
De grond is wit, de nevel wit,
De wolken, waar nog sneeuw in zit,
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt.
Het fijngetakt geboomte zit
Met witten rijp beijzeld.
De boom houdt zich behoedzaam stil,
Dat niet het minste takgetril
't Kristallen kunstwerk breke,
De klank zelfs van mijn schreden wil
Zich in de sneeuw versteken.
Jacqueline van der Waals, uit Winterstilte

DECEMBER 2017www.rijkevorsel.be
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 © Marc Daems
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INHOUD

4
Eind augustus besloot de gemeenteraad om sportcentrum 
De Valk aan te kopen. Vanaf januari van volgend jaar zal het 
sportcentrum daadwerkelijk in handen zijn van de gemeente.
In overleg met alle betrokkenen wordt de overname voorbereid.

24
In Rijkevorsel valt er ook dit jaar vanalles te beleven tijdens de 
eindejaarsperiode. Toerisme Rijkevorsel heeft naar jaarlijkse 
traditie het volledige eindejaarsprogramma in een mooie folder 
gegoten. 

14
De sloopwerken op de site Sas werden afgerond. Kortelings 

wordt een overheidsopdracht opgestart voor de restauratie van 
de oven, de voorgevel, de muur en de arcadebogen. Daarna 

volgt de definitieve ontwikkeling van de site.

8
Als geen ander weet veldrijder Toon Aerts hoe belangrijk het 

is om een fietshelm te dragen en goed gezien te worden in het 
verkeer. Elk schooljaar neemt Toon, ex-student van

De Wegwijzer, dan ook graag de tijd om de leerlingen van
De Wegwijzer hierop te wijzen. 

12
Heb je een bromfiets of lichte vierwieler ? Sinds 31 maart 
2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers 
worden ingeschreven. Deze verplichting geldt nu ook voor 
alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer 
circuleerden.

© HD Drones
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VOORWOORD

Beste inwoners,

We zijn toegekomen aan de laatste maand van 2017 met zijn korte dagen en lange 
nachten. Tijdens deze vaak donkere dagen halen we lampjes in velerlei kleuren 
tevoorschijn en buigen zo het donkere en sombere om naar licht en gezelligheid. Het 
gemeentebestuur en Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef dragen hiertoe hun steentje 
bij met het aanbrengen van de kerstverlichting. We nodigen iedereen uit om aanwezig te 
zijn op donderdag 7 december wanneer de kerstverlichting plechtig wordt ontstoken.

Laten we in deze periode ook denken aan de mensen die het minder goed hebben of 
eenzaam zijn. Zo verdienen de vrijwilligers van VZW De Schakel alle lof voor de gezellige 
bijeenkomsten die zij organiseren voor deze mensen het hele jaar door en in het bijzonder 
in de maand december het sinterklaas- en kerstfeest.

Met het doel ‘mensen samenbrengen’ organiseert Toerisme Rijkevorsel meerdere activiteiten zoals de kerstmarkt 
op het molenterrein op zondag 17 december, een optreden van Barbara Dex in de Sint-Willibrorduskerk op zaterdag 
23 december, een winterwandeling op zaterdag 30 december en niet te vergeten de nieuwjaarsdrink op 6 januari. 
Meer informatie over deze gebeurtenissen vind je in deze 2310 en in de folder ‘Winterkriebels’. Wij hebben veel 
waardering voor de belangeloze inzet van de mensen die dit allemaal mogelijk maken en wensen hen veel succes 
toe.

Nu de winter voor de deur staat zou ik ook de aandacht willen vragen voor onze energiemeesters. Tijdens deze 
periode stijgt ons energieverbruik en kunnen we beroep doen op hun expertise om alzo minder energie te verbruiken 
en dit is volledig gratis. Informatie hierover vind je eveneens in deze 2310.

Ik wil ook al mededelen dat op 30 maart 2018 IOK begint met het bedelen van de gele papiercontainers in onze 
gemeente. De container en het ophalen van het papier zijn gratis. Meer informatie over het gebruik en de planning 
volgt nog.

Tot slot wens ik eenieder veel fijne en vredevolle feestdagen toe.

Lizette Keysers,

Schepen van Leefmilieu,
Energie, Toerisme en Tewerkstelling
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BESTUUR

Eind augustus besloot de gemeenteraad om sportcentrum De Valk aan te 
kopen. Vanaf januari van volgend jaar zal het sportcentrum daadwerkelijk 
in handen zijn van de gemeente. In overleg met alle betrokkenen wordt de 
overname voorbereid.

Gemeente treft voorbereidingen
voor overname sportcentrum De Valk

Op 30 augustus werd de verkoopovereenkomst goedgekeurd door de gemeenteraad. De nota-
riële verkoopakte wordt verleden begin januari 2018. Dan zal de overdracht een feit zijn. 

De gemeente koopt sportcentrum De Valk voor een bedrag van € 1 500 000. Hierin zijn de sport-
hal, de conciërgewoning, de tennisterreinen (met ballonnen), de omliggende grasvelden en het 
sportmateriaal inbegrepen. Deze prijs werd bepaald op basis van de schatting van het goed 
door de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse Belastingdienst. De gemeente verkrijgt 
vrijstelling van het betalen van de registratierechten, omdat zij verwerft voor openbaar nut.

In de komende maanden zal de gemeente volgende verfraaiings- en herstellingswerken uitvoe-
ren in het sportcentrum:
· aanpassingswerken aan de verwarming, verluchting en elektriciteit
· vernieuwing sanitair
· schilderwerken
· schrijnwerken
· werken ter verbetering van de brandveiligheid
· onderhoudswerken groen
· installatie van een toegangscontrolesysteem
Eén en ander werd beslist op basis van verschillende bezoeken ter plaatse en na overleg met 
de betrokken sportverenigingen.
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Met deze werken wil de gemeente het comfort van de sporters verhogen en de veiligheid van 
het gebouw verbeteren. Het bestuur hoopt echter op begrip van de sporters en de supporters 
voor de hinder die de werkzaamheden onvermijdelijk met zich zullen meebrengen. Deze opfris-
sing moet ervoor zorgen dat de sporthal nog minstens enkele jaren dienst kan doen. Ondertus-
sen zal de gemeente in overleg met alle betrokken partijen nagaan welke noden er zijn voor 
de toekomst.

De cafetaria van het sportcentrum wordt momenteel verhuurd. De overeenkomst die door de 
huidige eigenaars met de huurder van de cafetaria werd afgesloten, geldt ook na de 
overdracht en zal door de gemeente gerespecteerd worden.

Voor vragen met betrekking tot reservaties 
vanaf 2018 kan contact opgenomen worden met 
de sportdienst.

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Ontsteking van de 
kerstverlichting

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef en 
het gemeentebestuur van Rijkevorsel nodi-
gen de inwoners uit op de feestelijke ontste-
king van de kerstverlichting. 

Iedereen is welkom voor een hapje en een 
drankje op donderdag 7 december van 19.00 
tot 21.00 uur op Parking Noord.

Provinciebelasting
gaat digitaal

De provincie Antwerpen verstuurt als eerste 
provincie in Vlaanderen de belastingdocu-
menten voor gezinnen en bedrijven (aan-
gifteformulier, aanslagbiljet, ...) digitaal. 
Vanaf 1 januari 2018 kunnen gezinnen het 
aanslagbiljet digitaal krijgen. Zo draagt de 
provincie Antwerpen haar steentje bij tot 
een milieubewustere samenleving en een ef-
ficiëntere dienstverlening. Om het aanslag-
biljet vanaf 2018 via e-mail, Zoomit of Doc-
cle te krijgen, moeten gezinnen zich vóór 31 
december aanmelden en registreren op het 
online belastingportaal. © Karl Geens
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Registratie voor gezinnen
Op 1 maart 2017 ging het digitaal belasting-
portaal gezinnen van start. Al 10 000 bur-
gers registreerden zich via dat portaal. Je 
kunt dit nog steeds snel en eenvoudig doen. 
Surf naar belastingen.provincieantwerpen.
be, meld je aan met eID en registreer je. 
Heb je geen kaartlezer, dan kun je ook aan-
melden met een ‘token’. Als je je niet regis-
treert, dan krijg je het aanslagbiljet in 2018 
nog op papier. Bij registratie op een latere 
datum, krijg je vanaf het moment van regis-
tratie alle belastingdocumenten digitaal. Ook 
voor bedrijven is er een online belastingpor-
taal. Deze is van start gegaan op 5 juli 2017.

Meer info:
· belastingen.provincieantwerpen.be

Korte samenvatting van de 
gemeenteraadszitting
van 23 oktober 2017

De raad gaat akkoord met de invoering 
van een permanente politieverordening in 
de Wouwer enerzijds en in de Pannenhuis- 
weg, Gansheideweg, Gemeentebos ander-
zijds waarbij signalisatie wordt aangebracht 
ter verduidelijking van de geldende ver-
keersregels.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van 3 oktober 2017 en goed-
keuring wordt gegeven aan het nascholings-
plan, schoolwerkplan, afsprakennota CLB 
en het schoolspecifiek profiel van de direc-
teur.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
het afzonderlijk bijzonder onderhandelings-
comité (ABOC) van 4 oktober 2017 en goed-
keuring wordt gehecht aan de bijhorende 
protocols. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de selec-
tieprocedure voor de aanwerving van een 
nieuwe directeur in GLS De Wegwijzer.

Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop 
voor openbaar nut van twee stroken grond, 
eigendom van de heer Van Laer Luc, wo-
nende Zwartvenstraat 8, zijnde een perceel 
grond met een oppervlakte van 2097 m2 en 
een perceel grond met een oppervlakte van 
68 m2.

Goedkeuring wordt verleend aan de aan-
koop voor openbaar nut van twee stroken 
grond, eigendom van de heer Van Laer 
Frans en mevrouw Brosens Maria, wonende 
Scherpengeertstraat 31, zijnde een perceel 
grond met een oppervlakte van 374 m2 en 
een perceel grond met een oppervlakte van 
31 m2.

BESTUUR

Sluitingsdagen tijdens de kerstperiode

Alle gemeentelijke diensten, de diensten van het OCMW, de 
wijkpost en hoofdpost van de Lokale Politie Noorderkempen zul-
len gesloten zijn op:
· maandag 25 december 2017
· dinsdag 26 december 2017
· maandag 1 januari 2018

De kinderclub, de jeugd-, cultuur- en sportdienst sluiten de deu-
ren vanaf maandag 25 december tot en met maandag 1 januari 
2018. Voor het evenementenloket − verhuur lokalen, ontlenen 
materialen, ophalen sleutels verhuurde lokalen, ... − kun je ge-
durende deze week terecht bij de bibliotheek in het centrum 
tijdens de openingsuren.
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De raad gaat akkoord met de aankoop voor 
openbaar nut van een reeks grondinnames 
van het rooilijn- en onteigeningsplan Looi, 
Looiweg en Smeel.

De grond gelegen in de industriezone ‘Looi’ 
met de erop uitgevoerde infrastructuurwer-
ken, met de oppervlakten van 78 a 5 ca, 7 
a 2 ca, 1 a 24 ca en 40 ca wordt kosteloos 
aanvaard door de gemeente voor openbaar 
nut om opgenomen te worden in de open-
bare wegenis van de gemeente.

Het wegtracé zoals voorgesteld bij de ver-
kavelingsaanvraag nr. 573 ingediend door 
de heer Jan Koyen Geo bvba, Buizelstraat 
22 te 2320 Hoogstraten, tot het realiseren 
van een verkaveling, op de percelen gelegen 
Zoggebeekweg met een nieuw ontworpen 
wegtracé, wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan de oprich-
ting van een nieuwe deelwerking ‘interge-
meentelijke archiefwerking’ binnen de pro-
jectvereniging Erfgoed Noorderkempen en 
de aanpassing van de bijhorende statuten.

De raad gaat ermee akkoord dat de be-
staande interlokale vereniging (ILV) Noor-
derkempen Werkt optreedt als organisator 
van het zogenaamde ‘wijk-werken’ (PWA) 
en past de statuten ervan aan.

Goedkeuring wordt verleend aan de uitbrei-
ding van de personeelsequipe en de verho-
ging van de werkingsbijdrage bij Welzijns-
zorg Kempen.

De toelagen voor het dienstjaar 2018 worden 
vastgesteld, alsook de toelagen inzake 
ontwikkelingssamenwerking van het dienst-
jaar 2017.

De gemeentelijke opcentiemen op de onroe-
rende voorheffing voor het aanslagjaar 2018 
worden vastgesteld.

De aanvullende gemeentebelasting op de 
personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 
wordt vastgesteld.

Op verzoek van gemeenteraadslid Willemse, 
namens de Gemeentebelang & VLD-frac-
tie werd volgend punt toegevoegd aan de 
agenda van deze gemeenteraadszitting:
· realisatie dienstencentrum.
Er wordt geen besluit gemaakt over het 
agendapunt.

De gemeenteraad vergadert

De volgende gemeenteraadszittingen vin-
den plaats op maandag 27 november en op 
maandag 4 december 2017 vanaf 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze data 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
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LEVEN EN WELZIJN

In oktober kreeg GLS De Wegwijzer het bezoek van onze Rijkevorselse 
topveldrijder Toon Aerts. Hij maakt er een traditie van om in het begin van 
het schooljaar langs te komen om veiligheid als fietser en voetganger in de 
focus te zetten.

Toon Aerts toont ons hoe het moet

Hij ziet dat er op het gebied van fluovestjes niet zo veel meer kan verbeterd worden in De 
Wegwijzer. We zitten met onze school aan 100 %. Alle kinderen dragen elke dag hun geel vestje 
om naar school te komen en huiswaarts te keren. Het dragen van de fietshelm is echter nog niet 
ingeburgerd en daarom kwam Toon even langs om dit te promoten. Hij liet onder andere een 
fietshelm zien waarmee hij op zijn hoofd was gevallen en die was gebarsten: “Stel je voor dat ik 
geen helm op had, dan had mijn hoofd de hele schok moeten opvangen.” Niet te verwonderen 
dat de kinderen hiervan onder de indruk waren.

Ook werd er de laatste week voor de herfstvakantie een fietscontrole gedaan. Onze verkeersou-
ders namen dit werk op zich. Er werd gecontroleerd op remmen, bel, verlichting en reflectoren. 
Sommige kinderen kregen een brief mee naar huis met de mankementen erop beschreven. Zo 
weten de ouders waar er moet gesleuteld worden. Nu de winter voor de deur staat is het nog 
belangrijker dat onze kinderen worden gezien en zich veilig in het verkeer kunnen begeven. 
Binnenkort worden de fietsen opnieuw gekeurd, zorg ervoor dat ze in orde zijn. 
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Baby op komst ?
Check het stappenplan
voor je kraamgeld !

De geboortepremie of het kraamgeld is een 
eenmalige premie die ouders krijgen bij de 
geboorte van een kind. Deze premie wordt 
niet automatisch uitbetaald. Je moet die als 
ouder zelf aanvragen. Je vindt alle informa-
tie over de aanvraagprocedure op de web-
site van FAMIFED.

Wat moet je doen?
Ouders kunnen vanaf de 6de maand zwan-
gerschap − 24 weken − een aanvraag voor 
kraamgeld indienen via de werkgever van de 
vader. Het formulier ‘Aanvraag kraamgeld’ 
is beschikbaar op de website van FAMIFED. 
Dit formulier stuur je ingevuld en onderte-
kend terug naar het kinderbijslagfonds. De 
biologische moeder van het kind ontvangt 
(ten vroegste) vanaf de 8ste maand zwan-
gerschap de premie op haar bankrekening.

Wil je graag het kraamgeld ontvangen nog 
voor de geboorte van je kindje ? Dat kan ! 
Voeg bij het ingevulde formulier een attest 
toe van je dokter of vroedvrouw dat beves-
tigt dat je minstens vijf maanden zwanger 
bent. Stuur deze documenten naar je kin-
derbijslagfonds.

Ben je niet zeker
bij welk kinderbijslagfonds
je bent aangesloten ?
Druk via de website van FAMIFED het aan-
vraagformulier kraamgeld af, vul het in en 
stuur het ingevuld én ondertekend (evt. met 
doktersattest) terug naar FAMIFED, Trier-
straat 70, 1000 Brussel. Wij zoeken uit bij 
welk kinderbijslagfonds je dossier moet wor-
den opgestart. In afwachting van de resulta-
ten van dat onderzoek staan wij in voor de 
voorlopige uitbetaling van het kraamgeld.

Ook als je niet werkt en geen uitkering 
krijgt, kun je bij het publieke kinderbijslag-
fonds terecht voor gewaarborgd kraamgeld.
De uitbetaling van de kinderbijslag wordt 
automatisch opgestart eens het kind inge-
schreven is bij de gemeente.

Meer info:
· www.famifed.be

Verjaardagsfeestje en feestmenu’s
in WZC Prinsenhof

6 december 2017: sinterklaasmenu
· Romige champignonsoep
· Stoverij van rund met speculaas, frietjes, herfstslaatje
· Bavarois van champagne met frambozensaus
· Prijs: € 14
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 25 november 2017

6 december 2017: verjaardagsfeestje
· Appelstrudel, vanillesaus, ijs en koffie
· Prijs: € 2,50

25 december 2017: kerstmenu
· Butternutsoepje met breydelspek
· Kalkoenvink gevuld met veenbessen, gebakken witloof,
 pommes pins
· Biscuit met bosvruchten
· Prijs: € 14
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 15 december 2017

1 januari 2018: nieuwjaarsmenu
· Heldere bouillon met brunoisegroentjes
· Hertenragout ‘grand veneur’ en gratinaardappelen
· Buche met mousse van peer
· Prijs: € 17
Gelieve je aan tafel te begeven tussen 11.30 en 12.00 uur.
Inschrijven voor 15 december 2017

Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.
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LEVEN EN WELZIJN

Leerlingen nemen
peterschap op zich van
onze oorlogsmonumenten

In 2004 werd in Sint-Jozef Rijkevorsel het 
Polar Bearsmonument onthuld. Op 25 sep-
tember 1944 kon de Britse 146ste Brigade 
bij Sint-Jozef Rijkevorsel het kanaal over-
steken, de Duitse stellingen doorbreken 
en een bruggenhoofd vormen van waaruit 
Rijkevorsel en de omliggende dorpen in de 
Noorderkempen werden bevrijd. Met dit mo-
nument wil Rijkevorsel de heldendaden van 
zijn Britse en Canadese bevrijders blijvend 
herdenken. Op zondag 17 september 2017 
waren de leerlingen van het 6de leerjaar van 
GLS De Wegwijzer aanwezig op de jaarlijkse 
ceremonie en ondertekenden de oorkondes 
van het peterschap.

In 2010 werd in Bolk een monument opge-
richt ter nagedachtenis aan de bemannings-
leden van een Halifax bommenwerper die in 
de nacht van 22 op 23 oktober 1943 werd 
neergehaald boven Bolk. De leerlingen van 
de vierde leerjaren van GLS De Wegwijzer en 
de Sint-Luciaschool nemen gedurende één 
jaar het peterschap over dit monument op 
zich. Zij dragen zorg voor het monument en 
melden eventuele beschadigingen aan het 
gemeentebestuur.

Op vrijdag 27 oktober 2017 vond de officiële 
overdracht plaats in de raadzaal in aanwe-
zigheid van het schepencollege en de leden 
van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel.

OCMW-raad

De volgende OCMW-raad vindt plaats op 
donderdag 21 december 2017 in de raad-
zaal van het gemeentehuis.

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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Februari 2017
· Courtar Ivailey, kind van Courtar Chantrel, 2 februari 2017

Juni 2017
· Wojtowicz Emilia, kind van Wojtowicz Przemyslaw en Wojtowicz Agnieszka,
 12 juni 2017

September 2017
· Broecks Fenna, kind van Broecks Yannick en Whiteman Larissa, 4 september 2017
· Vriens Jaimey, kind van Vriens Kristof en Verheyleweghen Sofie, 6 september 2017
· De Backer Frauke, kind van De Backer Kim en Vervloet Kathy, 10 september 2017
· Cools Linn, kind van Cools Steven en Van Gestel Fanny, 26 september 2017
· Palmans Milla, kind van Palmans Niels en Lauryssen Sanne, 28 september 2017

· De Backer Frauke, 10 september 2017
· Sterkens Jozef, 8 oktober 2017
· Leysen Emilius, 10 oktober 2017
· De Buyser Etienne, 17 oktober 2017
· Janssen Maria, 17 oktober 2017
· Fleerakkers Maria, 19 oktober 2017
· Verstricht Justien, 20 oktober 2017
· Verhaert Maria, 25 oktober 2017
· Jansen Constant, 26 oktober 2017
· Smits Franciscus,30 oktober 2017

· Driesen Luc en Nagels Cynthia, 6 oktober 2017
· Krols Jens en Kenis Evi, 7 oktober 2017
· Nooyens Niels en Geysen Sarah, 27 oktober 2017

Overlijdens

Huwelijken

Geboorten

· 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

Voor iedere bromfiets en
lichte vierwieler een nummerplaat !

Heb je één van deze voertuigen ? Vergeet dan niet de inschrijving ervan in 
orde te brengen.

Sinds 31 maart 2014 moeten nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven. 
Deze verplichting geldt nu ook voor alle bromfietsen die reeds voor deze datum in het verkeer 
circuleerden. Bezit je een van deze voertuigen en rijd je er al van voor 31 maart 2014 mee ? 
Dan moet je dit voertuig inschrijven en een nummerplaat aanvragen vóór 11 december 2017.

Wat moet je doen ?
· Verzamel de nodige documenten en informatie.
· Ga hiermee naar een postkantoor.
· In het postkantoor krijg je een aanvraagformulier voor inschrijving. Vul dit verder in en on-

derteken het.
· Bezorg dit aanvraagformulier voor inschrijving aan je verzekeraar. Die regelt de verdere in-

schrijving.
· De postbode bezorgt je nummerplaat aan huis.

Waarom is dit nodig ?
Een nummerplaat is belangrijk in geval van diefstal van je voertuig of een ongeval met een 
bromfiets of lichte vierwieler want: 
· Een nummerplaat vergemakkelijkt de identificatie van het voertuig.
· Ook de eigenaar van het voertuig is gemakkelijker te achterhalen en is verzekerd.

Alle informatie over de regularisatieprocedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit en 
Vervoer: www.mobilit.belgium.be, ga vervolgens naar wegverkeer, inschrijving van voertuigen, 
kentekenplaten, bromfietsen.
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Verkeershinder

Kerstmarkt Sint-Jozef
In Sint-Jozef Rijkevorsel wordt er dit jaar 
opnieuw een kerstmarkt georganiseerd op 
zaterdag 16 december 2017.

De Kerkdreef, vanaf het kruispunt met de Es-
senweg en het gedeelte rond de kerk tot aan 
het kruispunt met de Meir, wordt afgesloten 
voor alle verkeer. Alle doorgaand verkeer 
dient de omleiding te volgen: Essenweg, 
Sint-Jozef, Meir, Pastoor Lambrechtsstraat 
en omgekeerd.

Veldtoertocht Sint-Jozef
Op 24 december 2017 van 8 uur tot 12 uur or-
ganiseren de Gammelse Wielervrienden een 
veldtoertocht met vertrek te Sint-Jozef. De 
tocht verloopt over de gemeenten Rijkevor-
sel, Beerse, Merksplas en Hoogstraten (Wor-
tel). Hierbij worden enkele grote verkeers-
assen gekruist, waar politie en signaalgevers 
de fietsers zullen begeleiden.

Om de vertrek/aankomstplaats veilig te 
houden werd beslist de Pioenstraat aan de 
achterzijde van het gemeenschapscentrum 
over een lengte van 100 meter af te sluiten 
voor alle verkeer. De doorgang van de bewo-
ners naar de Dellenweg en Pioenstraat blijft 
mogelijk via de Uitbreidingsstraat, Pastoor 
Lambrechtsstraat en Hoogstraat. 
  
Nieuwjaarszangertjes
Op 30 december zullen naar jaarlijkse ge-
woonte nieuwjaarszangertjes de gemeente 
doorkruisen. De wegen in Rijkevorsel zullen 
dus druk bevolkt worden door kinderen.

Omdat Oudjaar in 2017 op een 
zondag valt, zullen de nieuw-
jaarszangertjes dit jaar op zater-
dag 30 december de gemeente 
doorkruisen.

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

Maak je eigen noodplan

Ken jij alle evacuatiewegen thuis ? Weet je 
bij wie je terecht kunt als je tijdelijk je huis 
niet in kunt ? Weet je waar je snel de elek-
triciteit of de gas kunt afsluiten ? Het Crisis-
centrum wil iedereen aanmoedigen om over 
al deze dingen op voorhand na te denken.

Daarom lanceert het Crisiscentrum de online 
tool www.mijnnoodplan.be waarmee je een 
gepersonaliseerd noodplan kan maken voor 
jou en je familie. In een kwartiertje tijd 
doorloop je de zeven stappen en vervolgens 
beschik je over een noodplan op maat dat je 
thuis op een duidelijke plaats kan ophangen.

Feestvuurwerk hoort bij
het eindejaar, maar gebruik 
het met gezond verstand !

Om vuurwerk af te schieten, heb je toela-
ting van de burgemeester nodig. Het vuur-
werk mag enkel afgeschoten worden op ou-
dejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur.

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat 
het afschieten van het vuurwerk gebeurt on-
der de verantwoordelijkheid van de persoon 
die deze handelingen uitvoert.

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

 

Meer    
info
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Afbraakwerken op de site Sas voltooid

BOUWEN EN WONEN

Wie onlangs de voormalige steenbakkerijsite Sas passeerde, moest wellicht 
twee keer kijken. Nagenoeg alle gebouwen werden gesloopt. Enkele 
constructies bleven behouden om de voeling met het steenbakkerijverleden 
niet te verliezen.

Het gemeentebestuur wil de site omvormen tot een multifunctioneel woongebied. Hierbij 
wordt de nadruk gelegd op wonen, maar moeten er ook mogelijkheden zijn voor ontwikkeling 
van het verenigingsleven en kleinschalige bedrijvigheid. Bijzondere aandacht zal tevens gaan 
naar duurzaam bouwen en efficiënte energievoorziening.

Sloopwerken afgerond
De gemeente organiseerde een overheidsopdracht om de site bouwrijp te maken. In mei startte 
de aannemer met de sloopwerken. De werken namen een vijftal maanden in beslag. Het ge-
meentebestuur dankt de omwonenden voor hun begrip.

Uitgezonderd enkele constructies werden alle aanwezige gebouwen, alsook de betonverharding 
gesloopt. De muur langsheen Stevennekens, de arcadebogen, een gedeelte van de oven en de 
schouw, de voorgevel van het ovengebouw, het kantoorgebouw en de productiehal werden niet 
afgebroken. In afwachting van de restauratie werd het fragment van de oven afgedekt ter be-
scherming tegen weersinvloeden.

Kortelings wordt een overheidsopdracht opgestart voor de restauratie van de oven, de voor-
gevel, de muur en de arcadebogen. De restauratie van de productiehal en het kantoorgebouw 
maakt deel uit van de opdracht voor de herontwikkeling van de site en zal dus door de project-
ontwikkelaar worden uitgevoerd.

© Bart Huysmans
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Op zoek naar een projectontwikkelaar
De gemeente is momenteel op zoek naar een projectontwikkelaar. Uiterlijk 4 december 2017 
kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen. Die moet voldoen aan een aantal voor-
waarden. Vervolgens gaan de geselecteerde kandidaten door naar de volgende fase, waarin een 
gedetailleerd ontwerp voor de herontwikkeling van de site wordt voorgesteld. Er is nog ruimte 
voor onderhandelingen over het ontwerp, waarna met de beste kandidaat een overeenkomst 
voor publiek-private samenwerking zal worden afgesloten. De private partner kan vervolgens 
starten met de gefaseerde ontwikkeling van de site.

Luchtopnames site Sas

Onlangs werd de site van het Sas in beeld gebracht met een drone. De opnames vonden plaats 
net na het beëindigen van de sloopwerken. Op de gemeentelijke website kun je het indrukwek-
kende filmpje bekijken: www.rijkevorsel.be/sas.

© Bart Huysmans© Bart Huysmans

© HD Drones © HD Drones
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Vraag een gratis huisbezoek 
aan en bespaar energie

Energiemeester zoekt gezin 
Wil je thuis graag energie besparen maar 
weet je niet hoe ? Weet je niet precies hoe 
je kamerthermostaat werkt ? Ligt jouw ver-
bruik te hoog en weet je niet waarom ?

Met al deze vragen kan je gratis terecht bij 
een energiemeester in jouw buurt. Momen-
teel volgen meer dan 60 vrijwilligers in de 
Kempen een opleiding tot energiemeester. 
Een energiemeester is een expert in het be-
sparen van energie thuis en staat klaar om 
jou te helpen om energie te besparen. Op 
jouw vraag komt een energiemeester bij jou 
langs en zoekt samen met jou naar het ant-
woord op al je energievragen.

Je kunt zo’n huisbezoek aanvragen door het 
e-formulier in te vullen op de website www.
kempen2020.be/huisbezoek. Geen internet: 
bel dan 014 27 96 50 (Kamp C) en laat je 
inschrijven.

Verbruik jij meer of minder ?
Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt jaar-
lijks 3 500 kWh elektriciteit en 23 260 kWh 
aardgas. In 2017 betaalt een gemiddeld ge-
zin voor elektriciteit € 1 015 (€ 0,29 per 
kWh) en voor aardgas € 1 163 (€ 0,05 per 
kWh). Samen is dat een energiefactuur van 
€ 2 178.

Via eandis.zetjewoningopdekaart.be ontdek 
je in een paar eenvoudige stappen of jouw 
verbruik lager of hoger is dan het gemid-
delde.

Word zelf energiemeester
Wil je zelf energiemeester worden en ge-
zinnen in jouw gemeente helpen om thuis 
energie te besparen ? Registreer je vrijblij-
vend als kandidaat via www.kempen2020.
be/energiemeester.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt 
door financiering van het Europese Interreg 
2 Zeeën programma en het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling.

BOUWEN EN WONEN

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip

Koop fairtradeproducten in de
supermarkt of de wereldwinkel
Fairtrade zet in op het ondersteunen
van arme producten uit het zuiden, maar ook op duurzame lo-
kale producten van bij ons. Onze gemeente ondersteunt fair-
trade al jaren en mocht ook in 2017 het label fairtradegemeente 
ontvangen ! Meer info vind je op www.fairtradegemeenten.be
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Energiegroepen 
Noorderkempen

Afgelopen zomer hebben we in het kader 
van het Agro Energie Netwerk Noorderkem-
pen twintig individuele landbouwbedrijven 
uit de Noorderkempen geadviseerd via een 
energiescan. Om de opgedane kennis verder 
te delen met de sector, organiseren we dit 
najaar zeven energiegroepen.

Een energiegroep is een groep van maximum 
tien collega’s uit land- en tuinbouwbedrijven 
uit dezelfde deelsector. De groep bespreekt 
de resultaten van de individuele energiescan 
van het gastbedrijf. De energiescan van het 
gastbedrijf zal als kapstok worden gebruikt 
om ook de energiehuishouding van de rest 
van de groep te bespreken: waar zitten de 
gelijkenissen, wat is ook bij de andere be-
drijven mogelijk, waarom zijn er verschil-
len, welke maatregelen zijn sowieso renda-
bel, ...

Na de energiegroep weet elke deelnemende 
landbouwer welke energiemaatregelen fi-
nancieel zinvol zijn op het eigen bedrijf. 
Dankzij een aantal praktische tips wordt hij 
of zij een betere energiemanager voor het 
bedrijf.

Data en locaties
telkens van 13 tot 16 uur
· 29 november:
 Energiegroep melkvee/pluimvee
 Ludo Geens, Bouwhoef 2 – Wortel
· 5 december:
 Energiegroep pluimvee
 Linda Beernaerts, Bredestraat 3 – Essen
· 8 december:
 Energiegroep melkvee/varkens
 Wim Vissers, Vissenheuvel 45 – Essen
· 13 december:
 Energiegroep melkvee
 Paul Leenaerts, Kleine Gammel 44 –
 Rijkevorsel

Inschrijven en info
Je kunt je inschrijven via Diane Goris op 
info@innovatiesteunpunt.be of 016 28 61 
03. Heb je vragen, contacteer Laurens via 
laurens.vandelannoot@innovatiesteunpunt.
be.
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Wegenwerken Gammel

Op maandag 13 november zijn de wegenwer-
ken gestart in en rond Gammel. De N14 blijft 
minimaal tot de aanleg van de onderlaag − 
richtdatum midden februari 2018 − onder-
broken voor het doorgaand verkeer.

In maart moet dan nog een toplaag en mar-
kering geplaatst worden. 

Wegenwerken
Aannemer Colas is gestart op 13 november 
2017 met de aanleg van nieuwe riolering 
en een nieuw wegdek in de straten Kleine 
Gammel (deel), Heesbeekweg (deel), Auwe-
lijn, Bergsken (deel), Hoge Putweg (deel), 
Klaterstraat (deel), Kruisboogweg, Achtel 
(deel) en Gammel (deel).

· In Kleine Gammel, tussen de Heesbeek-
weg en net voorbij de Karreweg, zal de 
riolering worden aangelegd en wordt een 
gedeelte van de rijweg heraangelegd in 
beton en een ander deel in asfalt.

· In de Heesbeekweg, tussen de Angelica-
dreef en Kleine Gammel, komt een nieuwe 
asfaltverharding.

· In Bergsken, tussen de Hoge Putweg en 
Kleine Gammel, gebeurt de heraanleg ook 
in asfalt.

· De Auwelijn zal verhard worden in beton, 
net als de Kruisboogweg, tussen Gammel 
en Kleine Gammel.

· Tussen Kleine Gammel en Achtel zal er op 
Gammel een nieuw wegdek in asfalt voor-
zien worden.

· In de Klaterstraat wordt er gewerkt van 
Gammel tot net voorbij het kruispunt met 
de Zwartbossen. Ook hier komt een weg-
dek in asfalt.

Er wordt gewerkt in twee fases. De aanne-
mer zal bewonersbrieven verspreiden als er 
specifieke hinder is te verwachten. 

Omleidingen
Alle doorgaand verkeer en het vrachtverkeer 
met een HTM van meer dan 3,5 ton dient 
een omleiding te volgen via Sint-Lenaarts 
en Hoogstraten. Deze omleiding verloopt als 
volgt (in twee richtingen):
· N14: Gammel - Hoogstraatsesteenweg
· Dorp Rijkevorsel
· N131: Sint-Lenaartsesteenweg - Bevrij-

dingsstraat
· N115: Hoogstraatsebaan - Hees - Sint-Le-

naartseweg
· N14: Lodewijck De Konincklaan - Leem-

putten - Gammel

De Hoogstraatsesteenweg en Gammel blij-
ven bereikbaar tot voor het kruispunt met 
Kleine Gammel. Leemputten en Gammel 
zijn bereikbaar tot voor het kruispunt met 
de straat Achtel en de Kruisboogweg.

In een aantal straten is er éénrichtingsver-
keer van kracht, meer bepaald in de straten 
Merret en Hoge Putweg enerzijds en Bergs-
ken en Heerbaan anderzijds. Het gedeelte 
Heerbaan tussen Bergsken en Merret blijft 
toegankelijk voor verkeer in beide richtin-
gen.
Fietsers en bromfietsers zullen steeds op één 
zijde van de gewestweg kunnen passeren, 
weliswaar in dubbele richting. Het gedeelte 
van de Molenstraat, tussen rotonde en Sint-
Luciestraat is verboden voor vrachtverkeer 
met een HTM van meer dan 3,5 ton.

De Lijn: 
aangepaste dienstregeling
Voor De Lijn werd een afzonderlijke omlei-
dingsroute uitgewerkt:
· In de richting Rijkevorsel via Leemputten 

- Heesbeekweg - Kleine Gammel – Bergs-
ken -  Heerbaan - Sint Lenaartsesteenweg

· In de richting Hoogstraten via Sint-Le-
naartsesteenweg – Merret – Heerbaan 
– Hoge Putweg - Kleine Gammel – Hees-
beekweg - Leemputten

BOUWEN EN WONEN
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Tijdens de werken worden volgende haltes 
niet bediend: 
· Achtel Kapel
· Achtel Kerk
· Achtelsteenweg
· Angelicadreef
· Gammel (halte Rovana)
· Kleine Gammel
· Nering     
· Sint-Luciestraat
· Vonderstraat
Er komt een tijdelijke halte in Leemputten 
juist voorbij de Heesbeekweg − zijde Hoog-
straten. Gebruikers van De Lijn kunnen ook 
steeds terecht aan de haltes aan de rotonde 
in het centrum van Rijkevorsel. De theoreti-
sche dienstregeling wijzigt niet op de web-
site van De Lijn.

Winterdienst
Bij een strenge winter en wanneer de tijd 
tussen de onderlaag en de toplaag te klein 
wordt om de weg tussentijds open te stel-
len, blijft de gewestweg gesloten tot de 
definitieve aanleg van de toplaag (midden 
maart 2018). Op de nieuw aangelegde wegen 
zal gedurende drie maanden niet gestrooid 
worden. Dit zou immers schade aan het weg-
dek veroorzaken.

De omleidingswegen worden daarentegen 
prioritair behandeld in geval van
sneeuw en ijzel.

www.rijkevorsel.be/
wegenwerkengammel

 

Meer    
info

Fase 1 van de wegenwerken Gammel

Gammel

Gammel

Achtel

Klaterstraat
Kruisboogweg
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BOUWEN EN WONEN

Ben jij bewust bezig met de binnentem-
peratuur in je woning ? Gericht verwarmen 
en verluchten bespaart je immers heel wat 
stookkosten. Maar welke temperatuur is nu 
correct ?

Ideale binnentemperatuur
Algemeen wordt aangenomen dat een ide-
ale binnentemperatuur rond de 20°C ligt. 
En dit op de momenten dat je thuis bent. 
Verlaat je je huis voor meer dan één uur of 
ga je slapen, verlaag de temperatuur dan 
naar 15°C. Wat je echter niet mag doen is 
de verwarming volledig uitschakelen. De ge-
hele constructie van je woning koelt dan te 
fel af. Het kost dan zeer veel energie om dit 
allemaal terug tot 20°C te verwarmen. Je 
verwarming volledig uitschakelen zorgt dus 
voor een hogere stookkost dan de tempera-
tuur gewoon wat lager zetten.

Let op, verwarm je je woning via vloerver-
warming dan gelden er andere regels. Veel 
hangt dan af van je type vloerverwarming en 

van hoe goed je woning geïsoleerd is. Alge-
meen kan worden gesteld dat je bij vloerver-
warming je temperatuur ’s nachts en bij af-
wezigheid best weinig tot niet laat zakken.

Uiteraard kan 20°C voor bepaalde mensen 
als te koud aanvoelen. Er kan dan naar 21°C 
gestreefd worden. En uiteraard kun je in de 
winter een iets warmere trui aandoen en het 
gezellig maken met een fleecedekentje.

Kamerthermostaat
Voor de binnentemperatuur kun je voort-
gaan op je kamerthermostaat. Houd er ech-
ter rekening mee dat veel oude kamerther-
mostaten 1°C tot zelfs 5°C onnauwkeurig 
kunnen zijn. Indien je niet zeker bent van 
je kamerthermostaat kun je steeds voor een 
paar euro een eigen digitaal kamerthermo-
metertje aankopen.

Daarnaast is het enorm belangrijk dat je in 
de ruimte waar de kamerthermostaat hangt 
de radiatorkranen helemaal openzet. Of het 
nu thermostatische kranen zijn of gewone...

Doe je dit niet dan gaat je kamerthermo-
staat aanvoelen dat de ruimte moet ver-
warmd worden en je verwarmingssysteem 
aansturen. Maar je radiators kunnen dan 
moeilijk de gevraagde warmte afgeven ge-
zien zij niet volledig openstaan. Daarom zal 
je verwarmingssysteem veel harder moeten 
werken en liggen je stookkosten dus ook ho-
ger. Je kunt het vergelijken met tijdens het 
autorijden gas geven en tegelijk afremmen. 
De temperatuur in de ruimte waar je ther-
mostaat hangt, regel je dus via je kamer-
thermostaat en niet via je radiatorkranen. 
In andere ruimten waar geen thermostaat 
hangt doe je dit wel via je radiatorkranen.

Woontip: de ideale binnentemperatuur
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Prijsvraag groepsaankoop
muurisolatie

Deze winter organiseert IOK in samen-
werking met 27 Kempense gemeenten een 
groepsaankoop muurisolatie. Zowel het in-
spuiten van de spouwmuren, als het van bui-
tenaf of binnenuit bij-isoleren van de muren 
maken deel uit van de groepsaankoop. Ook 
doe-het-zelvers kunnen materiaal aankopen 
via de groepsaankoop. 

Voor vijf clusters van gemeenten wordt 
hiervoor op dit moment een prijsvraag ge-
organiseerd. Rijkevorsel is opgenomen in de 
cluster Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, 
Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout en Vos-
selaar.

Geïnteresseerde firma’s kunnen een offerte 
indienen tot en met donderdag 30 november 
2017. De invulformulieren zijn terug te vin-
den op de website van IOK.

Meer info:
· www.iok.be

Ophaalkalender 2018

Vanaf volgend jaar zal de ophaalkalender 
er iets anders uitzien. De opmaak werd ver-
nieuwd en ook de legende werd aangepast. 
Daardoor is de kalender terug wat langer 
geworden met duidelijke informatie over de 
sorteerregels.

De bedeling hiervan is voorzien in de week 
van 11 december 2017. Indien je eind de-
cember nog geen kalender ontvangen hebt, 
kan een exemplaar afgehaald worden bij de 
onthaalbalie in het gemeentehuis of kun je 
contact opnemen met IOK Afvalbeheer op 
het telefoonnummer  014 56 27 75. De op-
haalkalender zal eind december ook digitaal 
beschikbaar zijn op de website van IOK Af-
valbeheer, 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 inza-
melingen, kun je snel de sorteerregels raad-
plegen en kijken wanneer het recyclagepark 
open is.

Op de website www.ophaalkalender.be kun 
je de recycle app downloaden. Deze is gra-
tis beschikbaar zowel voor iOS- als voor An-
droid-gebruikers.

· 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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WERKEN EN ONDERNEMEN

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef
Eind september organiseerde Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef haar 
eerste foodtruckfestival onder de naam ‘Veussel Smult’. Zij die aanwezig 
waren zullen genoten hebben van het festival, dat vanaf de start een
succes was.

Veussel Smult
Vanuit de vereniging werd een bedrag van € 700 overgemaakt aan de goeddoelactie ‘Kom op 
tegen Kanker’. Er wordt een tweede editie gepland op 22 en 23 september 2018. Het is de 
bedoeling om de Rijkevorselse bevolking weer te trakteren op een leuke namiddag of avond.

Contactgegevens zelfstandigen en ondernemers
Langs deze weg doet Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef beroep op alle zelfstandigen en on-
dernemers om hun contactgegevens door te geven via info@ondernemendrijkevorsel.be. Graag 
vermelden: Naam van de zaak, adresgegevens, telefoonnummer, website, mailadres, naam 
zaakvoerder, activiteit. Je wordt op de hoogte gehouden van hun activiteiten. Je kunt daar ook 
terecht voor al je suggesties en verzuchtingen.
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

 

Meer    
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zoekt een (m/v)

DIRECTEUR BASISONDERWIJS
in voltijds statutair dienstverband (38/38 uur)

na een gunstige proefperiode met aanleg van een wervingsreserve van vier jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als directeur van het gemeentelijk basisonderwijs ben 
je samen met de inrichtende macht verantwoordelijk 
voor de organisatie van kwaliteitsvol onderwijs. Je bent 
verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en 
financiële beheer van de school, zonder dat je hierbij 
het pedagogisch aspect uit het oog verliest. Je geeft 
leiding aan en begeleidt het team van onderwijzend en 
beleidsondersteunend personeel. Je bouwt contacten op 
met de scholengemeenschap, de onderwijskoepel en het 
gemeentebestuur. Je staat in nauw contact met de leerlingen 
en hun ouders.  

PROFIEL

Je bent houder van een bekwaamheidsbewijs van tenminste 
professionele bachelor. Daarenboven ben je in het bezit van 
een bewijs van pedagogische bekwaamheid zoals vastgesteld 
in het Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 27 juni 1990. 
Verder voldoe je aan de algemene wervingsvoorwaarden van 
artikel 19 van het Decreet rechtspositieregeling gesubsidieerd 
onderwijs. Je bent benoemd in het basisonderwijs of secundair 
onderwijs en je kunt op de uiterste inschrijvingsdatum 
een dienstactiviteit van minimum 15 jaar in het onderwijs 
voorleggen.

Je beantwoordt aan het schoolspecifiek profiel van directeur. 
Je hebt een cursus voor kandidaat-directeurs en/of 
beginnende directeurs en/of gevorderden bij OVSG (AVSG) 
gevolgd, of bent bereid deze te volgen.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaardige functie. 
Een DHOS-diploma of getuigschrift is een pluspunt. Er wordt 
een selectieprocedure georganiseerd.
Een informatiebrochure met het schoolspecifiek profiel, een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde (salarisschaal 
828), 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 dus te kunnen 
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief en 
CV, een kopie van alle diploma’s en getuigschriften, alsook een 
uittreksel uit het strafregister (model voor minderjarigen) dat 
op 27 december 2017 niet meer dan een maand oud is aan de 
personeelsdienst ten laatste op 27 december 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    
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VRIJE TIJD

Noteer alvast de volgende data in je agenda
· 7 december: ontsteken kerstverlichting op parking noord
· 16 december: kerstmarkt in Sint-Jozef Rijkevorsel
· 17 december: kerstmarkt op het molenterrein
· vanaf half december: bezichtigen kerststallen Achtel, Dorp, Vaerevelden, Sint-Jozef en de 

raamschilderingen in de Asterweg
· 26 december: kerstdrink aan de kerststallen Dorp en Vaerevelden
· Het Schapentheater in het Schapenhof: www.schapenhof.be
· ’t Veussels Tonjel brengt ‘Ge moogt hem hebben!’: www.tveusselstonjel.be
· 23 december: Barbara Dex in de Sint-Willibrorduskerk
· 24 en 25 december: kerstvieringen in de kapel van Achtel en de Rijkevorselse kerken
· 30 december: winterwandeling langs de kerststallen
· tot 7 januari: tentoonstelling ‘Alles uit de kast’
· 6 januari: nieuwjaarsdrink molenterrein
· 14 januari: Aperitief-ontbijtconcert met Geert Standaert en Rik Ooms 
· 20 januari: Theatervoorstelling ‘NACHT, MOEDER’

Toerisme Rijkevorsel geeft een mooie kerst-
folder uit met het volledige eindejaarspro-
gramma. Deze folder wordt bedeeld samen met 
deze 2310.

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, ...

03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Dag van de Jeugdbeweging:
bedankt aan alle 
jeugdbewegingen !

Op vrijdag 20 oktober organiseerden de 
jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en 
Brecht voor de zesde 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 
de vele vrijwilligers vanuit de jeugdvereni-
gingen. Deze boodschap was blijkbaar goed 
overgekomen, want net als vorige jaren was 
de opkomst − ondanks het regenweer − mas-
saal.

Om de sfeer er in te brengen werd er een 
jeugdbewegingshitmix gemaakt met de top 
vijf liedjes van elke jeugdvereniging. Ook al 
was het nog vroeg in de ochtend, de dj wist 
het publiek toch te laten bewegen.

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 2017 was weer 
een heus succes. En zeker weten dat onze 
schoolgaande jeugd met een volle maag naar 
de klas vertrok.
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Welk boek heb je zopas 
uitgelezen ?
Ik ben nog bezig met ‘False Memory’ van 
Dean Koontz. Een gruwelijk spannend boek, 
dat zo spannend is dat ik het alleen maar in 
stukjes kan lezen. Fantastisch dus !

Lees je wel eens digitaal ?
Ja, één van de beste uitvindingen van deze 
tijd vind ik de e-reader. Je hebt een hele 
collectie boeken in je handtas zitten, zonder 
dat je moet sleuren. En, ook al is het wat 
wennen in het begin, dankzij de mogelijkhe-
den die de e-reader biedt, kun je lezen zon-
der leeslamp en met de lettergrootte die je 
wil, zodat je altijd overal kunt lezen. Maar 
toch, een boek dat je gewoon kunt vastpak-
ken, vind ik toch ook altijd nog ongelofelijk 
heerlijk.

Heb je onlangs nog voorgelezen 
aan iemand ?
Ja, aan onze 9-jarige zoon lees ik nog regel-
matig voor. Het is voor ons zo echt een rust-
moment. Samen in een spannend verhaal 
zitten, en dan op een spannend moment 
stoppen en de volgende dag weer verder le-
zen, heerlijk !

Welk boek of verhaal heeft je 
ooit echt geholpen ?
Het boek ‘Brood en Bomen’ van Eric Du Meu-
nier en Hugo Goedemé. Het handelt over 
dementie en heeft mij echt geholpen om 
een duidelijker inzicht te krijgen in de pro-
blematiek van mensen met dementie, maar 

ook over hoe die ziekte een grote invloed 
heeft op de omgeving van de persoon met 
dementie.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Dat weet ik jammer genoeg niet meer. Ik heb 
het gevoel dat ik al heel mijn leven kan le-
zen, en geniet daar nog elke dag van. Dus ik 
wil de juf die ik in het eerste studiejaar had 
daar nog steeds voor bedanken. Het heeft 
mijn leven in elk geval een stuk rijker ge-
maakt.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Ik ben blij en triest tegelijk met het boek 
‘Een jihad van Liefde’ van Mohamed El Ba-
chiri. Het boek is geschreven door de partner 
van iemand die overleden is bij de aanslagen 
van IS in Brussel. Het is geen boek van haat 
geworden, maar een heel mooi boek over 
hoe groot liefde kan zijn en hoe liefde kan 
overwinnen.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Absolute nummer één is Stephen King, op 
nummer twee Roald Dahl en op nummer drie 
Dean Koontz.

Met welk personage zou je 
graag bevriend zijn ?
Met ‘Karlsson van het Dak’ van Astrid Lind-
gren. Ik denk dat dat een heel leuke vriend 
moet zijn. Hij kan vliegen met de propeller 

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 Els De Bruyn, 
partner, mama 
en stiefmama. 
Maatschappelijk 
werkster en 
verslaafde lezer.
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op zijn buik, durft alles, is vaak vervelend en 
verwaand en is de beste vriend van Erik. Hij 
is dus volgens mij een heel leuk kereltje om 
te leren kennen.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
Roald Dahl’s ‘Sjakie en de chocoladefa-
briek’. Ongemeen spannend !

Waar lees je het liefst ? 
Ik lees het liefst echte gruwelijke, span-
nende thrillers. Niet per sé de bloederige 
dingen, maar de echte spannende pagetur-
ners. Dat zijn voor mij boeken waarbij uren 
omvliegen zonder dat ik het door heb.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Ann Smolderen van het Smurfke. Ann leest 
vast heel veel voor aan de kindjes die zij 
opvangt !

Sportgala 2017:
oproep kandidaturen

Op vrijdag 23 februari 2018, richt de sport-
raad i.s.m. het gemeentebestuur het ‘Sport-
gala 2017 Rijkevorsel: huldiging van sport-
laureaten, kampioenen en uitzonderlijke 
sportprestaties’ in. Langs deze weg willen 
we iedereen oproepen om een sporter of 
sportvereniging kandidaat te stellen voor de 
sportlaureaten 2017.

Volgende laureaten worden er gehuldigd:
· Sportman van Rijkevorsel 2017
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2017
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2017
· Sportvereniging van Rijkevorsel 2017
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2017

Voorwaarden:
· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
· Een pracht van een sportieve prestatie ge-

leverd hebben in 2017
· Een belangrijke bijdrage leveren aan het 

sportgebeuren in Rijkevorsel

Kandidaturen kunnen binnengebracht wor-
den bij de sportdienst tot en met 10 januari 
2018. 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



28

VRIJE TIJD

Gratis met de feestbus
van oud naar nieuw !

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel en De 
Lijn zorgen ervoor dat fuifnummers veilig 
van en naar hun feestbestemming worden 
gebracht tijdens oud en nieuw. Ook als in-
woner van Rijkevorsel kun je op oudejaars-
avond vanaf 18.00 uur en op nieuwjaarsdag 
tot middernacht gratis bus en/of tram ne-

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

In tegenstelling tot de vorige jaren zijn er 
geen tickets te verkrijgen, maar zal er ge-
bruik gemaakt worden van het Oudjaar sms-
ticket. Dit kun je verkrijgen door:
· je gsm-nummer tussen 1 en 30 december 

2017 te registreren via de gemeentelijke 
website

· sms tussen 31 december 2017 om 18.00 uur 
en 1 januari 2018 om 23.59 uur ‘EVENT’ 
naar 4884. Elke gsm kan maximum 4 sms-
tickets aanvragen. Een sms kost je € 0,15 
voor de providerkost.

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

Kerstvakantie
in de Kinderclub

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub 
de deuren van maandag 25 december 2017 
tot en met maandag 1 januari 2018. Vanaf 
dinsdag 2 tot en met vrijdag 5 januari 2018 
staan de medewerkers van de Kinderclub pa-
raat om de kinderen op te vangen met leuke 
activiteiten. Zo willen we de kinderen fijne 
vakantiedagen bezorgen.

Een folder met een overzicht van het acti-
viteitenaanbod en inschrijvingsformulier zal 
bezorgd worden via de Rijkevorselse scho-
len. Inschrijven voor deze dagen kan vanaf 
4 december tot en met 17 december. Op 
vrijdag 12 januari zal de Kinderclub uitzon-
derlijk om 17.00 uur sluiten omwille van de 
nieuwjaarsreceptie voor het gemeente- en 
OCMW-personeel.
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Prijsuitreiking ballonwedstrijd 
en fotozoektocht 
Rijkevorselse speelpleintjes

Op woensdag 25 oktober was het feest in de 
raadzaal in het gemeentehuis. De prijzen 
van de ballonwedstrijd en de fotozoektocht 
speelpleintjes werden immers uitgereikt.

Samen met Aapje Rijk en Kikje Vors kon-
den alle Rijkevorselse speelhelden ook deze 
zomer kennismaken met de verschillende 
speelpleintjes die Rijkevorsel telt. Maar 
liefst 43 speelhelden trokken 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 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. 
Dit jaar werden er 53 kaartjes terugge-
stuurd. De verste ballon vloog helemaal tot 
Weyhausen in Duitsland, wat maar liefst 426 
km ver is. Proficiat aan alle winnaars !

· 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
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

 

Meer    
info
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Hoe word je keizer van een schuttersgilde ?
De winnaar van de driejaarlijkse koningsschieting krijgt de titel van koning. Keizer word je ech-
ter pas als je er in slaagt om drie maal achter elkaar koning te zijn. Dat dit geen evidentie is, 
bewijst het feit dat sommige eeuwenoude gilden nog nooit een keizer in hun rangen mochten 
huldigen. Elke keizer krijgt een zilveren schild, de keizersbreuk, waarop zijn naam, de gilde en 
de jaartallen van de drie opeenvolgende koningstitels vermeld staan. Meestal wordt in het ont-
werp iets persoonlijks toegevoegd, zoals een afbeelding of term die verwijst naar het beroep, 
familienaam of de functie binnen de schutterij.

Een zeer unieke gebeurtenis viel de Koninklijke Sint-Jorisgilde van Rijkevorsel 
onlangs te beurt. Met Frans Van Dyck mocht de schuttersgilde na 48 jaar 
weer een keizer inhuldigen. Op zaterdag 28 oktober werd hij gevierd met 
een speciale eucharistieviering in de kerk en een receptie in het lokaal van 
de Sint-Jorisgilde in de Oude Pastorij. Zelfs Vlaams Minister van Cultuur 
Sven Gatz greep de gelegenheid aan om de nieuwbakken keizer persoonlijk in 
Rijkevorsel te komen feliciteren.

Een keizer bij de
Koninklijke Sint-Jorisgilde

#2310

© Chris Meeusen

© Chris Meeusen
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Oude vrachtwagen OCMW
gespot in Gambia

Het OCMW van Rijkevorsel gebruikt sinds 
jaar en dag een vrachtwagen voor het groen-
onderhoud en het uitvoeren van diverse klus-
jes. Misschien herinneren sommige inwoners 
zich nog het rode vrachtwagentje van het 
OCMW ?

Het kenmerkende voertuig werd gedurende 
een lange periode intensief gebruikt door 
de technische medewerkers van het OCMW. 
Toen het voertuig aan vervanging toe was, 
werd het jaren geleden verkocht.

Groot was dan ook onze verbazing wanneer 
we vernamen dat het rode vrachtwagentje 
onlangs gespot werd in Gambia ! De Vlaming 
Marc Bruyndonckx kwam het voertuig tegen 
op de parking van het Sunset Beach Hotel 
in Serekunda Kotu. Vermoedelijk wordt de 
vrachtwagen momenteel gebruikt voor het 
leveren van materialen of voor het uitvoeren 
van werken in het hotel.
Opvallend is dat de sticker met het oude 
logo van het OCMW Rijkevorsel nog steeds 
goed zichtbaar op de vrachtwagen prijkt. 
Een voorbeeld van stevige kleefkracht en 
een nog mooiere illustratie hoe Westerse 
vervoermiddelen in sommige gevallen een 
tweede leven krijgen in Afrika.

Veusseltje-mascarpone

Benodigdheden voor 4 personen
· 250 g mascarpone
· 2 dl veusseltje 
· 60 g suiker
· 1 zakje vanillesuiker
· 2 eiwitten

Bereidingswijze
Doe de mascarpone, suiker en de vanillesuiker samen met de 2 dl Veus-
seltje. Roer dit alles goed los.
Klop de twee eiwitten stijf en spatel dit er voorzichtig onder. Verdeel 
de massa in vier mooie glaasjes. Laat dit opstijven in de ijskast.
Men kan dit versieren met wat zeste van een appelsien juist voor het 
opdienen. Men kan er altijd naar eigen smaak wat meer Veusseltje in 
doen !

Chrissy Dooreman

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

© Marc Bruyndonckx
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15 oktober 2017: Dag van de Trage Weg

30 oktober 2017: Grabbelpas in Toverland

4 november 2017: Veldritten van de

Moedige Veldrijder op de Kievitsheide

31 oktober 2017: Grabbelpas bracht een bezoek aan Sven Nys Cycling Center

6 november 2017: Monumentenwacht

aan het werk op de Stenen Bergmolen

31 oktober 2017:

Grabbelpas halloweenlantaarns

31 oktober 2017:
Lichttocht in Sint-Jozef

31 oktober 2017:
Activiteiten Kinderclub

tijdens de herfstvakantie

#2310 31 oktober 2017:

Grabbelpas halloweenpompoenen
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Geflitst...

30 oktober 2017: Activiteiten Kinderclub tijdens de herfstvakantie

11 november 2017: 11-novemberviering

11 november 2017: Muziek van 11 tot 11

voor 11.11.11

31 oktober 2017: Grabbelpas bracht een bezoek aan Sven Nys Cycling Center

3 november 2017:
Duivelse Molens

17 oktober 2017:

Werelddag van verzet tegen armoede

14 oktober 2017:
Verwendag bibliotheek

14 oktober 2017:
Wereldwinkeldag Oxfam Rijkevorsel

met winnaar Robert De Hauwere

die het dichtst in de buurt kwam

van het juiste aantal

koffiebonen.

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans

© Bart Huysmans
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Tot 7 januari 2018
Tijdens de openingsuren van de Aster 
Berkhofbibliotheek en op zondag van 
10.00 tot 17.00 uur
Alles uit de kast
Tentoonstelling

Sinds meer dan een eeuw werden er in 
Rijkevorsel regelmatig prehistorische 
vondsten gedaan die dan voor eeuwig 
verdwenen naar de musea in Brussel en 
Turnhout. De tentoonstelling 'Alles uit 
de kast', stelt zich als doel om al die 
historische objecten terug naar Rijke-
vorsel te halen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gemeentebestuur Rijkevorsel en
 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 340 00 52
 03 314 41 76
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 hkrijkevorsel@outlook.be

2 en 3 december 2017
2 december 2017 18.00 -23.00 uur
3 december 2017 9.30 -20.00 uur
Gewestelijke Vogeltentoonstelling
Tentoonstelling

Jaarlijkse gewestelijke vogeltentoon-
stelling (opgelet: nu in december). Op 
deze gratis tentoonstelling laten een 
700-tal vogels hun mooiste verenkleed 

zien. Van duiven tot kanaries, van vin-
ken tot grasparkieten... een bont ge-
zelschap. Er is een tombola ‘altijd prijs’ 
en een speciale kindertombola.
Gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Maatschappij Ons Genoegen
 Rijkevorsel
 03 314 13 48

7 december 2017
Van 19.00 tot 21.00 uur
Ontsteking kerstverlichting
Feestelijkheid

Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef 
en het gemeentebestuur van Rijke-
vorsel nodigen de inwoners uit op de 
feestelijke ontsteking van de kerstver-
lichting. Wij trakteren je graag op een 
hapje en een tapje.
Gratis

 Parking noord
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Human Feel
Concert

Opgericht in Boston in 1987 door Seat-
tle-ites Jim Black, Andrew D’Angelo 
en Chris Speed, en in 1990 uitgebreid 
met Kurt Rosenwinkel, groeiden ze uit 
tot een ware cultband in de downtown 
scène van New York. Tot op vandaag 
zijn dan ook heel wat jongere jazz-
groepen schatplichtig aan hun sound en 
stijl, een fusion van kamermuziek en 
freejazz met vette grunge riffs.
€ 16
voorverkoop: € 16
inkomprijs: € 19
voorverkoop studenten: € 9
inkomprijs studenten: € 11

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

11 december 2017
Om 20.00 uur
Kaart- en buurtavond
Spel
Landelijke Gilde Rijkevorsel organiseert 
tijdens de winterperiode vier kaart- en 
buurtavonden. Iedereen is welkom.

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0477 69 80 19

12 december 2017
Het Kleine Moleke 9.00 -10.00 uur  
Het Moleke 10.30 -11.30 uur
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
in Het (Kleine) Moleke 
Opendeurdag

Is jouw kleuter op 8 januari 2018 2,5 
jaar? Dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes).
Gratis
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 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 www.het-moleke.be

13 december 2017
Van 17.30 tot 19.00 uur
Zwanger ?
Kind en Gezin is er voor jou !
Infovergadering

De verpleegkundige geeft je graag 
meer info over wat Kind en Gezin voor 
jou kan betekenen, wat we doen, hoe 
een consultatiebureau eruit ziet, hoe je 
ons kunt bereiken, ...
Gratis

 Consultatiebureau Kind & Gezin
 Molenstraat 40
 2310 Rijkevorsel

 Kind en Gezin
 kris.gommers@kindengezin.be

Om 20.30 uur
Jan Jaap Van der Wal - ‘Schoon’
try-out (uitverkocht)
Stand-up comedy

‘Schoon’ is de tweede show die come-
dian Jan Jaap van der Wal maakt spe-
ciaal voor en in Vlaanderen. De liefde 
tussen Jan Jaap en z’n tweede thuis-
land is nog niet bekoeld. Sterker nog, 
die is dieper geworden.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

14 december 2017
Om 20.30 uur
Rebirth::Collective
Concert

Dit nonet, bestaande uit zes blazers en 
een ritmesectie functioneert als een 
kleine bigband. De getalenteerde mu-
sici met de power van een negenhoofdig 
ensemble laten de muziek evolueren 
van gevoelige ballades tot brandende 
uptempo’s met diepe groove momenten 
en spannende solo battles. De bop uit 
de jaren 50 swingt weer, maar nu met 
een hedendaagse drive.
€ 12
voorverkoop: € 12
inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

16 december 2017
Van 11.00 tot 17.00 uur
Veldritten Noorderkempen
Veldrijden
Starturen H 12.03 uur: 13 tot 16 jaar 
  C 14.20 uur: +42 jaar
  G 12.31 uur: 9 tot 12 jaar 
  B 14.20 uur: +35 jaar
  F 12.30 uur: Dames 
  A 15.02 uur: -35 jaar
  E 13.20 uur: +60 jaar
  D 13.20 uur: +50 jaar

Gratis
 FC Sint-Jozef SK

 Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel
 WSC Sint-Jozef

 0479 78 73 30

Van 14.00 tot 21.00 uur
Kerstmarkt Sint-Jozef
Markt
De eerste editie was een klepper van 
formaat waardoor wij met plezier een 
tweede inrichten. Kom ons bezoeken 
en laat je verwarmen door de sfeer 
van een klein dorp met reuze-hart ! Het 
ontbreekt noch aan drank als eten noch 
aan leuke kerstideeën. Welkom !
Gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66b - 2310 Rijkevorsel

 Kerststal Sint-Jozef vzw
 www.facebook.com/
 KerststalSintJozef

17 december 2017
Van 12.00 tot 18.00 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 - 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be
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17, 22, 23, 24, 25, 26, 29,
30 en 31 december 2017

Van 14.00 tot 23.00 uur
30 december 2017 9.00 -23.00 uur
31 december 2017 11.00 -16.00 uur
Raamschilderingen Asterweg -
laatste editie !

Voor het 10de en laatste jaar voorziet 
onze buurman Jef Geens de ramen van 
onze huizen met mooie kerst- en win-
tertaferelen. Kom ze bekijken en be-
wonderen in onze straat ! Vanaf 14.00 
uur is iedereen welkom in onze ver-
warmde kersttent (huisnummer 7) voor 
een gezellige babbel en een drankje om 
op te warmen.
Gratis

 Asterweg - 2310 Rijkevorsel
 Gebuurte Asterweg

 03 385 29 26

20 december 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

 
Kleuters die op 8 januari 2018 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

21 december 2017
Om 20.30 uur
David Galle - ‘Erover’
try-out (uitverkocht)
Stand-up comedy

In ‘Erover’ nodigt David je uit om sa-
men op zoek te gaan naar waar de 
grens ligt. Mis het niet, want dit is dé 
kans om normaal te worden, een cur-
sus 'hoe word ik een bijdragend lid van 
de samenleving' én een garantie op het 
wegwerken van uw grensoverschrij-
dend gedrag. Of toch binnen de gren-
zen van het mogelijke.

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

23, 25, 28 en
29 december 2017

Om 20.00 uur
Ge moogt hem hebben !
Theatervoorstelling

Alice nodigt haar drie dochters met hun 
respectieve echtgenoten uit voor een 
weekend. Welk groot nieuws heeft ze 

te vertellen ? En hoe reageren de doch-
ters ? Wie trapt er in de val ? Loopt het 
anders af dan verwacht ? Ge moogt hem 
hebben ! - Hilda Vleugels Regie: Ivo 
Maes
€ 9

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 reservatie: 0475 38 15 04
 reservatie: tveusselstonjel.be

23 december 2017
Om 20.00 uur
Winterklanken - Barbara Dex
Concert

Deze Kempense zangeres draait onder-
tussen al vele jaren mee aan de Vlaamse 
top. En al die tijd onderscheidde Bar-
bara zich met een prachtige stem, maar 
ook door een verscheidenheid aan mu-
ziekstijlen. Dat bewijzen haar albums, 
met daarop Nederlandstalige
parels, gospelnummers en

Aankondigingen van 
activiteiten in januari
dien je uiterlijk op
zaterdag 2 december 2017 
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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een greep stevige country-rock. Op za-
terdag 23 december zal zij, samen met 
haar strijkers en pianist, het koor be-
treden in de Sint-Willibrorduskerk.
€ 15

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Desperated Company - Kerstspecial 
(uitverkocht)
Concert

Desperated Company viert dit jaar zijn 
50-jarig bestaan. Ook dit jaar brengen 
ze in De Singer een concert dat zowel 
akoestische als elektrische versies be-
vat van nummers uit de moderne pop- 
en rockgeschiedenis.

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

26 december 2017
Van 15.00 tot 00.00 uur
Kerststaldrink Vaerevelden 2017
Feestelijkheid

Het gebuurte Vaerevelden nodigt ieder-
een uit op een gezellig samenzijn aan 
de kerststal van de Vaerevelden. Doe 
gezellig mee en kom samen met ons 

genieten van een hapje, een drankje 
en een muziekje. Met optreden van ‘A 
Christmas Carol’.
Gratis

 Kerststal Vaerevelden
 Bussels
 2310 Rijkevorsel

 Werkgroep kerststaldrink
 Vaerevelden
 hetgebuurt@gmail.com

29 december 2017
Om 20.30 uur
Chris Joris feat. Naima & Yassin Joris
Concert

Eind vorig jaar verscheen ‘Home and 
old stories’ van drummer/percussionist 
Chris Joris. Een zeldzaam jazzalbum 
waarmee je moeiteloos  ook fans van 
pop en roots kan overtuigen. Vooral de 
bijdrage van dochter Naïma Joris speelt 
hierin een grote rol. in het rockcircuit 
liet ze zich intussen opvallen als een 
opmerkelijke zangeres, o.a. als lid van 
het populaire Isbells.
e 12,00
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

30 december 2017
Van 13.00 tot 17.00 uur
Winterwandeling
Wandelen
Trek je wandelschoenen aan en smeer 
je stem ! Op zaterdag 30 december 
wordt er nieuwjaarkezoete gezongen. 
Toerisme Rijkevorsel nodigt iedereen 

uit om samen met ons te gaan zingen. 
In groep wordt gewandeld naar onze 
kerststallen waar we samen, onder lei-
ding van een muzikant, enkele kerstlie-
deren zullen brengen. Vertrek om 13.00 
uur aan de kerststal in het Dorp. Am-
biance verzekerd.

Gratis
 Centrum

 Kerststal in het dorp
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

1 januari 2018
Raamschilderingen Asterweg

 Gebuurte Asterweg

4, 5, 6 en 7
januari 2018

Ge moogt hem hebben !
 ’t Veussels Tonjel

14 januari 2018
Nieuwjaarsaperitief -
ontbijtconcert

 Culturele Vereniging De Brug

20 januari 2018
Nacht, moeder 

 Culturele Vereniging De Brug

21 januari 2018
Gewijde maagden of gewaagde 
meiden

 Davidsfonds Rijkevorsel
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

Aster Berkhofmuseum
Tijdens de openingsuren van de Aster Berkhofbibliotheek
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 derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

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

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, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Museum gesloten
in november

en december !
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OPENINGSUREN

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

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

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

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

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

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

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

College van burgemeester en schepenen

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.

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 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

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

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

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

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



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.


