebt. 

Vergelijken met vrienden ?
Ook met je vereniging, sportclub, ... kun je 
aan de slag met EnergieID. Het gemeentebe-
stuur van Rijkevorsel biedt de mogelijkheid 
om een groep aan te maken met je vereni-
ging. Op die manier kun je met elkaar verge-
lijken om zo samen proberen te besparen op 
je energieverbruik. We rekenen op de com-
petitiegeest van mensen om een 
positieve impact te bekomen. 

openbare verkoop

De gemeente zal binnen afzienbare tijd 
overgaan tot een openbare verkoop. Gevon-
den fietsen, tafels en stoelen (voorheen van 
de raadzaal en de trouwzaal), loten hout, 
loten gevelsteen en drie bestelwagens zul-
len te koop worden aangeboden.

In principe zal de verkoop doorgaan in 
maart. Vermits een juiste datum nog niet 
gekend is, vragen wij om tijdig de website 
te raadplegen. Je kunt dit doen onder Bou-
wen en Wonen. Bij Openbare Ruimte kun 
je dan Openbare Verkoop aanklikken. Daar 
zal je ook meer gegevens over het aange-
boden materiaal kunnen terugvinden. Er zal 
ook een datum meegedeeld worden waarop 
deze materialen te bezichtigen 
zijn.

www.rijkevorsel.be/
openbareverkoop

 

Meer    
info

Dienst duurzaamheid
gert.druyts@rijkevorsel.be
03 340 00 27

 

Meer    
info
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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:  .................................................................................................

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

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

✁

bouwen en wonen
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nieuwe waterfactuur in 2016

In 2016 ziet de waterfactuur  er anders uit. 
De Vlaamse Regering heeft beslist dat alle 
Vlaamse drinkwaterbedrijven de waterfac-
tuur voortaan op dezelfde manier bereke-
nen. Die berekening geldt voor de drie delen 
van de waterfactuur (drinkwater, afvoer en 
zuivering) en bestaat uit:

· een vastrecht met een korting per gedo-
micilieerde

· een basistarief voor het basisverbruik
· een comforttarief voor het comfortver-

bruik

Op de eerste jaarlijkse afrekening staan de 
twee berekeningen nog onder elkaar: de 
oude berekening voor het verbruik vóór 1 ja-
nuari 2016 en de nieuwe berekening voor het 
verbruik vanaf 1 januari 2016. Via de website 
van Aquaflanders kan je de inhoud van de 
nieuwe waterfactuur ontdekken 
in een kort animatiefilmpje.

Meer dan 1 100 oude 
stookolietanks gesaneerd
via tankslag

Vorig jaar organiseerde IOK in samenwerking 
met 25 Kempense gemeenten een tankslag. 
De bedoeling was om gezamenlijke oude 
stookolietanks te laten saneren aan interes-
sante prijzen en voorwaarden. Maar liefst 
1 110 Kempense gezinnen gingen in kader 
van deze actie over tot het verwijderen of 
laten opvullen van hun oude stookolietank. 
Op die manier is er geen kans meer op een 
verontreiniging van de bodem door lekken of 
scheuren in de tank.

Opvallend is dat er meer tanks gesaneerd 
werden dan dat er oorspronkelijk inschrij-
vingen waren bij de actie. Doordat inwoners 
van de deelnemende gemeenten gedurende 
heel 2015 konden instappen op de actie, 
werden nog heel wat extra inwoners over-
tuigd door goede ervaringen van buren, ken-
nissen of familie.

samenaankoop dakisolatie
Ook in 2016 organiseert IOK in samenwer-
king met 28 Kempense gemeenten opnieuw 
een samenaankoop. Dit jaar kun je aan in-
teressante prijzen en voorwaarden dakisola-
tie (laten) plaatsen. Meer dan 500 gezinnen 
melden zich tot nu toe al aan. 

Meer info:
www.iok.be/dakisolatie

· 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

www.rijkevorsel.be/
waterfactuur

 

Meer    
info

© tim collins
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Een nieuw jaar, dat betekent ook een nieuw programma van ‘De cinema komt 
naar je toe’. Stip volgende data alvast aan op je kalender.

‘De cinema komt naar je toe’ 2016

Vrije tijd

· 24 februari: My Old Lady – i.s.m. Oxfam Wereldwinkels
· 13 april: Les Uns et les Autres – i.s.m. Oxfam Wereldwinkels
· 22 juni: Pallieter – i.s.m. Vlaamse Kring Rijkevorsel
· 19 augustus: openluchtcinema - Wat Mannen Willen – i.s.m. @Veussel
· 5 oktober: Wild Tales – i.s.m. Oxfam Wereldwinkels.
De filmvoorstellingen gaan door in de Kapel in het Klooster, naast het gemeentehuis. De voor-
stellingen starten om 20 uur. Vooraf en achteraf wordt een ‘klein café’ georganiseerd in de 
aanpalende lokalen. De inkom bedraagt € 1 en is ter plaatse te betalen. Inschrijven is verplicht 
en kan via cultuurdienst@rijkevorsel.be of via 03 340 00 52. De openluchtcinema is gratis en 
vindt plaats op de speelplaats van GLS De Wegwijzer.

24 februari: My old lady
Wanneer de platzakke Amerikaan Mathias Gold van zijn rijke vader een appartement in Parijs 
erft, reist hij naar de stad af om het te verkopen. Als hij de woning bezoekt komt hij erachter 
dat de voormalige vriendin van zijn vader en haar dochter er nog wonen. Mathias komt voor 
een moeilijke keuze te staan.

13 april: les uns et les autres
De film volgt vier families met verschillende nationaliteiten (frans, Duits, Russisch en Ameri-
kaans). Alle vier families hebben een passie voor muziek. De verschillende verhaallijnen kruisen 
elkaar met hun eigen filmscores. De grootste gebeurtenis in de film is de Tweede Wereldoorlog, 
die de verhalen van de vier families bij elkaar brengt en het lot van sommigen bepaalt.
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22 juni: Pallieter 
Pallieter verlaat na de zelfmoord van zijn verloofde de grote stad en trekt in bij zijn zus. Hij 
geniet er uitbundig van het buitenleven en geeft zich over aan de weldoende invloed van de 
natuur op zijn lichaam en geest. Als een tweedekker in zijn weide landt, overtuigt hij de piloot 
om hem mee te nemen voor een korte vlucht.

19 augustus: openluchtcinema wat Mannen willen
In ‘Wat Mannen Willen’ volgen we de levens van zes – jawel – mannen op zoek naar de grote 
liefde of gewoon een beetje geluk in een tijd waarin mannen soms geen idee hebben hoe ze man 
moeten zijn en wat vrouwen nu eigenlijk van hen verwachten. Ieder van hen heeft z’n eigen 
zorgen en hoopt op zijn manier liefde te vinden. Lukt het hen om de ware te vinden?

5 oktober: wild tales
‘Wild Tales’ vertelt over mensen die de controle verliezen in een cultuur van onontkoom-
bare corruptie, economische en sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Regisseur Damián 
Szifron laat in een serie wilde, absurde en komische verhalen zien tot welke barbaarse acties 
men toe in staat kan zijn wanneer het kookpunt wordt bereikt.

Meer info:
· facebook-pagina Cultuurdienst Rijkevorsel
· UiT in Rijkevorsel
· Folder: te verkrijgen in de bibliotheek, in het klooster en aan de balie van het gemeentehuis.

cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52

 

Meer    
info
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Vrije tijd

nieuwe gezichten in de 
bibliotheek

In 2015 veranderde er heel wat in onze biblio-
theek. We mochten twee nieuwe collega’s 
verwelkomen: Ann Voet en Veerle Delvaux. 
Voor Ann is de bibliotheekwereld nog nieuw, 
Veerle deed al heel wat ervaring op in de bi-
bliotheek van Malle. We wensen hen allebei 
veel succes en plezier toe in hun nieuwe job.
Onze collega’s May Vermeiren en Ann Maes 
genieten intussen van hun welverdiend pen-
sioen.

nieuwe openingsuren
aster berkhofmuseum

Het Aster Berkhofmuseum zal tijdelijk enkel 
op afspraak toegankelijk zijn.

Een afspraak maken kan bij de cultuur-
dienst, via cultuurdienst@rijkevorsel.be of 
telefonisch: 03 340 00 52.

ambachtenmarkt
24 april 2016

Op zondag 24 april 2016 zal er in Sint-Jo-
zef een ambachtenmarkt plaatsvinden naar 
aanleiding van ‘De Vaart Verjaart’. Tijdens 
deze markt zullen inwoners van Rijkevorsel 
zelfgemaakte producten tentoonstellen en 
verkopen
Laat jij jouw producten ook graag zien op de 
ambachtenmarkt? Een plaats reserveren kan 
voor 1 april 2016 door een e-mail te sturen 
naar cultuurdienst@rijkevorsel.be.

lezing aleksandr 
skorobogatov

Op maandag 8 februari organiseert de bi-
bliotheek in samenwerking met de leesclub 
een lezing van Aleksandr Skorobogatov. 
Aleksandr spreekt o.a. over zijn meest per-
soonlijke roman ‘Portret van een onbekend 
meisje’, die tijdens een moeilijke periode 
zijn toevluchtsoord is geworden, een schuil-
wereld die zoveel mogelijk anders hoorde 
te zijn – vooral mooi en pijnloos – dan de 
reële wereld van lijden en schuld waarin de 
auteur zich bevond na het verlies van zijn 
zoon. Het betreft een roman die uiteindelijk 
een herdenkingsmonument voor zijn zoon is 
geworden.

De lezing gaat door in de Parketzaal boven 
de bibliotheek en start om 20 uur. Inkom is 
gratis, drankjes worden voorzien door Ox-
fam Rijkevorsel.
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welk boek heb je
zopas uitgelezen ?
Ik ben helemaal geen lezer maar kom wel re-
gelmatig in de bib met de kinderen van mijn 
klas. Elk jaar komen we luisteren naar een 
schrijver in de bib. Dit jaar gaan we weer 
geboeid luisteren naar Luc Descamps.

leen je soms iets anders 
dan een boek ? wat kan je 
aanraden ?
Ik leen wel eens een film van Mooov. Ik zit 
op school in de werkgroep cultuur en kies 
samen met enkele andere collega's de films 
van Mooov. Die zijn echt bangelijk goed.

in welk boek had je zelf
graag geleefd en waarom ?
De boeken van Santa Montefiore spreken me 
wel aan. Ze spelen zich telkens af op plaat-
sen die me enorm aanspreken.

welk boek is
jouw absolute nummer 1 ?
‘Wit is altijd schoon’ van Leo Pleysier. Ik heb 
dit boek al heel vaak gelezen. Het is zo mooi 
en op zijn Veussels geschreven dat ik telkens 
tranen in mijn ogen krijg. Het is zo wezen-
lijk echt geschreven en herkenbaar. Ik ben 
ook al twee keer gaan kijken naar een thea-
tervoorstelling van ‘Wit is altijd schoon’. De 
eerste keer in de Warande in Turnhout naar 
een monoloog van Tinne Ruysschaert en en-
kele maanden geleden ben ik in het Gevolg 
gaan luisteren naar Sien Eggers. Telkens zo 
pakkend !

welk boek of verhaal heeft je 
ooit echt geholpen ?
Teksten van Toon Hermans helpen me vaak 
om dingen te verwoorden naar andere men-
sen toe in bepaalde situaties.

Met welk personage
zou je graag bevriend zijn ?
Geronimo Stilton. Ik vind die boeken ongelo-
felijk goed voor de kinderen van mijn klas. 
Enkele jaren geleden was die ook op bezoek 
in de bib. De  kinderen hingen aan zijn lip-
pen. Deze boeken worden nu nog massaal 
gelezen. Echt de max.

welke dvd kan je iedereen 
aanbevelen ?
‘La meglio gioventu’. zes uurtjes genieten 
van een ongelofelijk mooi familieverhaal dat 
zich afspeelt in Italië.

heb je ooit – dankzij een boek 
of een bibliotheekmedewerker 
– een bijzonder iemand leren 
kennen ?
Luk Depondt is een geweldige schrijver voor 
kinderen. Hij schrijft ook hele mooie, leuke 
en grappige gedichten. Ik schrijf elk jaar nog 
een nieuwjaarsbrief van hem met de klas.

wie nomineer jij voor
de volgende ‘uitgelezen’?
Ik nomineer mijn zus Christel Verboven. Boe-
ken maken een belangrijk deel van haar le-
ven uit. Ze leest heel veel.

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
ingrid Verboven.
ingrid is door 
velen gekend als 
‘juf ingrid’ en 
is ze vrijwilliger 
bij oxfam 
wereldwinkels en 
Kind en Gezin.
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cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52
vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info

de vaart verjaart !

‘De vaart verjaart’ begint op kruissnelheid 
te komen. Afgevaardigden van verenigingen 
en organisaties, geïnteresseerde burgers en 
medewerkers gemeentelijke diensten cul-
tuur en toerisme staken de koppen bijeen 
en werkten een mooi programma uit. Noteer 
alvast volgende data in je agenda.

· 24 april: Openingsevenement in Sint-Jozef 
Rijkevorsel met stoet die het ontstaan van 
de vaart uitbeeld en ambachtenmarkt. 
Heb je een ambacht die je in de kijker wil 
zetten? Laat het ons weten.

· 29 april: Rerum Novarumviering aan de 
vaart, georganiseerd door beweging.net.

· De Fotovrienden, Heemkundige Kring en 
Xavier Rombouts werken aan een fototen-
toonstelling rond het thema ‘de vaart’ in 
de Sint-Jozefkerk.

· Gert Boeckx plant in mei en september 
toneelvoorstellingen voor jong en oud 
waarbij het ontstaan van de vaart cen-
traal zal staan.

· 13-14-15-21-22 mei: ’t Veussels Tonjel 
speelt ‘Heuvels van Blauw’ op een locatie 
aan de vaart.

· Van 31 mei tot en met 5 juni meert er 
een Kempenaar aan in Sint-Jozef. Tal van 
activiteiten worden op de boot georgani-
seerd. Er zijn nog tijdstippen die kunnen 
ingevuld worden. Interesse om een acti-
viteit op een unieke locatie te organise-
ren ? Laat het ons weten.

· 26 juni: wereldrecordpoging line dance op 
het jaagpad.

· 30 en 31 juli: groots mosselfestijn met 
randactiviteiten aan de Meir, wandelboot-
tocht naar Beerse.

· Jeugdhuis De Wauwel organiseert ‘Te 
land, ter zee en in de lucht’ in de zomer.

· Half augustus: Rijkevorsel Leeft brengt 
het jaarlijks verbroederingsconcert met 
de drie Rijkevorselse muziekmaatschap-
pijen van de kiosk naar een locatie aan de 
vaart.

· 17-18 september: herdenkingsweekend 
‘Camp Plumbridge’. Spearhead reconstru-
eert de noodbrug die in 1944 werd aan-
gelegd en van waaruit de Kempen werd 
bevrijd.

· De Kanaalfuif van chiro Sint-Jozef in sep-
tember.

· De leerlingen van het Kompas zullen bij 
het begin van het nieuwe schooljaar wer-
ken rond ‘de vaart verjaart’.

· Toerisme Rijkevorsel zou graag in decem-
ber een drijvende kerststal op de vaart 
zien dobberen.

· de bibliotheek plaatst boekenkastjes 
langs de vaart.

Naast de lokale activiteiten zullen er ook 
grensoverschrijdende activiteiten langs het 
kanaal worden georganiseerd tussen Dessel 
en Schoten.
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sportgala 2015

De sportlaureaten van het sportjaar 2015 zijn gekozen. De kampioenen en de uitzonderlijke 
sportieve prestaties van onze gemeente zijn gekend. Op vrijdag 19 februari 2016 vindt de 
huldiging van deze laureaten, kampioenen en sporters met uitzonderlijke sportieve presta-
ties plaats tijdens het Sportgala Rijkevorsel 2015.

Wij wensen hen alvast een dikke proficiat en hopen dat 2016 voor hen sportief even hoog-
staand mag zijn als 2015 !

Uit onderstaande kandidaat sportlaureaten werd door de algemene vergadering, per cate-
gorie, de sportlaureaat 2015 verkozen:

sportjongere 2015
· Rik Lauryssen - wielrennen
· Tom Lauryssen – wielrennen
· Jasper Peeters – ponyrijden
· Lissa Deckers - atletiek

sportploeg 2015
· fC Den Booze - voetbal
· 8-tal Licht – ponyrijden
· KfC zwarte Leeuw 1ste ploeg - voetbal
· Sint-Jorisgilde – kruisboogschieten

sportvrouw 2015
· Chien Jochems - wielrennen
· Tinne Vermeiren – wielrennen
· Carine Jochems – atletiek
· Chris Renders – G-zwemmen

sportman 2015
· Thijs Aerts – wielrennen
· Toon Aerts – wielrennen
· Gert Dockx – wielrennen
· Patrick Van Dooren – Taekwondo
· Patrick Holemans – autosport
· fons Loomans en Jef Lenaerts –
 wandelen
· Lenz Bolckmans - reddend zwemmen

sportverdienste 2015
· Peter Voeten - paardrijden
· Renilde Verlinden - atletiek
· Jef Verhoeven – judo
· Maria Adams – tennis
· Jan Peeters - volleybal
· Jos Verpoorten - vrijwilliger Bavelstraat

Het sportgala vindt dit jaar plaats in de parochiezaal Sint-Jozef, 
Pastoor Lambrechtsstraat te Sint-Jozef Rijkevorsel. De deuren 
openen om 18.30 uur, het officieel gedeelte start om 19 uur.

Zoals de voorbije jaren beginnen we met de huldiging van de 
jeugdkampioenen en jeugdsporters met uitzonderlijke spor-
tieve prestaties, vervolgens worden de sportlaureaten van 
2015 bekendgemaakt om tot slot de volwassen sporters in de 
bloemetjes te zetten.

Hopelijk mogen we jullie in grote aantallen verwelkomen op 
dit extra-sportieve hoogtepunt.
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sportbrochures 2016:
sportopleidingen

Bij de start van een nieuw jaar horen ook 
weer nieuwe brochures boordevol interes-
sante informatie.

Zo zijn de brochures voor sportopleidingen 
binnen, zowel sportkaderopleidingen 2016 
van Bloso (VTS) als Vormingen voorjaar 2016 
van de provinciale sportdienst APB Sport. 
Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan 
de balie van de vrijetijdsdiensten in het 
Klooster.

Passeer dus regelmatig eens langs de balie 
van de vrijetijdsdiensten in het Klooster om 
te kijken of er geen relevante informatie 
voor jou te vinden is. Of neem een kijkje 
op www.bloso.be/vlaamsetrainersschool of 
www.provant.be/sport voor opleidingen al-
lerhande in de regio.

uitslag tombola Kwb ‘dag van de vriendschap 2015’

1015 1017 1021 1051 1095 1119 
1121 1123 1125 1129 1140 1159 
1161 1169 1179 1182 1191 1194 
1197 1222 1253 1258 1260 1263 
1279 1307 1319 1324 1325 1330 
1331 1357 1360 1372 1376 1378 
1436 1477 1496 1500 1526 1542 
1554 1565 1566 1570 1572 1583 
1586 1591 1594 1600 1607 1615 
1697 1792 1800 1823 1830 1833 
1848 1855 1861 1880 1892 1907 
1913 1925 1988 1992 1998 2000 
2002 2013 2015 2021 2042 2054 
2058 2066 2070 2072 2081

Prijzen af te halen tot 29 februari 2016:
françois Deprez, Klundert 51, 2310 Rijkevorsel – 03 312 24 57 
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12Gnoord: special driedaagse

De sporthal van Vlimmeren wordt tijdens de 
Special driedaagse omgetoverd tot een para-
dijs van toffe spelletjes en sporten. Op het 
programma staan torbal, G-voetbal, tennis, 
gymnastiek en circustechnieken.
Vanaf dit jaar worden deze drie dagen ge-
combineerd met een bezoek aan zorgboer-
derij Megusta. Hier kun je, afhankelijk van 
het weer, dieren voederen en verzorgen, 
pony- en paardrijden, meerijden met de 
tractor, de groentetuin onderhouden, ...
Voor de drie dagen kunnen zowel jongeren 
met als zonder beperking inschrijven.

Meer info:
www.uitinbeerse.be/sport

Gemeentelijke erkenning
sportverenigingen 2016

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke er-
kenning als sportvereniging is nog beschik-
baar tot 15 februari 2016 op de website 
www.rijkevorsel.be/sport. Je kunt de nodige 
formulieren ook afhalen bij de sportdienst in 
het klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnen-
gebracht worden op de sportdienst vóór 1 
maart 2015. Elke vereniging die reeds aan-
gesloten is bij de sportraad heeft het aan-
vraagdossier in januari ontvangen.

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 !
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Vooruitblik naar de paasvakantie 2016

Grabbelpas
Ook in de paasvakantie staat de Grabbelpas weer garant voor talloze toffe activiteiten! Hieron-
der vind je alvast een overzicht.

· dinsdag 29 maart: skiën en snowboarden in Landgraaf
· woensdag 30 maart: knutselfestijn
· donderdag 31 maart: natuurhulpcentrum + speeltuin Bokrijk
· vrijdag 1 april: kleuter- en kinderyoga
· maandag 4 april: si si cinema
· dinsdag 5 – donderdag 7 april: speeldriedaagse in Kasterlee
· woensdag 6 april: vissen bij de Aalscholvers
· vrijdag 8 april: juwelenatelier

Kinderclub
De begeleid(st)ers van de Kinderclub hebben ook een keitof activiteitenprogramma voor de 
paasvakantie in elkaar gestoken. Tijdens de paasvakantie gaat de Kinderclub goochelen met 
de tijd.
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· 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

De eerste week van de paasvakantie nemen we een duik terug in de tijd ‘graven in het verle-
den’. Tijdens de tweede week van de paasvakantie gaan we ‘lonken naar de toekomst’. Het 
belooft weer een dolfijne paasvakantie te worden !
Folders met alle info over de paasvakantie zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scholen 
vanaf 15 februari. Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je online in-
schrijven vanaf maandag 29 februari om 19.00 uur tot en met zondag 20 maart.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de Kinderclub met een inschrijvingsstop worden ge-
werkt. Dat betekent dat er maximum 98 kinderen in de Kinderclub kunnen opgevangen worden. 
Na de uiterste inschrijvingsdatum van 20 maart 2016 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen 
meer worden aangenomen voor de paasvakantie. Deze maatregel hanteren we om een kwali-
teitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen.

Meer info:
Jeugddienst Rijkevorsel
www.jeugdrijkevorsel.be
www.facebook.com/jeugddienstrijkevorsel

Buitenschoolse kinderopvang
03 340 00 56 - kinderclub@rijkevorsel.be
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#2310

Op vraag van de verantwoordelijke van Welzijnsschakels Antwerpen 
werden er in het najaar van 2003 door Lizette Keysers twee open avonden 
georganiseerd rond ‘Hoe komen we in contact met mensen die het om welke 
reden dan ook moeilijk hebben?’. Vanuit deze avonden werd er met de 
geïnteresseerden gestart met een plaatselijke Welzijnsschakel. Al vrij snel 
kreeg onze werking de naam ‘De Schakel’. 

Vereniging in de kijker:
De Schakel blaast tien kaarsjes uit

onze vier pijlers
In de beginperiode organiseerden we vooral activiteiten: etentjes, een uitstap naar de Zoo/ 
naar de zee/ naar een pretpark, een sinterklaasfeest, een kerstfeest. Het organiseren van ac-
tiviteiten is nog altijd één van onze vaste pijlers. Zo’n vijftal keren per jaar proberen we een 
open activiteit in te richten, met veel aandacht voor gezinnen met kinderen.

Omdat we op zoek waren naar een manier om nieuwe mensen aan te spreken, groeide het idee 
om te starten met een tweedehandswinkel. We schrijven 2006. Van de gemeente kregen we een 
onderkomen in de vroegere bibliotheek in het centrum van Sint-Jozef, op de Meir. We hebben 
er een ruimte om tweedehandskleding te verkopen en een ruimte waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. De prijzen worden bewust laag gehouden. 

Deze locatie gaf ons de gelegenheid om te starten met een hobbygroep, de derde pijler van 
onze werking. Wekelijks komt een groep vrouwen op maandagavond samen om te knutselen. 
Daarnaast is dat ook een moment van ontmoeting.

Ten slotte is er ook de praatgroep. Maandelijks komen we met een groep mensen samen om met 
elkaar in gesprek te gaan rond onderwerpen die hen bezig houden. Het leven wordt er gedeeld: 
de droevige maar ook de blije momenten. Mensen kunnen er hun verhaal doen.

de schakel viert feest

De winkel bestaat tien jaar en dat gaan we vie-
ren op zaterdag 30 januari van 13.00 uur tot 
17.00 uur in de parochiezaal van Sint-Jozef. Er 
is een modeshow, een tentoonstelling van onze 
activiteiten en we zorgen voor een gezellig sa-
menzijn. Van harte welkom!

Wens je meer informatie over onze werking, dan 
kan je contact opnemen met Greet Embrechts: 
03 314 76 06.



Geflitst...

22 december 2015: kerstallentocht Kinderclub

20 december 2015: 24ste mountainbike kersthappening van de Gammelse wielervrienden

23 december 2015: kerstvakantie in de Kinderclub

21 december 2015: kerstboom op de rotonde versieren

9 januari 2016:

nieuwjaarsdrink aan de Molen

26 december 2015:
25 jaar kerststal

10 januari 2016:

onthaal thijs en toon aerts
na bK veldrijden
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11 januari 2016:
sint-jorisgilde viert Verloren Maandag

© bart huysmans

© Mia uydens

© Mia uydens

© Mia uydens

© dirk Geets
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2 februari 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 uw kleuter op 15 februari 2,5 jaar dan 
kun je samen met jouw kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes) in het (Kleine) Moleke.
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

om 19.00 uur
infoavond het Kompas
Infosessie

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 15 februari 
2016, maandag 11 april 2016, maandag 
9 mei 2016 of donderdag 1 september 
2016. De infoavond gaat door in de po-
lyvalente zaal van de school. Gelieve 
vooraf uw aanwezigheid door te geven 
a.u.b. Dank u.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

3 februari 2016
om 20.30 uur
joachim badenhorst en
eric boeren
Concert
Top-Nederlandse en -Vlaamse musici 
ontmoeten elkaar in de meest intieme 
bezetting mogelijk: het duo. Speciaal 
voor Beste Buren selecteerden de Sin-
ger en Stichting Doek een aantal voor-
aanstaande Vlaamse en Nederlandse 
jazzmuzikanten. Op 3 februari treden 
Joachim Badenhorst en Eric Boeren op 
in De Singer.
€ 12
Voorverkoop: € 10
Voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs: € 12
inkomprijs studenten: € 6

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw en
 Stichting Doek
 www.desinger.be

6 februari 2016
om 19.00 uur
@Veussel Gezelschapsspelletjesavond
Spel

@Veussel organiseert een gezelschaps-
spelletjesavond in De Villa in Rijkevor-
sel. Samen met vrienden genieten van 
een drankje terwijl je je rijkelijk kan 
amuseren met gezelschapsspelletjes, 
... Wie wil dit nu niet ? zijn gezelschaps-
spelletjes toch niets voor jou ? Kom dan 
gerust een pintje pakken !
Gratis

 De Villa
 Bochtenstraat 26
 2310 Rijkevorsel

 @Veussel
 www.atveussel.be
 www.facebook.com/atveussel

8 februari 2016
om 20.00 uur
lezing aleksandr skorobogatov
Lezing

Aleksandr spreekt over zijn meest per-
soonlijke roman, die tijdens een moei-
lijke periode zijn toevluchtsoord is ge-
worden, een schuilwereld die zoveel 
mogelijk anders hoorde te zijn — vooral 
mooi en pijnloos — dan de reële wereld 
van lijden en schuld waarin de auteur 
zich bevond na het verlies van zijn 
zoon; over de roman die uiteindelijk 
een herdenkingsmonument voor zijn 
zoon is geworden.
Gratis

 Parketzaal bibliotheek
 Molenstraat 20
 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel i.s.m.
 gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 51
 xavier.rombouts@telenet.be
 bibliotheek@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/bibliotheek

om 20.30 uur
tony Malaby, jozef dumoulin en 
samuel ber
Concert

Wat Tony Malaby (USA) een van de 
meest gegeerde saxofonisten van de 
New Yorkse jazz scene maakt, zijn de 
originaliteit en het unieke geluid waar-
mee hij voor de dag komt. Je kunt hem 
op 8 februari in De Singer aan het werk 
zien aan de zijde van 'keyboard wi-
zard' Jozef Dumoulin in het trio van de 
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jonge, veelbelovende Belgische drum-
mer Samuel Ber.
€ 15
Voorverkoop: € 15
Voorverkoop studenten: € 12
inkomprijs: € 17
inkomprijs studenten: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

10 februari 2016
om 20.30 uur
Fred Van hove en Michael Moore
Concert
Top-Nederlandse en -Vlaamse musici 
ontmoeten elkaar in de meest intieme 
bezetting mogelijk: het duo. Speciaal 
voor Beste Buren selecteerden de Sin-
ger en Stichting Doek een aantal voor-
aanstaande Vlaamse en Nederlandse 
jazzmuzikanten. Op 10 februari treden 
fred Van Hove en Michael Moore op in 
De Singer.
€ 12
Voorverkoop: € 10
Voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs: € 12
inkomprijs studenten: € 6

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw en Stichting Doek
 www.desinger.be

12 februari 2016
om 14.00 uur
jan de smet -
steek je vinger in de lucht! 
Concert

Met de voorstelling ‘Steek je vinger in 
de lucht’ brengt Jan De Smet warme, 
grappige en herkenbare liedjes voor 

kinderen. De vroegere voorman van 
De Nieuwe Snaar speelt vertalingen 
van liedjes van Woody Guthrie. Met 
nummers als Alles goed, Wip er op los, 
Vrooaar en Steek je vinger in de lucht 
wordt het gegarandeerd een groot kin-
derfeest!
€ 5
Kinderen: € 5
Volwassenen: € 7

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

om 21.00 uur
jan de smet -
solo en zonder veel cinema
Concert

Zichzelf begeleidend op diverse instru-
menten zal Jan De Smet (De Nieuwe 
Snaar) zich ‘Solo en zonder veel Ci-
nema’ overleveren aan het repertorium 
dat zich die dag aandient. Eigen werk, 
maar ook zorgvuldig uitgekozen lied-
jes van collega's die hem hebben beïn-
vloed, dit alles doorspekt met grappige 
anekdotes. Verzoeknummers, een vra-
genronde, ja zelfs een sporadisch duet 
met de aanwezigen is mogelijk!
€ 12
Voorverkoop: € 12
Voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs: € 14
inkomprijs studenten: € 7

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

13 februari 2016
om 21.00 uur
jasper steverlinck & band – try-out
Concert

Na lange tijd te hebben gewerkt aan 
nieuw solo-materiaal, is Jasper Stever-
linck klaar om opnieuw het podium te be-
stijgen mét full-band. De nieuwe single 
‘Things That I Should Have Done’ belooft 
alvast dat het nieuwe album iets speci-
aals zal worden. Op 13 februari speelt hij 
een exclusieve try-out in de Singer, waar 
hij zowel nieuw materiaal zal voorstellen 
als oude favorieten zal afstoffen.
€ 18
studenten: € 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

14 februari 2016
om 9.00 uur
Foto-excursie ekstergoor
Uitstap

De fotowerkgroep van Natuurpunt Mark- 
vallei organiseert op zondag 14 februari 
een foto-uitstap naar het natuurgebied 
Ekstergoor. De foto-uitstappen zijn tel-
kens bedoeld om de deelnemers de kans 
te bieden van mekaar te leren. De leden 
van de fotowerkgroep zoeken in het na-
tuurgebied naar mooie foto-objecten en 
proberen deze op een zo goed en zo mooi 
mogelijke manier in beeld te brengen.

 Brug Sint-Jozef
 Stevennekens - Vlimmersebaan 
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 03 383 02 08
 verschraegen.wim@telenet.be
 www.natuurpuntmarkvallei.be
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15 februari 2016
om 20.30 uur
the Very big band
Concert

The Very Big Band, onder leiding van 
Nico Schepers, onderscheidt zich van 
andere big bands door het brengen van 
deels eigen repertoire en bewerkingen 
(van vooral de huiscomponist-pianist 
Jan Van Giel en trompettist Jan Muës). 
The Very Big Band maakt er tevens een 
punt van om met bekende gastsolisten 
op te treden.
€ 10
Voorverkoop: € 10
Voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs: € 12
inkomprijs studenten: € 7

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

18 februari 2016
om 20.00 uur
rug in beweging: heffen en tillen
Cursus

Rugklachten zijn de meest voorko-
mende klachten in de Westerse samen-
leving. 80 % van alle mensen heeft er 
ooit wel eens last van en bij meer dan 
de helft is het een regelmatig terugke-
rend of blijvend probleem. Met deze 
cursus helpen we je op weg om rug-
problemen te voorkomen en/of op een 
goede manier aan te pakken. 

€ 5
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
 frans@kwbsintjozef.be

19 februari 2016
om 20.30 uur
bandits - helden
Concert

In het voorjaar van 2016 trekt Bandits 
heel Vlaanderen door met hun clubtour-
nee ‘Helden’. De tour wordt een com-
binatie van Banditshits - weliswaar in 
een energiek en dansbaar nieuw jasje 
gestoken - en muziek van hun muzikale 
helden. Per show komt minstens één 
muzikale held van de band als verras-
singsgast meezingen. 
€ 12
Voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22 tot 28 februari 2016
achtste woordweek
Opendeur

Van maandag 22 februari tot en met 
zondag 28 februari houdt de WOORDaf-
deling van de Academie een week lang 
open huis. Dit jaar wordt de Woordweek 
één groot feest: dat het klinkt, knalt, 
trilt, blinkt en bruist ! Er zijn tijdens de 

week allerlei kleine optredens, open 
lessen en workshops. In het weekeinde 
vinden de grotere activiteiten plaats.
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Academie voor Muziek en Woord
 de Noorderkempen
 014 69 95 39
 info@amwn.be
 www.amwn.be

23 februari 2016
Van 19.00 tot 22.15 uur
cursus ehbo
Cursus

Start gratis cursus EHBO, voor ieder-
een vanaf 16 jaar. Leer zelf in een paar 
lessen hoe je met enkele simpele han-
delingen kunt helpen. Komen onder 
andere aan bod in deze cursus: reani-
matie, hartklachten, diabetes, insec-
tenbeten, ...
Data cursus: 23 en 25 februari 2016 + 
1, 3, 8, 10, 15, 17 en 24 maart 2016 
(telkens van 19.00 tot 22.15 uur)
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 vorming@rijkevorsel.rodekruis.be

24 februari 2016
om 20.00 uur
de cinema komt naar je toe! -
My old lady
Film
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Wanneer de platzakke Amerikaan Ma-
thias Gold van zijn rijke vader een ap-
partement in Parijs erft, reist hij naar 
de stad af om het te verkopen. Als hij 
de woning bezoekt komt hij erachter 
dat de voormalige vriendin van zijn 
vader en haar dochter er nog wonen. 
Mathias komt voor een moeilijke keuze 
te staan.
€ 1

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
 Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.

 Mooov en Oxfam Wereldwinkel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be

25 februari 2016
om 20.30 uur
de nonsens alliantie
Improvisatietheater

Al meer dan vijftien jaar lang verras-
sen de improvisatoren van De Nonsens 
Alliantie iedereen met originele one- 
liners, straffe sketches en leuke lied-
jes. Ter plaatste verzonnen en volledig 
gebaseerd op suggesties van het pu-
bliek. Vergeet ‘Onvoorziene Omstan-
digheden’, ‘Spelen met uw leven’ en 
‘De Lama’s’, onthoud De Nonsens Al-
liantie!
€ 12
Voorverkoop: € 12
Voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs: € 14
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

26 februari 2016
om 20.30 uur
david thomaere trio - try-out
Concert

David Thomaere Trio is Davids speeltuin 
waarin hij op zoek gaat naar een eigen 
sound. Hij kan er eigen composities in 
hun puurste vorm brengen. Eigen num-
mers wisselen af met standards en ar-
rangementen van popnummers.
€ 12
Voorverkoop: € 12
Voorverkoop studenten: € 6
inkomprijs: € 14
inkomprijs studenten: € 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

27 februari 2016
Van 13.15 tot 17.00 uur
wielerwedstrijden
Sportwedstrijd
Wielerwedstrijden voor nieuwelingen (50 
km - 10 ronden) en junioren (80 km - 15 
ronden). De nieuwelingen starten om 
13.15 u. (aankomst ongeveer 14.45 u.). 
Junioren beginnen om 15.00 u. aan hun 
wedstrijd (aankomst ong. 17.00 u.).
Gratis

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 Sint-Jozef 10
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef
 janvanriel@live.be

Aankondigingen van activiteiten in maart dien je uiterlijk
op 4 februari 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.

 

27 en 28 februari 2016
27 februari 2016 om 20.00 uur
28 februari 2016 om 14.30 uur
concertavond & -middag
‘Puur belgisch’
Concert

De jaarlijkse concertavond & -middag 
van de Koninklijke Fanfare Vermaak na 
Arbeid heeft dit jaar als thema ‘Puur 
Belgisch’. Hiermee belicht zij de muzi-
kale en culturele geschiedenis van dit 
land, put zij uit de rijke traditie van 
Belgische componisten en brengt zij 
in première werken van filip Ceunen, 
Dagmar feyen, Tom Hondeghem en 
Jelle Van Giel.
€ 5
Voorverkoop: € 5
inkomprijs: € 7
Kinderen -14 jaar: gratis

 zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Kon. fanfare Vermaak na Arbeid
 www.vnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel
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te ontdekken in rijkevorsel 

tijdelijk te bezoeken op afspraak:
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
aster berkhofmuseum
Tentoonstelling
Gratis                              

 aster berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52 - 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

Voor een betere dienstverlening kun je vanaf 2016 een persoonlijke afspraak maken met de leden van het schepencollege.
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.


