
11 november
In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen
tussen de kruizen, rij aan rij, die onze plaats
aanwijzen. En aan de hemel blijven de leeuweriken 
vliegen en dapper kwelen, tussen 't geschut beneden 
nauwelijks te horen. Wij zijn de Doden.
Enkele dagen geleden nog leefden we, voelden de 
ochtendstond, zagen de gloed van de avondzon,
beminden en werden bemind en nu liggen wij,
gevelden, In Vlaanderens velden.
John McCrae
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INHOUD

4
Rijkevorsel heeft het label hartveilige gemeente ontvangen !
Aan de voorwaarden, minstens één AED-toestel in de gemeente, 
10 % van het gemeentepersoneel een opleiding reanimeren 
geven en ook de bevolking sensibiliseren en opleiden, werd 
ruimschoots voldaan.

20
In Rijkevorsel valt er ook dit jaar vanalles te beleven tijdens 
de eindejaarsperiode. Toerisme Rijkevorsel geeft een mooie 
kerstfolder uit met het volledige eindejaarsprogramma.

14
IOK organiseert samen met 28 Kempense gemeenten een 

samenaankoop dakisolatie. Door de isolatie samen
aan te kopen, wordt de prijs gedrukt. Deelnemen kan nog tot 

het einde van het jaar.

8
De schoolkinderen herdachten de voorbije maanden de 

gesneuvelden van WO II. Ze brachten hulde aan de Rijkevorselse 
oorlogsmonumenten en aanvaardden het peterschap ervan.

De leerlingen zien er op toe dat de monumenten met het
nodige respect behandeld worden.

12
Na een bevolkingsbevraging heeft de gemeenteraad besloten 
om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Kerkdreef en de 
Uitbreidingsstraat. In de Kerkdreef worden de gele paaltjes 
vervangen door bloembakken. In de Uitbreidingsstraat 
verschijnen parkeerstroken.
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Beste inwoners,

De dagen worden korter, de nachten langer en de temperaturen durven al eens onder het 
nulpunt te duiken. Het sombere karakter van de maand december trachten we echter 
jaarlijks om te toveren tot een periode van gezelligheid en warmte ! 

Met het ophangen van de kerstverlichting wil het gemeentebestuur samen met 
Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef zorgen voor een sfeervol en feestelijk Rijkevorsel. 
We nodigen iedereen uit om aanwezig te zijn op woensdag 7 december wanneer we de 
kerstverlichting plechtig ontsteken.

In december kunnen we natuurlijk ook weer genieten van de talloze kerstactiviteiten die 
Toerisme Rijkevorsel en verschillende verenigingen en gebuurten in petto hebben. Het zijn ideale momenten om 
samen met vrienden en/of familie door te brengen !

Ook in de voorbije maand mochten we feest vieren. Tijdens de jaarlijkse feestnamiddagen in november konden onze 
senioren weer smullen van een heerlijke appelbol of worstenbrood en zich rijkelijk amuseren met de geanimeerde 
optredens van Anita en Marc Dex.

We zijn natuurlijk ook heel trots om sinds enkele weken een Europese kampioen veldrijden in ons midden te hebben. 
Na broer Thijs heeft Toon Aerts nu ook een prachtige kampioenentrui weten binnen te halen. Met deze fenomenale 
prestatie zet Toon Rijkevorsel op de kaart !

Op 11 november stonden we naar jaarlijkse gewoonte stil bij de herdenking van de Wapenstilstand en het einde van 
de Eerste Wereldoorlog, en meteen ook van alle oorlogen. Een traditie die zeker niet verloren mag gaan. Onze dank 
gaat dan ook uit naar iedereen die aanwezig was op deze herdenkingsgelegenheid.

Met de winter voor de boeg is de kans groot dat de straten er binnenkort glad bij gaan liggen door ijzel of sneeuw. 
Wees dus voorzichtig als je de weg op moet met de wagen, de fiets of te voet. Onze technische dienst zal tijdens
de winterperiode alles in het werk stellen om de wegen en fietspaden in Rijkevorsel zo goed mogelijk bereikbaar
te maken.

Maak er een veilig eindejaar van en geniet van elkaars gezelschap ! Op naar 2017 ! 

VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester
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Door al deze inspanningen en het feit dat minimaal 10 % van het gemeentepersoneel nu een 
opleiding EHBO/AED gevolgd heeft via de lokale Rode Kruis-afdeling Rijkevorsel, mocht het 
gemeentebestuur Rijkevorsel een bord ‘Hartveilige gemeente’ in ontvangst nemen.

De komende twee jaren mag Rijkevorsel zich dan ook een ‘Hartveilige’ gemeente 
noemen.

Heb je nog vragen omtrent AED’s, dan kun je 
altijd contact opnemen met de sportdienst.

Sinds begin 2016 zijn er vijf AED-toestellen aanwezig op het grondgebied van 
Rijkevorsel. Het gemeentebestuur richtte dan ook een aantal opleidingen in 
voor inwoners, verenigingen en ook het eigen personeel om kennis te maken 
met de AED’s en te leren hoe we ze moeten gebruiken.

Rijkevorsel is een Hartveilige gemeente

BESTUUR

sportdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Vacante plaats beschikbaar
op de wekelijkse markt

Vanaf 1 november 2016 is er op onze we-
kelijkse markt een standplaats vrijgekomen 
voor abonnementen. Deze standplaats heeft 
een lengte van ongeveer 6 meter. Kandida-
turen hiervoor kunnen ingediend worden via 
economie@rijkevorsel.be.

Meer informatie over de vaste standplaatsen 
vind je terug op de gemeentelijke website: 
www.rijkevorsel.be/markten.

Ontsteking kerstverlichting

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef en 
het gemeentebestuur van Rijkevorsel nodi-
gen de inwoners uit op de feestelijke ont-
steking van de kerstverlichting. Iedereen is 
welkom op woensdag 7 december van 19 tot 
21 uur op parking Noord.

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting van 
24 oktober 2016

De gemeenteraad gaat akkoord met het 
permanent aanvullend politiereglement in 
de Kruispad (gedeelte tussen Helhoekweg 
en Oostmalsesteenweg). Een stilstaan- en 
parkeerverbod langs beide zijden van de rij-
baan wordt ingesteld.

De politieverordening inzake overlast, pri-
vatief gebruik en veiligheid en gemak van 

doorgang op de openbare weg en openbare 
gezondheid en veiligheid wordt aangepast 
goedgekeurd, met name enkele bepalingen 
inzake ‘gemengde inbreuken’, vastgelegd in 
het protocol GAS 2 en 3.

Akte wordt genomen van het secretarisbe-
sluit d.d. 30 september 2016, waarbij aan 
enkele medewerkers van de dienst ruimte-
lijke ordening de machtiging verleend wordt 
om bepaalde documenten op te stellen en/
of handelingen te verrichten en waarbij 
bevoegdheid tot medeondertekening van 
bepaalde informatieve documenten wordt 
opgedragen.

De raad gaat akkoord met de aanpassing van 
het belastingreglement op het ontbreken 
van parkeerruimten in functie van het nieuw 
gemeentelijk richtlijnenhandboek duurzaam 
woonbeleid.

Goedkeuring wordt verleend aan de aanpas-
sing van het algemeen kader van het systeem 
van interne controle/organisatiebeheersing.

Kennis wordt genomen van het resultaat 
van de bevolkingsbevraging betreffende 
het instellen van een eenrichtingsverkeer in 
de Kerkdreef en Uitbreidingsstraat waarbij 
de bevraging 69,7 % ja-stemmen en 30,3 % 
neen-stemmen opleverde. Goedkeuring 

Dienst lokale economie
03 340 00 30
economie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/markten

 

Meer    
info
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wordt gegeven aan het eenrichtingsverkeer, 
het voorzien van bloembakken in plaats van 
paaltjes en het voorzien van parkeerstroken, 
afgebakend met bloembakken in de Uitbrei-
dingsstraat.

Goedkeuring wordt verleend aan de ruil 
van het gebouw gelegen te Molenstraat 40, 
waarvan gemeente Rijkevorsel eigenaar is, 
tegen het eigendom ‘Huis Heidendal’ gele-
gen te Hoogstraatsesteenweg 17, waarvan 
het OCMW Rijkevorsel eigenaar is.

Goedkeuring wordt gegeven aan de aanvraag 
van Rijko vzw voor een jubileumsubsidie van 
€ 125 voor het 25-jarig bestaan.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. D150015 en de raming voor de op-
dracht ‘Verbouwen en uitbreiden van een 
gebouw tot bibliotheek met een ruimte 
voor Kind & Preventie. Lot elektriciteit’. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals 
voorzien in het bestek en zoals opgenomen 
in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt 
€ 124 064,96 excl. BTW of € 150 118,60 incl. 
21 % BTW.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
met nr. D150015 en de raming voor de op-
dracht ‘Verbouwen en uitbreiden van een ge-
bouw tot bibliotheek met een ruimte voor Kind 
& Preventie. Lot sanitair en HVAC’. De last-
voorwaarden worden vastgesteld zoals voor-
zien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheids-
opdrachten. De raming bedraagt € 187 392,03 
excl. BTW of € 226 744,36 incl. 21 % BTW.

Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse 
(fractie Gemeentebelang&VLD) werd vol-
gend punt toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraadszitting:
· Realiseren van dertig serviceflats
De gemeenteraad gaat niet in op het voor-
stel waarbij in de meerjarenplanning en het 
budget 2017 en 2018 de bouw van dertig ser-
viceflats wordt opgenomen, en waarbij aan 
het OCMW de opdracht wordt gegeven om de 
realisatie van dit project uit te werken en te 
finaliseren.

Op verzoek van gemeenteraadslid Bevers 
(fractie Gemeentebelang&VLD) werden vol-
gende punten toegevoegd aan de agenda van 
deze gemeenteraadszitting:
· File in het dorp komende van Merksplas – 

ringweg rond Rijkevorsel
De gemeenteraad gaat akkoord met het 
voorstel waarbij het bestuur in overleg 
treedt met de betrokken instanties, alsook 
gaat kijken welke maatregelen er kunnen 
genomen worden op korte termijn teneinde 
de doorstroming in het dorp komende vanuit 
de Bochtenstraat vlot te laten verlopen.
· Sporthal De Valk
De gemeenteraad gaat niet in op het voorstel 
waarbij het bestuur een behoefte- en finan-
ciële studie inzake De Valk opstelt waarin 
verschillende pistes worden onderzocht. 
· Niet-bestemmingsverkeer > 3,5 T Sint-

Jozef
Dit punt werd behandeld als een vraag, 
waarop toelichting werd gegeven.

BESTUUR

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten

Alle gemeentelijke diensten en de diensten van het OCMW zul-
len gesloten zijn op maandag 26 december 2016. 

Het recyclagepark zal op zaterdag 24 december en op zaterdag 
31 december 2016 uitzonderlijk open zijn tot 12.00 uur in plaats 
van 14.00 uur.

De kinderclub, de jeugd-, cultuur- en sportdienst sluiten de deu-
ren vanaf maandag 26 december tot en met vrijdag 31 december 
2016. Voor de verhuur en het ophalen van de sleutels van de 
gemeentelijke lokalen kun je tijdens deze week terecht bij de 
bibliotheek in het centrum tijdens de openingsuren.
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De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszitting vindt 
plaats op maandag 5 december 2016 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis.

Een bevestiging van deze datum kun je lezen 
op de elektronische informatieborden in het 
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aan-
kondigingsbord langs de Molenstraat en op 
de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.
be/bestuur.

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

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

 

Meer    
info

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

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING
(STEDENBOUWKUNDIGE) (A1A-A3A)

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

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening 
(stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en 
ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake 
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt 
de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige 
aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een 
aantal activiteiten van het besluitvormingsproces.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving 
(ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid).
Je leidt, coördineert en organiseert de werking van deze 
dienst met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.  

PROFIEL

Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden 
voor deze functie en hebt een grondige kennis van de 
regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke 
planning. Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een 
sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote 
betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je 
contacten met burgers, mandatarissen en collega’s.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 

selectieprocedure. 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 JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg 
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk 
op 9 januari 2017. 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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LEVEN EN WELZIJN

In de nacht van 22 op 23 oktober 1943 bombardeerde de Royal Air Force de 
Duitse industriestad Kassel. Honderden zware bommenwerpers werden die 
nacht op weg gestuurd. Niet minder dan 43 aanvallers werden door het Duitse 
luchtafweergeschut en nachtjagers neergehaald. Twee hiervan vielen in 
België namelijk in Retie en Rijkevorsel.

Leerlingen nemen het peterschap
van het Halifaxmonument op zich

In Rijkevorsel kwamen die nacht de zeven bemanningsleden − Canadezen en Britten − van een 
Halifax bommenwerper op tragische wijze om het leven. In 2010 werd in Bolk een monument 
opgericht ter nagedachtenis aan deze slachtoffers.

De leerlingen van de vierde leerjaren van GLS De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool nemen gedu-
rende één jaar het peterschap over dit monument op zich. Zij dragen zorg voor het monument 
en melden eventuele beschadigingen aan het gemeentebestuur.

Op vrijdag 28 oktober 2016 vond de officiële overdracht plaats in de raadzaal in aanwezigheid 
van het schepencollege en de leden van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel.
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OCMW Rijkevorsel bouwt
bijkomende	serviceflats

Het OCMW van Rijkevorsel plant in 2017 de 
bouw van tien bijkomende serviceflats. Be-
gonnen in 1996 met dertig serviceflats, wer-
den in 2006 reeds vijftien flats bijgebouwd. 
Momenteel zijn de financiële en politieke 
voorbereidingen afgerond, en kan begonnen 
worden aan de realisatie van tien nieuwe 
flats.

Serviceflats bieden senioren de kans om 
kleinschaliger te gaan leven zonder aan 
kwaliteit in te boeten. Integendeel, de zorg 
om een te groot geworden woning, en het 
onderhoud van een tuin, vallen weg, waar-
door meer tijd vrij komt voor sociale contac-
ten, een wandelingetje in de belevingstuin, 
deelname aan ontspanningsactiviteiten, ... 
Daarenboven is er de nabijheid van een aan-

tal diensten zoals warme maaltijden, poets-
hulp, zelfstandige verpleegkundige, ... Net 
zoals de vorige uitbreiding worden de nieuwe 
flats bovenop de reeds bestaande gebouwd. 
Deze nieuwe flats zijn via een lift (en trap) 
te bereiken, waardoor toegankelijkheid voor 
iedereen gegarandeerd is.

Voor de realisatie van het project heeft het 
OCMW de financiële haalbaarheid getoetst 
aan de ruime belangstelling die er vanuit 
Rijkevorselse bejaarden bestaat voor deze 
vorm van zelfstandig wonen.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 22 december 2016.
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Nieuwe aanvraagprocedure
tegemoetkoming voor 
personen met een handicap

Op 1 juli 2016 veranderde de directie-ge-
neraal Personen met een Handicap (FOD 
Sociale Zekerheid) haar aanvraagprocedure 
voor tegemoetkoming voor personen met 
een handicap. De ingewikkelde papieren 
aanvraag wordt vervangen door een kortere 
online vragenlijst. Met de nieuwe manier 
van werken wordt een aanvraag op termijn 
sneller, eenvoudiger en persoonlijker behan-
deld. 

Wat verandert er concreet ?
· Je kunt zelfstandig (of met hulp van een 

familielid of kennis) je aanvraag indienen 
op www.myhandicap.belgium.be met je 
elektronische identiteitskaart.

· Je laat geen papieren formulieren meer 
invullen door je arts. Je geeft bij de aan-
vraag de naam van je behandelend arts 
op. Zo kan de directie-generaal je me-
dische informatie rechtstreeks bij hem/
haar opvragen.

Zodra de online vragenlijst is ingevuld, 
wordt er gestart met de behandeling van je 
aanvraag.

Wil je hulp ? 
· De Sociale Dienst van het OCMW 

(03 340 39 65) of de dienst Maatschappe-
lijk Werk van je ziekenfonds kan samen 
met jou de online lijst invullen.

· Je kunt ook aankloppen bij de maat-
schappelijk werkers van de directie-ge-
neraal Personen met een Handicap. Maak 
een afspraak via de contactgegevens op 
www.handicap.fgov.be of bel gratis naar 
0800 98 799, van maandag tot vrijdag van 
8.30 tot 13.00 uur.

Als je hulp wenst, breng dan zeker volgende 
zaken mee:

LEVEN EN WELZIJN

Verjaardagsfeestje en feestmenu’s
in WZC Prinsenhof

Dinsdag 6 december 2016:
sinterklaasmenu
· avocadoroomsoep met balletjes
· gevulde kipfilet omringd met gerookt spek, fijne boontjes en 

krielaardappelen
· bavaroisbol met passievruchten
· prijs: € 14
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.

Woensdag 7 december 2016:
verjaardagsfeestje
· appelstrudel, vanillesaus, ijs en koffie
· prijs: € 2,50

Zondag 25 december 2016:
kerstmenu
· munt-doperwtsoep met pancetta
· kalkoenvink met wild en veenbessen, gebakken witloof en 

denne-aardappelen
· bisquit met chocolade en kersen
· prijs: € 14
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 15 december 2016.

Zondag 1 januari 2017:
nieuwjaarsmenu
· romige bloemkoolsoep met garnalen
· stoverij van everzwijn op grootmoeders wijze, winterse 

groentjes en gratinaardappelen
· nieuwjaarsbuche
· prijs: € 17
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 15 december 2016.

Inschrijven bij het secretariaat van het Woonzorgcentrum.
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· identiteitskaart
· bankrekeningnummer
· naam behandelend arts

Meer info:
· Federale Overheidsdienst
 Sociale Zekerheid
· 0800 98799 (gratis)
· HandiN@minsoc.fed.be
· www.socialezekerheid.be

Vervoersproblemen ?
Misschien kan onze
Minder Mobielen Centrale
je helpen

De Minder Mobielen Centrale is een ver-
voersdienst die mensen met vervoersmoei-
lijkheden en met beperkte inkomsten helpt 
om op hun plaats van bestemming te gera-
ken. Minder mobiele mensen zijn bejaarden, 
personen in een sociale noodsituatie, perso-
nen die moeilijk gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer, ...

Na oproep komen vrijwillige chauffeurs met 
hun eigen wagen de betrokkene ophalen en 
vervoeren hem of haar naar de plaats van 
bestemming, en dit tegen een kilometerver-
goeding. De Minder Mobielen Centrale heeft 
vooral tot doel om minder mobiele mensen 
de gelegenheid te geven een bezoekje bij 
iemand af te leggen, te gaan winkelen, naar 
de kapper te kunnen gaan, een doktersvisite 
te doen, deel te nemen aan verenigings- 

activiteiten, enz. Indien nodig, zal de chauf-
feur ook even wachten tot je klaar bent met 
jouw boodschap.

Om gebruik te kunnen maken van deze 
dienst, dien je dus  minder mobiel te zijn en 
kun je moeilijk met het openbaar vervoer 
op jouw plaats van bestemming geraken. 
Belangrijk is ook dat de gebruikers van deze 
dienst slechts een inkomen mogen hebben 
dat hooguit tweemaal het leefloon bedraagt. 
Praktisch betekent dit dat de inkomsten van 
een echtpaar niet hoger mogen zijn dan 
€ 2 313,06  per maand, en van een alleen-
staande niet hoger mogen zijn dan € 1 734,80 
per maand. 

Om lid te worden dien je lidgeld te betalen 
(€ 10 euro per jaar). Voor echtparen is dit 
samen € 15 per jaar. Daarnaast dien je aan 
de chauffeur een kilometervergoeding te be-
talen van € 0,30 per kilometer. Het aantal 
gereden kilometers wordt gerekend vanaf 
het thuisadres van de chauffeur en terug.

Wie meer informatie wil over deze dienst, 
kan steeds contact opnemen met de sociale 
dienst van het OCMW.  Je kunt je er ook lid 
maken. Bij aanmelding dien je wel een be-
wijsje mee te brengen van het
laatste maandinkomen.

Sociale dienst OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

 

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Het gemeentebestuur neemt verkeersveiligheid ter harte. In Sint-Jozef 
mondde dit onder andere uit in een tonnagebeperking van 3,5 ton voor de 
dorpskern. Deze maatregel zorgt ervoor dat de dorpskern ontlast wordt van 
zwaar vrachtverkeer.

Kerkdreef en Uitbreidingsstraat
worden enkelrichting

Een andere maatregel bestaat erin om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Kerkdreef en de 
Uitbreidingsstraat. Dit om zowel tegemoet te komen aan de parkeervraag in deze woonstraten, 
als de snelheid te remmen. De vrijgekomen ruimte kan immers gebruikt worden om vaste par-
keerstroken in te richten, geschrankt (afwisselend) aan beide zijden van de straat. 

Er werd gekozen om het verkeer in de Kerkdreef in de richting van de kerk te laten rijden. Zo 
behoudt deze dreef de functionaliteit van zijn naam en zal nog steeds de ‘dreef’ zijn richting 
‘kerk’ van Sint-Jozef. Het verkeer in de Uitbreidingsstraat zal dan in de richting van de Hoge 
Heideweg verlopen. Dit is niet zonder reden zo gekozen. Doordat voor zowel de Kerkdreef als 
voor de Uitbreidingsstraat vrijwel alle aanpalende straten (uitgezonderd Elzenweg) langs links 
gelegen zijn, is de voorrangsregeling logischer. Komende van alle zijstraten (uitgezonderd El-
zenweg) zal de Kerkdreef en Uitbreidingsstraat voorrang hebben.

Uitbreidingsstraat

Kerkdreef
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De gemeente hecht ook veel belang aan burgerparticipatie. Daarom organiseerde zij voor deze 
ingrijpende verkeerswijziging in de bebouwde kom een bevolkingsbevraging. Meerderjarige in-
woners van de betrokken en omliggende straten werden hierbij uitgenodigd om een stem uit te 
brengen voor of tegen het voorstel. Maar liefst 69,7 % van de bewoners die deelnamen, kon zich 
vinden in dit voorstel. Op 24 oktober 2016 werd dit dan ook voor de gemeenteraad gebracht en 
goedgekeurd.

Natuurlijk is er nog wel wat werk aan de winkel vooraleer de enkelrichting in werking zal tre-
den. De parkeervakken zullen afgebakend worden met bloembakken. Zo zullen de gele paaltjes 
uit het straatbeeld van de Kerkdreef verdwijnen. Deze bloembakken en ook nieuwe verkeers-
borden dienen aangekocht en geplaatst te worden en ter hoogte van de parkeerplaatsen in de 
Uitbreidingsstraat dienen nog grastegels te worden aangelegd. Het zal in het voorjaar zijn van 
2017 dat alles klaar zal zijn. Een precieze datum zullen we je nog via de website en de 2310 
laten weten.

Verkeershinder

Werken Senator Coolsdreef
Momenteel worden er werken uitgevoerd in 
de Senator Coolsdreef waardoor deze straat 
volledig is afgesloten voor alle verkeer tus-
sen de kruispunten Oostmalsesteenweg en 
Melhoven. De weggebruikers dienen de om-
leiding te volgen. De werken zullen in de 
loop van de maand december voltooid zijn.

Kerstmarkt in Sint-Jozef
De medewerkers van de Kerststal organise-
ren op 17 december 2016 een kerstmarkt 
in Sint-Jozef Rijkevorsel. De Kerkdreef (ge-
deelte rond de kerk) en het voorste deel 
van de Meir wordt afgesloten voor alle ver-
keer. Alle doorgaand verkeer dient volgende 
omleiding te volgen: Essenweg, Sint-Jozef, 
Scherpengeertstraat, Venweg en Pastoor 
Lambrechtsstraat en omgekeerd.

Veldtoertocht in Sint-Jozef
Op 18 december 2016 van 8 uur tot 12 uur 
organiseren de Gammelse Wieler-
vrienden een veldtoertocht met 
vertrek te Sint-Jozef. De tocht 
verloopt over de gemeenten Rijke-
vorsel en Merksplas. Hierbij wor-
den enkele grote verkeersassen 

· wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40
· bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

 

Meer    
info

gekruist, waar signaalgevers de fietsers 
zullen begeleiden. Om de vertrek/aan-
komstplaats veilig te houden werd beslist 
de Pioenstraat aan de achterzijde van het 
gemeenschapscentrum over een lengte van 
100 meter af te sluiten voor alle verkeer. De 
doorgang van de bewoners naar de Dellen-
weg en Pioenstraat blijft mogelijk via de Uit-
breidingsstraat, Pastoor Lambrechtsstraat 
en Hoogstraat.

Parkeerverbod in het Kruispad

Vanaf 24 oktober 2016 geldt er in het Kruispad (tussen de Oost-
malsesteenweg en de Helhoekweg) een permanent parkeerver-
bod voor allebei de straatkanten. Parkeren is dus enkel moge-
lijk op de parking Sonsheide (aan sportcentrum De Valk) en de 
parking Zwarte Leeuw. Alvast bedankt om hier rekening mee te 
houden !
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Samenaankoop dakisolatie: extra 
premievoordeel tot 31 december 2016

BOUWEN EN WONEN

22 % van alle woningen heeft nog steeds geen dakisolatie. Daarom 
organiseerde IOK samen met 28 gemeenten dit jaar een samenaankoop 
dakisolatie. Door samen isolatie aan te kopen, wordt de prijs gedrukt.
Er worden zowel isolatiematerialen aangeboden om zelf te plaatsen als 
prijzen inclusief plaatsing.

Waarom je dak nog dit jaar isoleren ?
· De prijzen en voorwaarden van de samenaankoop zijn nog geldig tot het einde van het jaar.
· De premie voor dakisolatie van de netbeheerders daalt volgend jaar. Bovendien moet je dik-

ker isoleren om nog van de premie te kunnen genieten.
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· De belastingaftrek voor dakisolatie (30 %) valt weg vanaf volgend jaar. 30 % van de warmte 
verdwijnt via het dak. Door je dak te isoleren, bespaar je meteen op je energiefactuur en 
wordt je woning comfortabeler.

· De investering verdient zichzelf terug op zo’n acht jaar tijd.
· Vanaf 2020 kan een woning zonder dakisolatie onbewoonbaar worden verklaard.

Hoe deelnemen aan de samenaankoop ?
Een overzicht van de gekozen firma’s, prijzen en voorwaarden van de samenaankoop kun je te-
rugvinden op www.iok.be/dakisolatie. Deelnemen aan de samenaankoop kan door rechtstreeks 
contact op te nemen met de firma en te verwijzen naar je gemeente en de samenaankoop. De 
firma maakt vervolgens vrijblijvend een offerte op, op basis van de prijzen en voorwaarden van 
de samenaankoop.

Meer info:
· 014 56 45 15 
· duurzaamheidsteam@iok.be
· www.iok.be/dakisolatie

 Premies voor dakisolatie 2016 2017
· Dakisolatie via aannemer € 6 - 8/m2 € 6/m2

		 Minimale R-waarde 3,5 Minimale R-waarde 4,5
· Dakisolatie doe-het-zelf € 3 - 4 /m2 € 3/m2

  Minimale R-waarde 3,5 Minimale R-waarde 4,5

Vanaf januari 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd voor wat betreft de ophaalda-
gen van het afval. Restafval en GFT worden voortaan opgehaald op vrijdag i.p.v. op donderdag. 
Papier/karton en PMD worden opgehaald op woensdag i.p.v. op donderdag. Dit alles kun je 
terugvinden in de ophaalkalender 2017. De bedeling hiervan is voorzien in de week van 12 de-
cember 2016. Indien je eind december nog geen kalender ontvangen hebt, kan een exemplaar 
afgehaald worden aan de receptie van het gemeentehuis of kun je contact opnemen met IOK 
Afvalbeheer op het telefoonnummer 014 56 27 75. De ophaalkalender zal eind december ook 
digitaal beschikbaar zijn op de website van IOK Afvalbeheer, www.iok.be.

Download gratis de Recycle app !
Afval sorteren en op tijd buiten zetten, was nog nooit zo eenvoudig. Met de recycle app stel je 
zelf je herinneringen in voor de inzamelingen, kun je snel de sorteerregels raadplegen en kijken 
wanneer het recyclagepark open is. Op de website www.ophaalkalender.be kun je de recycle 
app downloaden. Deze is gratis beschikbaar zowel voor iOS- als voor Android-gebruikers.

Ophaalkalender afval: belangrijke wijzigingen in 2017
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gevoed door stookolie (mazout) of een vaste 
brandstof (pellets, hout, steenkool, ...) ben 
je verplicht om één keer per jaar een rei-
niging te laten uitvoeren. Bij een verwar-
mingsinstallatie op gas moet dit om de twee 
jaar gebeuren.

De reiniging van je schoorsteen kan uitge-
voerd worden door een erkend technicus die 
daarna ook het onderhoud van de cv-ketel 
doet. Een erkend technicus mag beide taken 
uitvoeren. Een schoorsteenveger mag al-
leen de schoorsteen reinigen. Dit moet dan 
gebeuren vóór het onderhoud van de ketel 
wordt uitgevoerd door de erkende techni-
cus. Je krijgt van de schoorsteenveger dan 
een reinigingsattest dat je kunt voorleggen 
aan de erkende technicus die het ketelon-
derhoud uitvoert. Pas dan zijn alle wette-
lijke verplichtingen nagekomen.

Individuele toestellen
Bij individuele stooktoestellen is een schoor-
steenreiniging niet verplicht. Individuele 
stooktoestellen zijn onder andere open 
haarden en olie-/gashaarden  die niet zijn 
aangesloten op een centrale stookinstalla-
tie. Ook gasboilers die enkel water verwar-
men vallen hier onder. Sommige verzeke-
ringsmaatschappijen vragen echter toch een 
regelmatig onderhoud om de veilige werking 
van het toestel te verzekeren en de kans op 
schouwbranden te verkleinen. Deze reinigin-
gen mogen gebeuren door een schoorsteen-
veger. Hij zal dan een attest afleveren.

En als je een woning huurt ?
De huurwetgeving bepaalt dat de huurder 
verantwoordelijk is voor alles wat met on-
derhoud te maken heeft, dus ook voor het 
onderhoud van de centrale verwarming en 
het laten reinigen van de schoorsteen. De 
verhuurder is dan weer verantwoordelijk 
voor het laten uitvoeren van herstellingen 
aan de installatie of de schoorsteen als dit 
nodig zou zijn.

Schouw reinigen verplicht ?

Bij het begin van de herfst worden verwar-
mingsinstallaties terug aangezet en hout-
kachels terug aangestoken. Een gezellige 
periode maar ook een periode die jaarlijks 
gepaard gaat met een hoog aantal schouw-
branden en CO-vergiftigingen.

Het laten reinigen van je schoorsteen is 
niet enkel in een aantal gevallen verplicht. 
Het kan ook veel onheil voorkomen. Naast 
het verhogen van de veiligheid van je gezin 
heeft het reinigen van de schoorsteen nog 
voordelen. Zo verhoogt een reinigingsbeurt 
het rendement van je stookinstallatie wat 
leidt tot een lagere energiefactuur. En een 
goed gereinigde schouw is ook beter voor het 
milieu.

Centrale verwarming:
verplicht onderhoud
Indien je schoorsteen gekoppeld is aan een 
centrale verwarmingsinstallatie die wordt 

BOUWEN EN WONEN
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Gemeentebestuur rijdt 
voortaan elektrisch

De dienstwagen van de gemeente, die vooral 
door het personeel wordt gebruikt, dateert 
reeds van 2001 en is aan vervanging toe. Er 
werd gekozen voor een elektrisch voertuig. 
Na de aankoop van twee bestelwagens op 
aardgas, wordt de vergroening van het wa-
genpark van de gemeente dus voortgezet.

De elektrische wagen is duurder in aankoop 
dan een gelijkaardige wagen met een in-
terne verbrandingsmotor, maar biedt uiterst 
lage verbruikskosten. Een belangrijke drem-
pel voor vele mensen om een elektrische wa-
gen aan te kopen, is vooralsnog het geringe 
rijbereik ervan. Voor de nieuwe dienstwagen 
bedraagt dit 250 km. In de praktijk zijn er 
echter verschillende factoren die het rijbe-
reik beïnvloeden, zoals rijgedrag, de kwali-
teit van de weg, de buitentemperatuur, ge-
bruik van de airconditioning, enzovoort. Een 
realistische schatting houdt rekening met 
een autonomie van 180 à 200 km. In de toe-
komst zal dit rijbereik hoogstwaarschijnlijk 
nog gevoelig stijgen.

Ook het milieu is er uiteraard bij gebaat dat 
er meer elektrische wagens in het verkeer 
komen. Op korte termijn zorgen ze voor 
een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uit-
stoot en minder geluidsoverlast. Natuurlijk 
zal deze impact nog groter zijn als er meer 
stroom wordt gehaald uit hernieuwbare 
bronnen.

Graveren	fietsen
voortaan op afspraak

Voor het graveren van fietsen kun je elke 
eerste woensdag van de maand terecht bij 
het gemeentemagazijn (Vijversweg 12). Om 
praktische redenen zal het graveren van de 
fietsen vanaf 1 januari 2017 enkel nog op af-
spraak gebeuren.

Een afspraak kun je maken:
· via het webformulier op de website:
 www.rijkevorsel.be/fietsgraveren
· via e-mail: fietsgraveren@rijkevorsel.be 
· via de balie van het gemeentehuis:
 03 340 00 00 

Een afspraak dien je te maken ten laatste 
op vrijdag voor de week waarin het grave-
ren plaatsvindt. Wens je bijvoorbeeld jouw 
fiets te laten graveren op woensdag 4 janu-
ari, dan dien je een afspraak te maken ten 
laatste op vrijdag 30 december.

Na het bezorgen van de info voor de afspraak 
ontvang je een bevestiging. Hierbij wordt 
ook een richtuur voorgesteld wanneer je 
met de fiets kunt langskomen.

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Schakel toestellen
volledig uit !

Toestellen die op stand-by staan, blijven energie verbruiken. Bij 
sommige apparaten zoals een computerscherm kan dit aardig 
oplopen. Het volledig uitschakelen van je computerscherm kan 
tot € 75 per jaar opleveren aan minder energieverbruik.
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BOUWEN EN WONEN

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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Defecte straatlampen melden

Indien je een defect aan de straatverlichting 
vaststelt, kun je dit zelf op een eenvoudige 
manier doorgeven aan Eandis. Hiervoor surf 
je naar www.straatlampen.be en vul je de 
nodige gegevens in.

Er wordt gevraagd ofwel naar het num-
mer van de verlichtingspaal ofwel naar het 
dichtstbijzijnde adres. Je geeft eveneens 
op wat er mis is met de lamp (brandt niet, 
blijft branden, knippert, ...). Eandis garan-
deert dat binnen de veertien dagen de lamp 
hersteld zal zijn.

Wateroverlast in
onze gemeente

Tijdens een aantal overlegmomenten van de 
gemeente met de provincie, met Aquafin, 
met de Vlaamse Milieumaatschappij en met 
Pidpa werden verschillende pijnpunten be-
sproken waar men in het verleden te kam-
pen kreeg met wateroverlast. Er werden 
een aantal concrete maatregelen afgespro-
ken. Sommige hiervan konden onmiddellijk 
worden uitgevoerd, andere vereisten verder 
onderzoek.

In de Vroente werden al aanpassingswerken 
uitgevoerd. De provincie werd ook gevraagd 
om een extra slibruiming en kruidruiming 
van de Kleine Mark te doen. Ook voor de 
Sint-Jozefloop (tot aan de kleiputten) werd 
dit gevraagd. Deze werken worden in de-
cember uitgevoerd. In de Sint-Jozefloop 
werd intussen al wel een schadelijke duiker 
verwijderd.

Aan het kruispunt van de Langstraat en de 
Oostmalsesteenweg werden lokale aanpas-
singen gedaan. In de Eikendreef is het on-
derzoek nog lopende. Door Pidpa werd er al 

enige tijd geleden een slootinlaat hersteld 
op de hoek met de Poelberg.

Verder werden er ook onderzoeken opge-
start naar de huidige waterhuishouding en 
naar mogelijke maatregelen ter verbetering 
van deze waterhuishouding in de zone Del-
lenloop – Heuvelweg en in de zone Oostmal-
sesteenweg – Langstraat.

· 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
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VRIJE TIJD

Noteer alvast de volgende data in je agenda:
· 7 december: Ontsteken kerstverlichting op parking noord
· 17 december: Kerstmarkt in Sint-Jozef Rijkevorsel
· 18 december: Kerstmarkt op het molenterrein
· Vanaf half december tot Driekoningen: Bezichtigen kerststallen Achtel, Dorp, Vaerevelden, 

Sint-Jozef en de raamschilderingen in de Asterweg
· 26 december: Kerstdrink aan de kerststallen Dorp en Vaerevelden
· Schapentheater in het Schapenhof: www.schapenhof.be
· ’t Veussels Tonjel brengt ‘DWAZEN’: www.tveusselstonjel.be
· 23 december: Willem Vermandere in de Sint-Willibrorduskerk
· 24 en 25 december: Kerstvieringen in de kapel van Achtel en de Rijkevorselse kerken
· 6 en 7 januari: Nieuwjaarsdrink molenterrein
· 7 januari: Winterwauwelvuur door Jeugdhuis De Wauwel
· 15 januari: Aperitief-ontbijtconcert met Geert Standaert en Rik Ooms 
· 21 januari: Theatervoorstelling ‘Carry Goossens op tournee!’

Toerisme Rijkevorsel geeft een mooie kerst- 
folder uit met het volledige eindejaars- 
programma.

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

vvv.toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

 

Meer    
info
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Gratis met de feestbus
van oud naar nieuw !

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel brengt 
samen met een 60-tal andere gemeenten/
steden fuifnummers van en naar hun feest-
bestemming tijdens oud en nieuw. Ook als 
inwoner van Rijkevorsel kun je op oudejaars-
avond vanaf 18 uur en op nieuwjaarsdag 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 vanaf 12 december 2016 
(onder voorbehoud) langs in één van de ver-
deelpunten.

De volledige lijst van verdeelpunten, reiswe-
gen en dienstregelingen in onze gemeente 
vind je vanaf december op www.delijn.be. 
Voor Rijkevorsel kun je terecht in het ge-
meentehuis en de bibliotheken tijdens de 
openingsuren. Fuifnummers met een Lijn-
abonnement (ook diegenen uit niet-deel-
nemende gemeenten/steden en districten) 
rijden zonder extra ticket mee.

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

Word lid van de werkgroep
Erfgoeddag 2017

In 2017 neemt het gemeentebestuur opnieuw 
deel aan Erfgoeddag. In 2017 krijgt Erfgoed-
dag het thema ‘Zorg’ mee. De geschiedenis 

van de zorg zal aan bod komen: Hoe zag de 
zorgsector er in het verleden uit ? Hoe is dit 
doorheen de eeuwen geëvolueerd tot de zorg 
die we vandaag kennen ? Maar het thema kan 
ook op een andere manier bekeken worden: 
Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed nodig 
en waarom ? Hoe gaan erfgoedorganisaties 
en verenigingen met deze zorg om ?

Sta jij te trappelen om mee na te denken 
over mogelijke activiteiten op deze Erfgoed-
dag? Heeft jouw vereniging zin om samen 
met ons de brug te maken tussen de erfgoed-
sector en de zorgsector ? Meld je dan bij de 
cultuurdienst aan en word
lid van de werkgroep
‘Erfgoeddag 2017’ !

cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52

 

Meer    
info
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
‘Amerika een droom op drift’ van Bjorn Soe-
nens. Een verbluffende beschrijving over 
Amerika vroeger en nu. De opkomst van het 
land, de paranoia in de politiek, verhalen 
over winnaars en verliezers. Door de korte 
hoofdstukken leest dit boek van 500 bladzij-
den als een trein.

Lees je wel eens digitaal ?
Nee, wel artikels, info, kranten... maar geen 
boeken. Een boek moet je voelen. Je kijkt 
de nieuwste films ook niet op je tablet, je 
rijdt naar de bioscoop. Ik toch.

Hoe vaak bezoek je de 
bibliotheek ?
Ik spring zeker om de veertien dagen wel 
eens binnen om te zien of er nieuwe, inte-
ressante  boeken zijn bijgekomen. Ik ga er 
ook regelmatig de kranten lezen.

Welk boek is jouw
absolute nr. één ?
Het boek dat me direct bij de keel greep was 
‘De as van mijn moeder’ van Frank McCourt. 
Het verhaal van de schrijver zelf die vertelt 
over zijn ongelukkige Ierse katholieke jeugd. 
Al twintig jaar geleden gelezen maar voor 
mij nog steeds top.

In welk boek had je zelf graag 
geleefd en waarom ?
Momenteel ben ik ‘Bob Dylan compleet, 
het verhaal van de 492 songs’ aan het le-

zen een boek van 750 bladzijden waarin de 
achtergronden van Dylans nummers worden 
geschetst: oorsprong, betekenis, muzikan-
ten... Graag had ik in de jaren zestig bij 
opnames geweest van enkele van zijn mees-
terwerken, als vlieg of liever nog als mede-
muzikant, maakt niet uit.

Heb je onlangs nog voorgelezen 
aan iemand ?
Ik sta in het lager onderwijs. Dan lees je 
natuurlijk bijna dagelijks voor. Allerlei soor-
ten boeken passeren dan de revue maar het 
blijft me opvallen dat ‘Pluk van de Petteflet’ 
voor de jongsten nog steeds een topper is. 
Ik zou er een nieuw exemplaar van moeten 
aanschaffen want het huidige valt compleet 
uit elkaar.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Laatst las ik een kort gedichtje van Erik Van 
Os, een fantastische jeugdschrijver, dat ik 
echt geweldig vond: “In plaats van de som, 
leverde ik een gedicht in bij de wiskunde-
leraar. Hij zei: ik snap het niet. Ik zei: dan 
staan we quitte.”
Klets erop vond ik dit, fantastisch gevonden.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Het boek niet echt maar wat ik nog wel 
weet is de woordenrij die de legendarische  
juffrouw Sysmans me in 1965 in de lagere 
school van Sint-Jozef aanleerde: leen, doos, 
wol, hen, riet, rik, rijf , jas, zon, maan, put, 

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 Rud Vervoort,
leraar van GLS De 
Wegwijzer.
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vuur. Ik weet nog dat ik met het lezen in het 
eerste leerjaar veel problemen had.

Welke dvd kun je iedereen 
aanbevelen ?
Doe maar ‘The office’ met Ricky Gervais. Dit 
blijft voor mij top. Goede tweedes: In De 
Gloria, Het Eiland, Fawlty Towers, Monthy 
Python, The Last Waltz, ...

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Frank McCourt: mijn favoriete boek heeft hij 
al maar ook ‘De nieuwe wereld’ en ‘Mees-
ter!’ zijn voor mij mooie boeken.

Leo Pleysier: Leo is een collega geweest in 
de gemeenteschool. Ik heb zijn boeken al-
lemaal gelezen en vind ze geweldig. Ben 
benieuwd naar zijn nieuwste die binnenkort 
verschijnt.

Louis Van Dievel is een aanrader. Ik hou van 
zijn stijl, geen omwegen geen ellenlange 
beschrijvingen, direct. Beste boek: ’De Prui-
melaarstraat’.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Honderd jaar eenzaamheid’ van Marquez is 
een klassieker uit de wereldliteratuur die ik 
zeer mooi vind. En doe ook zeker ‘Wit is al-
tijd schoon’ van Leo Pleysier.

Heb je ooit − dankzij een boek 
of een bibliotheekbezoek − 
een bijzonder iemand leren 
kennen ?
Ben nog vol verwachting !

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen’
van volgende maand ?
Brigitte Van Riel. Ik ken haar al een tijdje en 
ze is een echte veellezer. Ben benieuwd naar 
haar verhaal !
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De cinema komt naar je toe:
oproep verenigingen

Onder de noemer ‘de cinema komt naar je 
toe!’ organiseren het gemeentebestuur en 
MOOOV jaarlijks een aantal filmavonden in 
de kapel in het klooster en een vertoning 
in open lucht op locatie. Hierbij wordt tel-
kens samengewerkt met een Rijkevorselse 

vereniging. Zij beslissen mee over de keuze 
van de film (uit het aanbod van MOOOV en 
aangereikt door de cultuurdienst) en krijgen 
de gelegenheid om voor en na de film drank 
te verkopen. Dit jaar werden o.a. ‘Wild Ta-
les’, ‘My Old Lady’ en ‘Wat Mannen Willen’ 
vertoond.

Voor 2017 zijn wij nog op zoek naar vereni-
gingen om een filmvertoning te organiseren 
in dit concept. Verenigingen die interesse 
hebben om een dergelijke filmvoorstelling 
mee te organiseren, kunnen zich melden bij 
de gemeentelijke cultuurdienst
voor 1 januari 2017.

cultuurdienst@rijkevorsel.be
03 340 00 52

 

Meer    
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Dag van de Jeugdbeweging:
bedankt aan alle 
jeugdverenigingen !

Op vrijdag 21 oktober organiseerden de 
jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en 
Brecht voor de vijfde maal een ontbijtactie 
in het kader van de Dag van de Jeugdbewe-
ging voor jongeren die in Hoogstraten op 
school zitten.

Vanaf 7 uur kon de jeugd terecht op het gras-
veld achter zaal Pax in Hoogstraten. Elke 
jongere die in het uniform van zijn of haar 
jeugdbeweging kwam, werd getrakteerd op 
een gratis ontbijt dat uitgedeeld werd door 
vele vrijwilligers vanuit de jeugdverenigin-
gen. Deze boodschap was blijkbaar goed 
overgekomen, want net als vorige jaren was 
de opkomst massaal !

Om de sfeer er in te brengen werd er be-
roep gedaan op de DJToonV. Ook al was het 
nog vroeg in de ochtend, hij wist het publiek 
toch te laten bewegen!

Sportgala 2016: oproep kandidaturen

Op vrijdag 17 februari 2017, richt de sportraad i.s.m. het ge-
meentebestuur het ‘Sportgala 2016 Rijkevorsel: huldiging van 
sportlaureaten, kampioenen en uitzonderlijke sportprestaties’ 
in. Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een sporter 
of sportvereniging kandidaat te stellen voor de sportlaureaten 
2016.

Volgende laureaten worden er gehuldigd:
· Sportman van Rijkevorsel 2016
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2016
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2016
· Sportvereniging van Rijkevorsel 2016
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2016

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
· Een pracht van een sportieve prestatie geleverd hebben in 

2016
· Een belangrijke bijdrage leveren aan het sportgebeuren in 

Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht worden bij de sportdienst 
tot 10 januari 2017. De nodige formulieren vind je terug 
op de website of kun je bekomen bij de sportdienst.

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/sportgala

 

Meer    
info

VRIJE TIJD
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Het feest ging door tot 8.15 uur, maar 
moest dan afgerond worden zodat de ver-
enigde jeugd naar school kon vertrekken. De 
Dag van de Jeugdbeweging 2016 was weer 
een heus succes. En zeker weten dat onze 
schoolgaande jeugd met een volle maag naar 
de klas vertrok.

Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2017

Hoewel de winter nog echt moet beginnen, 
kijken de jeugddienst en de Kinderclub al-
weer uit naar de zomervakantie, want dan 
zal speelpleinwerking Kiekeboe zijn deuren 
weer openen voor alle kinderen die zich 
eens flink willen uitleven! En hiervoor zijn 
we natuurlijk nog op zoek naar monitoren...

Ben jij 17 jaar, of 16 jaar én in het bezit 
van een animatorenattest, en werk je graag 
met kinderen ? Vul dan snel het enige echte 

inschrijvingsformulier in − zie volgende pa-
gina − en bezorg het ten laatste op maandag 
20 februari aan de jeugddienst of de Kinder-
club. Let wel op dat je het inschrijvingsfor-
mulier volledig invult. De weken die je kunt 
werken, kun je best allemaal opgeven want 
dit vergroot de kans op een mooie periode 
als monitor.
Aan hen die zeker willen meedoen, kunnen 
we alvast meegeven dat je volgende data 
vrij moet houden. Op zaterdag 11 maart 
van 9 uur tot 15 uur is er de verplichte solli- 
citatiedag voor alle nieuwe monitoren en 
op vrijdag 17 maart verwachten we alle 
monitoren voor de startvergadering Kieke-
boe 2017. Dan maken we de werkrooster 
voor de zomer bekend en starten
we met de planning van de
activiteiten.

jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 35

 

Meer    
info
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Met dit inschrijvingsformulier kun je je kandidaat stellen om te werken als monitor bij speelpleinwerking Kiekeboe. 
Opgelet: enkel jongeren die wonen in Rijkevorsel komen in aanmerking.

Mijn naam is:  ....................................................................................................................................................................................................................

Ik woon:  ....................................................................................................................................................................................................................

Ik ben geboren te:  ..................................................................................................................................  op ........................................................................

Ik ben te bereiken op: gsm:  .......................................................................................................................................................................................................

  e-mail:  .................................................................................................................................................................................................

Mijn rekeningnummer is:  ....................................................................................................................................................................................................................

Mijn rijksregisternummer is:  ....................................................................................................................................................................................................................

Mijn maat van T-shirt is:  ....................................................................................................................................................................................................................

Inschrijvingsformulier Kiekeboe 2017

✁

n cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk

n animator in het jeugdwerk

n stagiair - animator in het jeugdwerk

n hoofdanimator

n andere (gemachtigd opzichter, EHBO...):  ...........................................

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

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

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

Ik heb volgend attest (gelieve een kopie van dit attest toe te voegen):

Studies - Ik heb volgende getuigschriften, attesten, diploma’s reeds op zak:

Momenteel volg ik:  ....................................................................................................................................................................................................................

Ik zit momenteel in het: ............................  jaar

  Middelbaar Hogeschool Unief

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n
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Jeuggddienst Rijkevorsel
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

De inschrijvingsperiode loopt tot en met maandag 20 februari 2017.
Dit is de uiterste inschrijvingsdatum, dus wees er snel bij!

✁

n als monitor bij Kiekeboe. Indien ja, hoeveel jaar: ............................ jaar

n als begeleider van Grabbelpasactiviteiten: n Ja    n Nee

n die nuttig kan zijn:  ......................................................................................................................................................................................................................................

Ik heb volgende ervaring:

n monitor (voorwaarden: student zijn en op 1 januari 2017 de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben of student zijn en 

de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2017 én een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben)

	 	 n  kleuters: 2,5 jaar tot 6 jaar

	 	 n  de oudere kinderen: 5 jaar tot 12 jaar

	 	 n  tieners, Kiekeboe Plus & kleuters (tieners: 10 tot 16 jaar, Kiekeboe Plus kinderen met een beperking of

     leerachterstand)

Ik heb de voorkeur te werken als:

... of als:
n administratieve monitor

n hoofdmonitor (enkel voor studenten die de volle leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op 1 januari 2017

 én in het bezit zijn van een rijbewijs B)

Gelieve dit formulier zo snel mogelijk te bezorgen op volgend adres:

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie !
n week 1 (van 3 tot en met 7 juli 2017)

n week 2 (van 10 tot en met 14 juli 2017)

 Geen speelpleinwerking van 17 tot en met 21 juli 2017

n week 3 (van 24 tot en met 28 juli 2017)

n week 4 (van 31 juli tot en met 4 augustus 2017)

n week 5 (van 7 tot en met 11 augustus 2017)

n week 6 (van 14 tot en met 18 augustus 2017)

n week 7 (van 21 tot en met 25 augustus 2017)
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Jonge speelhelden
in de prijzen

Op woensdag 19 oktober was het feest in de 
raadzaal van het gemeentehuis! De prijzen 
van de ballonwedstrijd en de fotozoektocht 
speelpleintjes werden er uitgereikt.

De fotozoektocht speelpleintjes was een or-
ganisatie van het gemeentebestuur van Rij-
kevorsel. Samen met Aapje Rijk en Kikje Vors 
konden alle Rijkevorselse speelhelden ook 
deze zomer kennismaken met de verschil-
lende speelpleintjes die Rijkevorsel telt. 48 
speelhelden trokken deze zomer op pad naar 
onze speelpleintjes én brachten ook de fo-
tozoektocht binnen. Drie onder hen werden 

uitgeloot als de ultieme Rijkevorselse speel-
helden en kregen hun prijs overhandigd door 
onze burgemeester en schepenen !

De ballonwedstrijd wordt elk jaar georgani-
seerd tijdens de Attractiedag aan De Valk. 
Op deze dag zorgen speelpleinwerking Kie-
keboe en de Gezinsbond voor een grootse af-
sluiter van de zomervakantie en dus ook van 
de speelpleinwerking. Op het einde van deze 
dag laten alle kinderen hun ballon vliegen. 
Mensen die deze ballon vinden, kunnen hem 
gratis terugsturen naar de jeugddienst. Dit 
jaar werden er 48 kaartjes teruggestuurd. 
De verste ballon vloog helemaal tot Kastorf 
Schleswig-Holstein in Duitsland wat maar 
liefst 477 km ver is! Proficiat aan al onze 
winnaars !
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Kerstvakantie
in de Kinderclub

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub 
de deuren van maandag 26 december tot en 
met vrijdag 30 december 2016. De tweede 
week van de kerstvakantie, van maandag 
2 januari tot en met vrijdag 6 januari 2017 
staat de Kinderclub paraat om de kinderen 
op te vangen met leuke activiteiten. Het 
Kinderclubteam heeft weer haar best ge-
daan om supertoffe activiteiten in elkaar te 
steken. Zo willen we het nieuwe jaar op een 
leuke manier starten !
Via de scholen van Rijkevorsel zal een fol-
der met meer informatie bezorgd worden 
aan alle kinderen. Inschrijven voor opvang 
tijdens de kerstvakantie kan vanaf maandag 
5 december 2016 om 19 uur tot en met zon-
dag 18 december 2016. Op vrijdag 13 janu-
ari 2017 zal de Kinderclub uitzonderlijk om 
17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaars-
receptie voor het gemeentepersoneel.

Materialen uitlenen
via de gemeente

Ter ondersteuning van de vele activiteiten 
en evenementen die worden ingericht in 
onze gemeente stelt het gemeentebestuur 
Rijkevorsel gratis allerhande materialen ter 
beschikking aan de organisatoren. Ben je als 
vereniging aangesloten bij een gemeente-
lijke adviesraad, dan wordt jouw aanvraag 
onmiddellijk behandeld. In het andere geval 
zal het college van burgemeester en schepe-
nen oordelen of je al dan niet in aanmerking 
komt voor het ontlenen van de gevraagde 
materialen. Het indienen van een aanvraag 
dient te gebeuren via het online aanvraagfor-
mulier op de website (www.rijkevorsel.be/
uitleendienst) of via de uitleenfiche die je 
bezorgt aan het onthaal van het gemeente-
huis (onthaal@rijkevorsel.be). De aanvraag 

· 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
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dient te gebeuren minimum één maand en 
maximum zes maanden voor de datum van 
een activiteit.

Schade aan de materialen ?
Aan alle gebruikers van gemeentelijke mate-
rialen vragen we om op een respectvolle ma-
nier om te gaan met deze materialen. Vooral 
met het oog op de volgende gebruikers, die 
ook graag over degelijke en propere mate-
rialen beschikken. Draag dus zorg voor de 
materialen, gebruik ze waarvoor ze dienen 
en behandel ze zoals een goede huisvader. 
Bij eventuele schade, vastgesteld voor of na 
de activiteit, kun je dit melden via het mel-
dingsformulier op het e-loket of mailen naar 
onthaal@rijkevorsel.be. Zo kan het gemeen-
tebestuur tijdig de beschadigde materialen 
verwijderen, herstellen of vervangen zodat 
ook de volgende organisator over
goede materialen kan
beschikken.

onthaal@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/uitleendienst

 

Meer    
info
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#2310

Het leven in Veussel in 1966
We doken in onze archieven op zoek naar nieuws van 50 jaar geleden.
Zo kwamen we uit bij een bundel met de maandbladen van ‘De Brug’,
toen een maandblad van Milac, een katholieke beweging in het Belgisch leger. 
Dit maandblad was de voorganger van de Veusselse volksbladen ‘De Brug’
en ‘de Nieuw Brug’.

We nemen je mee terug in de tijd naar enkele hoogdagen voor onze bevolking.

· Op zondag 20 maart, onder een zonnig weertje, trok naar jaarlijkse traditie de halfvasten-
stoet door de straten tot grote pret van de duizenden kijklustigen. Diegenen die graag dans-
ten, konden ’s avonds op drie plaatsen naar het bal, in twee zalen en in een spiegeltent.

· Op zondag 24 april 1966 was het feest in Rijkevorsel en in het bijzonder voor de fanfare ‘Ver-
maak na Arbeid.’ De fanfare wist een onderscheiding te verwerven in de Fedekamcompetitie. 
In de namiddag stapte de muziekvereniging in stoet op naar het gemeentehuis waar ze door 
de gemeentelijke overheid werden ontvangen. Na het drinken van de erewijn trok een stoet 
van zustermaatschappijen voorbij het gemeentehuis. Nadien volgden concerten van deze 
muziekmakers op de kiosk in het gemeentepark met als afsluiter een groot bal.

· Op maandag 2 mei 1966 is de boerenstand in volle bedrijvigheid. De boerinnenjeugd vertrekt 
’s morgens naar Keukenhof in Nederland. De boerenjongens halen oud papier en ijzer op. In 
de Molenstraat wordt een stierenkeuring gehouden waarbij verschillende dieren van Vorsel 
een prijs behaalden.

· Op zaterdag 27 augustus 1966 werd de ‘22ste grote prijs van Rijkevorsel’ gereden, de kermis-
koers voor beroepsrenners. Onder een stralend zonnetje verschenen er 91 deelnemers aan de 
start, waaronder enkele grote namen, zoals Rik Van Looy, Rik Van Steenbergen, Vic Van Schil. 
Noël Van Clooster ging met de zege lopen.

Voorts ontsnapte geen enkele pasgeborene of kersvers koppel aan de pen van de schrijver.

· Zondag 2 oktober 1966 was een feestdag voor 
Rijkevorsel. Na het overlijden van Z.E.H. Van 
Dyck werd Z.E.H. Jozef Fransen benoemd tot 
pastoor van onze parochie. In de namiddag 
werd de nieuwe herder afgehaald aan de de-
kenij te Hoogstraten waarna hij hier verwel-
komd werd door de leden van het gemeen-
tebestuur en de kerkraad. Vanop een tribune 
aan de Hoogstraatsesteenweg konden de pas-
toor en de genodigden de stoet van schoolkin-
deren, jeugdbewegingen, muziekmaatschap-
pijen, aanschouwen. 
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Geflitst...

31 oktober 2016: Toon Aerts in Rijkevorsel feestelijk 

onthaald als kersvers Europees Kampioen veldrijden

2 november 2016: Grabbelpas bracht een bezoek aan dierenkliniek Binnenhof

31 oktober 2016: Activiteiten in de Kinderclub 

tijdens de herfstvakantie

11 november 2016: Muziek van 11 tot 11 voor 11.11.11

4 november 2016:

Grabbelpas stak handen uit de mouwen 
om te bouwen !

16 oktober 2016:

Inwandeling wijkpaadjes centrum

6 november: Dr. Eugène en Te Koor 

in de kapel van Achtel

5 november 2016:
Cyclocross Kievitsheide© Theo De Vos

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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UiTdatabank in het nieuw
Vanaf eind november ziet de huidige UiTdatabank er radicaal anders uit.
Dé draaischijf voor vrijetijdscommunicatie in Vlaanderen vervelt naar een 
nog gebruiksvriendelijker platform om gratis promotie te voeren.

Het is geen gewoon opsmukwerk. Niet enkel de 
voorgevel is veranderd. Een betere gebruiks-
ervaring en een meer logische ordening van de 
invoervelden vallen direct op. Er is ook hard ge-
werkt aan een betere performantie. De nieuwe 
UiTdatabank is sneller en zal minder fouten ge-
ven. Het is bovendien makkelijker om locaties 
(denk monumenten, parken, bibliotheken, sport-

centra, ...) toe te voegen. Uiteraard is er niet aan basisfunctionaliteiten geraakt en wordt je 
activiteit op tal van kanalen gepubliceerd. UiTdatabank blijft op die manier de centrale data-
bank voor al wat er te doen is in je vrije tijd in Vlaanderen. 

Wie invoert op www.uitdatabank.be, haalt er veel UiT, want je hoeft maar één keer in te voeren 
om je aanbod te zien verschijnen in honderden agenda's, waaronder die van UiT in Rijkevor-
sel, zowel online als in de 2310. Voer je activiteit daarom zo snel mogelijk in, op die manier 
ben je zeker om ze te zien verschijnen en te genieten van een zo breed mogelijke 
promotie.

Op www.rijkevorsel.be/uitinrijkevorsel vind je 
een handleiding terug zodat je jouw activitei-
ten vlot kan invoeren in de UiTdatabank. Voor 
vragen kun je steeds terecht bij de dienst com-
municatie.

Dienst communicatie
03 340 00 16
communicatie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/uitinrijkevorsel
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1 december 2016
Om 19.30 uur
De Raad der Beroerten
Lezing

Sander Wassing geeft een lezing over de 
‘Raad van Beroerten’ ten tijde van de 
Hertog van Alva en de impact hiervan 
op Rijkevorsel en omstreken.
e 4

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

2 december 2016
Om 20.30 uur
Howard Peach
Concert

Het trio Howard Peach balanceert door 
elektronisch ondersteunde klankvelden 
op de randen van de free jazz. Inven-
tiviteit troef bij drummer Lander Gy-
selinck (STUFF, LABtrio, Sinister Sister, 
Kris Defoort Trio, ...) en zijn kompanen 
uit New York.
e 12
voorverkoop: e 12
inkomprijs: e 14
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs studenten: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

2 en 3 december 2016
Om 20.00 uur
Duivelse Molens - UITVERKOCHT
Theatervoorstelling

Oude Kempense molenverhalen komen 
tot leven in het bezoekerscentrum aan 
de molen.

 Molenterrein
 Looiweg 41 - 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 vvv.toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/
 duivelse-molens

3 december 2016
Van 14.00 tot 16.00 uur
Wijnproeverij Oxfam Wereldwinkel
Rijkevorsel
Eten en drinken
Kom vrijblijvend de sprankelende 
(feest)wijnen van Oxfam proeven. Ie-
dereen welkom !
Gratis

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 Oostmalsestwg. 4 - 2310 Rijkevorsel

 Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
 www.oxfamwereldwinkels.be/
 rijkevorsel

7 december 2016
Van 19.00 tot 21.00 uur
Ontsteking kerstverlichting
Feestelijkheid

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef 
en het gemeentebestuur van Rijkevorsel 
nodigen de inwoners uit op de feeste-
lijke ontsteking van de kerstverlichting.
Gratis

 Parking Noord
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Ondernemend Rijkevorsel &
 Sint-Jozef en
 gemeentebestuur Rijkevorsel
 www.ondernemendrijkevorsel.be

8 december 2016
Om 20.30 uur
Achim Kaufmann, Frank Gratkowksi 
en Wilbert de Joode
Concert
Pianist Achim Kaufmann, rietblazer 
Frank Gratkowksi en bassist Wilbert 
de Joode speelden een eerste keer 
samen in 2002 in in Amsterdam. Sinds-
dien tourde het trio de wereld rond en 
verschenen er maar liefst vijf cd’s op 
labels als Konnex en Leo. Een trio dat 
een tomeloze passie voor muziek deelt 
en dat houdt van energiek en exuberant 
speelplezier, zonder aan subtiliteit te 
hoeven inboeten.
e 14
voorverkoop: e 14
inkomprijs: e 16
voorverkoop studenten: e 8
inkomprijs studenten: e 10

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

9 december 2016
Van 19.00 tot 23.00 uur
Live-uitzending Klara Take 7
Concert

De Singer bestaat 10 jaar en dit vie-
ren we met concerten van een aantal 
boeiende jazzmuzikanten die reeds een 



34

nauwe band hebben met de club (Niels 
Van Hiertum, Joachim Badenhorst & 
Eric Boeren, Rawfishboys, Wout Gooris 
Trio). Lies Steppe praat de concerten 
aan elkaar en bovendien zal ze muzi-
kanten, medewerkers van de club, ... 
interviewen. Meer nog: het feest wordt 
live uitgezonden op Klara !
e 19
voorverkoop: e 19
inkomprijs: e 21
voorverkoop studenten: e 10
inkomprijs studenten: e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

Om 20.00 uur
12de Herfstquiz
Quiz

Inschrijven via krokusweg2@telenet.
be. Vooraf betalen (€ 20 euro per ploeg 
van max. 6 personen) kan tot en met 
2 december op rekeningnummer BE03 
7512 0266 6584. Daarna wordt deze re-
kening afgesloten. Ploegnaam + verant-
woordelijke vermelden.
e 20

 Spiegeltent Klessens
 Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel

 VNV De Kruk
 krokusweg2@telenet.be

11 december 2016 tot
1 januari 2017

11 december van 14.00 tot 23.00 u.
17 december van 14.00 tot 23.00 u.
18 december van 14.00 tot 23.00 u.
24 december van 14.00 tot 23.00 u.
25 december van 14.00 tot 23.00 u.
26 december van 14.00 tot 23.00 u.
30 december van 14.00 tot 23.00 u.
31 december van  9.00 tot 16.00 u.
 1 januari van 14.00 tot 23.00 u.

Raamschilderingen Asterweg
Kerstactiviteit

Voor het 9de 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 
14.00 uur is iedereen welkom in onze 
verwarmde kersttent (huisnummer 
7) voor een gezellige babbel en een 
drankje om op te warmen.
Gratis

 Asterweg - 2310 Rijkevorsel
 Gebuurte Asterweg

 03 385 29 26

12 en 19 december 2016
Van 10.00 tot 12.00 uur
Inschrijvingsmomenten Digidak 
Rijkevorsel
Cursus

Digidak staat garant voor cursussen 
in een prettige en ontspannen sfeer, 
waarbij ze per cursus niet meer dan vijf 
cursisten ontvangen. Heb je nog nooit 
met een computer of tablet gewerkt 
en wil je het toch graag leren ? Wil je 
meer weten over internet, Facebook of 
de Cloud ? Dit en nog veel meer ontdek 
je tijdens de verschillende cursussen 
die door Digidak in Rijkevorsel worden 
georganiseerd.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 SPK vzw - digidak
 014 71 11 03
 www.digidak.be

12 december 2016
Om 19.30 uur
Viering voor al wie een kind verloor 
tijdens de zwangerschap
Werd je zelf of werd iemand uit je om-
geving geconfronteerd met het verlies 
van een kind voor de geboorte: je bent 
welkom.

 Dageraadkapel
 (zijkapel Sint-Willibrorduskerk)
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Parochieamt en Levensadem
 03 449 48 26
 info@levensadem.be

Van 20.00 tot 22.30 uur
Kaart- en buurtavond
Spel

Landelijke Gilde organiseert zijn 
tweede buurt- en kaartavond. Iedereen 
welkom !

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 felix.vermeiren@telenet.be

15 december 2016
Om 20.30 uur
Freddy De Vadder - Freddy On Ice 
(try-out) - UITVERKOCHT
Stand-up comedy

Daar komt Freddy De Vadder aange-
gleden met alweer een nieuw spette-
rend avontuur: Freddy On Ice ! Zet je 
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schrap voor een sensationele rit op de 
achtbaan van Freddy’s onvoorspelbare 
leven. Dankzij de ontwapenende cho-
reografieën zweeft de eeuwig jonge 
held sierlijker dan ooit tevoren over 
het podium. Entertainment gegaran-
deerd ! Voorprogramma: Dries Heyne-
man (Bevergem, Ter Bescherming Van 
De Jeugd).
e 12

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

16 december 2016
Van 9.00 tot 10.00 uur
Speeluurtje voor nieuwe kleuters
in onze wijkschool
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 9 januari 2017 dan 
kun je samen met je kleuter vrijblij-
vend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes) in onze wijkschool.
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 www.het-moleke.be

Om 10.30 uur
Speeluurtje voor nieuwe kleuters
Opendeurdag
Is jouw kleuter op 9 januari 2017 2,5 
jaar dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes) .
Gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 www.het-moleke.be

17 december 2016
Van 14.00 tot 20.00 uur
Kerstmarkt kerk Sint-Jozef
Markt
Gezellige kerstmarkt rondom het kerk-
plein van Sint-Jozef.
Gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 61c
 2310 Rijkevorsel

 Kerststal Sint-Jozef
 0496 08 58 36
 0498 48 24 09

Om 21.00 uur
Desperated Company - Kerstspecial - 
UITVERKOCHT
Concert

De band werd opgericht in oktober 
1967 en is ondertussen nog steeds volop 
aanwezig op de podia in België en Ne-
derland. Ook dit jaar brengen ze een 
concert dat zowel akoestische als elek-
trische versies bevat van nummers uit 
de moderne pop- en rockgeschiedenis. 
Onnodig om de kwaliteiten van de band 
hier nog ’s aan te prijzen, de negen 
voorgaande (en telkens uitverkochte) 
concerten spraken voor zich.
e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

18 december 2016
Van 8.00 tot 12.00 uur
25ste mountainbike kersthappening 
Rijkevorsel
Sportactiviteit
Iedereen welkom op de 25ste Moun-
tainbike Kersthappening in Sint-Jozef 
Rijkevorsel in samenwerking met de 

Vlaamse Wielerbond. Er is een omloop 
van 26 km en één van 43 km. In de zaal 
is er doorlopend eten en drinken te 
verkrijgen. Onderweg is een soepstand 
met versnaperingen voorzien. Er is te-
vens de mogelijkheid voor douche en de 
fietsen kunnen afgespoten worden.

e 5
VWB en WBV leden: e 3
niet-leden e 5

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

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

Van 8.45 uur tot 12.00 uur
Foto-excursie in de Duivelskuil
Foto-uitstap

De fotowerkgroep van Natuurpunt 
Markvallei organiseert op zondag 18 
december een foto-uitstap naar de Dui-
velskuil in Sint-Jozef Rijkevorsel. Om 9 
uur verzamelen geïnteresseerden aan 
de brug in Sint Jozef. Van daaruit gaat 
de tocht naar de Duivelskuil, op zoek 
naar boeiende foto-onderwerpen.

 Brug Sluis 1 Sint-Jozef
 Vlimmersebaan 1
 2310 Rijkevorsel

 Natuurpunt Markvallei
 03 383 02 08
 bc.deklapekster@natuurpunt.be
 www.natuurpuntmarkvallei.be
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Om 12.00 uur
Kerstmarkt
Markt

Op het molenterrein stellen hobbyis-
ten, verenigingen, middenstanders, ... 
zich voor. Langs de kraampjes kuieren, 
op zoek gaan naar een origineel kerst-
cadeautje, familie en vrienden ont-
moeten, genieten van een warm, sterk 
drankje, een hartig hapje, zingen met 
de SmarTones, dansen op de muziek van 
A Christmas Carol. Alle ingrediënten om 
van een koude winterdag een warme 
herinnering te maken.
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 41
 2310 Rijkevorsel

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

21 december 2016
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag

Kleuters die op 9 januari 2017 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn 
welkom op onze drempeldag. Kom sa-
men met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de 
klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

22 december 2016
Om 19.00 uur
Kerstconcert ‘Samen STER’
Sint-Luciaschool
Concert

De kinderen en het team van de Sint-
Luciaschool nodigen je graag uit op 
hun 2-jaarlijkse kerstconcert met als 
titel ‘Samen STER’. Na het concert is 
er de mogelijkheid om gezellig iets te 
komen drinken in de turnzaal van onze 
school.
e 5

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Sint-Luciaschool
 03 314 61 87
 directie@sint-luciaschool.be

Om 20.30 uur
Steven Mahieu - (try-out) +
Geert Dehertefelt
Stand-up comedy
Stel nu eens dat je de filter in je hoofd 
kan wegnemen én dat je dan onmiddel-
lijk een voorstelling begint te schrijven. 
Wat zou dat geven ? Wordt het dan gê-
nant, pijnlijk of blijft alles gewoon het-
zelfde als ervoor ? De uitkomst kan je 
zelf gewaarworden in ‘Zonder Filter’, 
de derde avondvullende voorstelling 
van Steven Mahieu. Voorprogramma: 
Geert Dehertefelt.
e 12
voorverkoop: e 12
inkomprijs: e 14
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs studenten: e 8

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

22, 25 en 28 dec. 2016
22 december 2016 om 20.00 uur
25 december 2016 om 20.00 uur
28 december 2016 om 20.00 uur
’t Veussels Tonjel speelt DWAZEN
Theatervoorstelling

Wil je Kulyenchikov, Tolchinsky, Zu-
britsky, Youskevitch, Snetsky, Slovitch 
leren kennen ? Zeker komen kijken 
dan... We spelen ook voor een goed 
doel: bednet vzw, een organisatie die 
ervoor zorgt dat zieke, bedlegerige 
kinderen toch hun lessen in de school 
kunnen volgen. Ook na Nieuwjaar zijn 
er voorstellingen op 5, 6, 7 en 8 januari 
2017.
e 9

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

Aankondigingen van activiteiten in januari dien je uiterlijk op
zondag 4 december 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.
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 ’t Veussels Tonjel
 014 46 04 09 (na 18.00 uur)
 www.tveusselstonjel.be

23 december 2016
Om 16.30 uur
Optreden WOORDafdeling Academie
Concert

Wil je eens zien wat onze kinderen van 
het derde tot en met het zesde leer-
jaar allemaal in hun mars hebben bij 
WOORD ? Kom dan op 23 december naar 
de raadzaal in het gemeentehuis en ge-
niet er van verschillende kleine optre-
dens van onze kinderen. Nadien kun je 
nog wat gezellig mee napraten bij een 
drankje in de kapel van het Klooster.
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Academie voor Muziek en Woord
 De Noorderkempen g.o.l.
 www.amwn.be

Om 20.00 uur
Winterklanken - Willem Vermandere
Concert

Willem, over de berg van 75 jaar ge-
klommen, een oude krijger, maar ‘van 
verre’ is daar niets aan te zien. Hij gaat 
onverminderd op stap met zijn trawan-
ten Freddy en Pol en Bart, met al hun 
snaren en gitaren, een resem fluiten 
en klarinetten en de grote contrabas. 
Noem hem gerust 'nen poëet' dat klinkt 
niet zo plechtig als 'nen dichter'.
e 15

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

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

26 december 2016
Om 15.00 uur
Kerststaldrink Vaerevelden 2016
Kerstactiviteit

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

 Kerststal Vaerevelden
 Bussels 
 2310 Rijkevorsel

 Werkgroep kerststaldrink
 Vaerevelden
 hetgebuurt@gmail.com

29 december 2016
Om 20.30 uur
Laughing Bastards
Concert

Laughing Bastards is ontstaan rond de 
muziek van het drummerloze en grens-
verleggende trio van Jimmy Giuffre uit 
de jaren 50. ‘Blues-based folk jazz’ 
zoals de meester het noemde. Op het 

debuutalbum ‘Old Masterplans’ staan 
maar liefst vier Giuffrestukken. Maar 
er is ook plaats voor eigen composities, 
covers van Randy Weston en Radiohead. 
Eén van de best bewaarde jazzgehei-
men van dit land (DaMusic).
e 12
voorverkoop: e 12
inkomprijs: e 14
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs studenten: e 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

5, 6, 7 & 8 jan. 2017
Dwazen

 ’t Veussels Tonjel

9 januari 2017
Voorstelling	firma(’s)	samenaan-
koop condensatieketels

 IOK en gemeentebestuur
 Rijkevorsel

13 januari 2017
Kristien Hemmerechts, Bart 
Maris, Sylvie De Pauw en Peter 
Vandenberghe  (try-out) 

 De Singer vzw

15 januari 2017
Nieuwjaarsaperitief/
ontbijtconcert 

 Culturele Vereniging De Brug

20 januari 2017
Speeluurtje in Het (Kleine)
Moleke 

 GVS Het Moleke
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdelijk te bezoeken op afspraak:
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Tentoonstelling
Gratis                              

 Aster Berkhofmuseum
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel - 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere laatste zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

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

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gesloten op zondag
25 december !
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OPENINGSUREN

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

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

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

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

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

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

Wim De Visscher OCMW-voorzitter CD&V
0496 77 81 89  -  wdevisscher@skynet.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

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te 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.
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