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Het jaar opent liefdevol de deur…
Naar
Naar
Naar
Naar
Naar

een ruimte die benut mag worden
de tijd die ervaren mag worden
liefde die gevoeld mag worden
vertrouwen dat zekerheid mag worden
het licht waardoor duisternis verdwijnt
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“Nieuwejaarkezoete, het varken heeft vier voeten, ...”.
Op zaterdag 30 december trekken de kinderen weer lachend
door onze straten en proberen wat snoepjes of centjes
bij elkaar te zingen. Automobilisten, wees die dag extra
voorzichtig !
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In GLS De Wegwijzer worden de leerlingen betrokken bij het
beleid van de school. Het kindercomité of leerlingenraad
bespreekt nieuwe voorstellen en zoekt oplossingen. Een knap
werkend ‘parlement’ dat de belangen van de kinderen in de
school behartigt.
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Vanaf 1 januari 2018 gaat Rijkevorsel definitief van start
met de omgevingsvergunning. Deze verenigt en vervangt
de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een
omgevingsvergunning worden aangevraagd.
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De Vlaamse regering heeft het PWA hervormd naar een nieuw
stelsel, de wijk-werken. Voor de PWA-werknemer en PWAgebruiker werd een activiteitenlijst opgesteld met de taken die
je mag (laten) uitvoeren vanaf 1 januari 2018.
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Het gemeentebestuur van Rijkevorsel en De Lijn zorgen ervoor
dat fuifnummers veilig van en naar hun feestbestemming
worden gebracht tijdens oud en nieuw. Dit jaar hoef je geen
papieren oudejaarsbiljet meer op te halen in het gemeentehuis,
maar kun je je registreren via sms.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Inmiddels zijn we bezig aan de laatste dagen van het jaar en staat 2018 in de startblokken.
Ook het komende jaar zal er weer hard gewerkt worden om de projecten die we deze
legislatuur gestart zijn te voltooien en Rijkevorsel klaar te stomen voor de toekomst.
Zo zullen de verschillende nieuwe gebouwen afgewerkt en in gebruik worden genomen.
Het eerste gebouw dat officieel zal worden geopend, is onze nieuwe bibliotheek.
Verder zullen jullie ook al gemerkt hebben dat er momenteel verschillende wegenwerken
bezig zijn. Dit geeft altijd wel wat hinder, maar toch een warme oproep om de grote
omleidingswegen te volgen. Die nemen enkele minuten meer in beslag om de bestemming
te bereiken, maar zijn veel veiliger dan dat je de kleine wegjes tussen de velden gebruikt
om elkaar te passeren. Wat zijn enkele minuten als het op veiligheid aankomt ?
De voorbije maanden zijn ook de voorbereidingen voor de overname van sportcentrum De Valk goed gevorderd en zal
de definitieve aankoopakte ondertekenend worden op 8 januari. Een belangrijk moment voor sportend Rijkevorsel.
Dit zal ook de start zijn om de sport- en recreatiezone De Sonsheide verder uit te bouwen tot een plaats waar vele
dorpsgenoten hun vrije tijd kunnen beleven.
Vanaf 1 januari gaat de nieuwe omgevingsvergunning van start en wordt het PWA- stelsel vervangen door het nieuwe
wijk-werken. Twee veranderingen die het lezen meer dan waard zijn. Verder doen we ook een warme oproep
om een sporter of sportvereniging kandidaat te stellen voor de sportlaureaten van 2017. Er zijn verschillende
categorieën die we in de spreekwoordelijke bloemetjes willen zetten.
Zoals je merkt hebben we weer een boeiende 2310 voor je klaargestoomd. Als afsluiter van dit jaar wens ik jullie
allen nog het beste voor 2018. Dat dit nieuwe jaar al jullie wensen mag vervullen.

Stefan Maes,
Schepen van sport, personeel,
onderwijs, middenstand en
lokale economie
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BESTUUR
Nieuwjaarszingen op 30 december 2017
De kinderen van Rijkevorsel zullen dit jaar ‘nieuwjaarkezoete’ zingen
op zaterdag 30 december 2017. Aangezien de laatste dag van het jaar op
een zondag valt, wordt het nieuwjaarszingen traditioneel verplaatst naar
zaterdag.
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Om alles veilig te laten verlopen, zullen er op verschillende kruispunten gemachtigde opzichters
staan die de nieuwjaarszangertjes helpen oversteken. Vergeet niet om je kinderen een fluohesje
aan te doen, zodat ze goed opvallen in het verkeer. Andere weggebruikers vragen we om op deze
dag extra voorzichtig te zijn, met aandacht voor de kinderen die op deze dag de gemeente doorkruisen.
Alle nieuwjaarszangertjes zijn van harte welkom in het gemeentehuis voor een lekkere versnapering ! Op zaterdag 30 december 2017 kunnen ze er terecht van 9.00 tot 12.00 uur.
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Kerstboom op de rotonde
Sinds begin december prijkt er een statige
kerstboom op de rotonde aan de kerk van
Rijkevorsel. De grote dennenboom werd geschonken door de bewoners van de Hees.
Het gemeentebestuur wil hen hartelijk danken voor de schenking.

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 27 november 2017
De derde budgetwijziging van 2017 wordt
vastgesteld.
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in het ontwerp van de politiebegroting 2018, zijnde € 1 058 408 wordt
goedgekeurd en toegekend aan de politiezone Noorderkempen.
De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in de begroting 2018 van
de HVZ Taxandria, zijnde € 484 758 voor de
gewone dienst en € 99 433 voor de buitengewone dienst wordt goedgekeurd en toegekend aan de HVZ Taxandria.
De raad gaat akkoord met het permanent
aanvullend politiereglement voor de Bavelstraat, Bremstraat, Wilgenstraat waarbij de
vereiste verkeersborden en schilderingen op
de rijbaan zullen worden aangebracht.
De raad gaat akkoord met het permanent
aanvullend politiereglement voor Gemeentebos waarbij een doorlopende straat zal
worden ingesteld tussen Kievitsheide en
Vlimmersebaan.
De raad gaat akkoord met het permanent
aanvullend politiereglement voor de Zuiderdijk, waarbij vanaf de voetgangersbrug tot

aan het kruispunt met de Kievitsheide een
parkeerverbod voor voertuigen boven 3,5
ton langs beide zijden van de rijbaan zal
worden ingesteld.
Goedkeuring wordt gehecht aan het bestek
‘Wegen- en rioleringswerken op de verkaveling uitbreiding Perenstraat (Zoggebeekweg fase 3)’. De kostenraming bedraagt
€ 259 470,00 excl. B.T.W.
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BESTUUR
De gronden gelegen te Heibraak met een oppervlakte van respectievelijk 1 602 m² (lot
W) en 657 m² (lot S), 308 m² (lot A), 720 m²
(lot B) en 1 211 m² (lot C) worden kosteloos
aanvaard door de gemeente voor openbaar
nut om opgenomen te worden in de openbare wegenis van de gemeente.
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop voor openbaar nut van de grondstroken
langsheen Gansheideweg en Ringovenweg,
overeenkomstig de rooi- en onteigeningsplannen.
De raad gaat akkoord met de aankoop voor
openbaar nut van een reeks grondinnames
(deel 2) van het rooilijn- en onteigeningsplan Looi, Looiweg en Smeel.
De gemeenteraad keurt het beleidsplan van
de IOED Erfgoed Noorderkempen voor de periode 2018-2020 goed.
De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid aan de gemeente Rijkevorsel voor de automatische toekenning
van aanvullende voordelen aan inwoners die
recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
De raad gaat akkoord met de aangepaste
waarde van de maaltijdcheque voor het gemeentepersoneel vanaf 1 december 2017.
De beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW met betrekking tot
selectieprocedures wordt goedgekeurd.
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales IKA, IVEKA,
Pidpa, Cipal, Pontes, IOK en IOK Afvalbeheer worden goedgekeurd. De mandaten
van de gemeentelijke vertegenwoordigers
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worden vastgesteld zoals eerder aangeduid. Voor IKA wordt het verzoek tot splitsing van de dienstverlenende vereniging
niet goedgekeurd. Voor IVEKA wordt het
voorstel tot herstructureringsoperatie van
de Vlaamse financieringsverenigingen en
inkanteling van deel IKA in Iveka niet goedgekeurd.
De agenda van de algemene vergadering van
de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen gol wordt goedgekeurd. Worden
aangeduid als vertegenwoordigers van de
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan
deze vergadering:
· Stefan Maes, schepen, volmachtdrager
· Nathalie Cuylaerts, raadslid, plaatsvervangend volmachtdrager
De raad gaat akkoord met de toetreding
tot de nieuwe dienstverlenende vereniging
TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij
voor Services). Worden aangeduid als vertegenwoordigers van de gemeente Rijkevorsel
om deel te nemen aan de algemene vergadering van TMVS:
· Jos Boeckx, schepen, volmachtdrager
· Lizette Keysers, schepen, plaatsvervangend volmachtdrager

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 4 december 2017
De aanpassing van het meerjarenplan 20142019 en het budget 2018 van de gemeente
Rijkevorsel worden vastgelegd.
De gemeenteraad neemt kennis van de derde
budgetwijzing van 2017 van het OCMW.
De gemeenteraad keurt de aanpassing
van het meerjarenplan 2014-2019 van het
OCMW goed en neemt kennis van het budget 2018.

Akte wordt genomen van de budgetwijziging
2017 en het budget 2018 van de Kerkfabriek
van Sint-Willibrordus.
Akte wordt genomen van de budgetwijziging
2017 en het budget 2018 van de Kerkfabriek
van Sint-Jozef.
De gemeenteraad neemt kennis van de
voortgang van het organisatiebeheersplan
van de gemeente.

Akkoord wordt gegaan met volgende naamgeving voor drie nieuwe straten in de verkaveling Molenakkers: Tumulusstraat, Spiekerstraat en Nederzettingstraat.
De straat Wouwer wordt doorlopend gemaakt door middel van paaltjes waarbij dit
aan beide zijden zal worden verduidelijkt
met het verkeersbord F45b met pictogram
fietser en voetganger.

zoekt een (m/v)

DIRECTEUR LAGER ONDERWIJS
in voltijds statutair dienstverband
na een gunstige proefperiode met aanleg van een wervingsreserve van vier jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING

VERDERE INFORMATIE

Als directeur van het gemeentelijk lager onderwijs 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.

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.

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.

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.

Meer
info

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures
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BESTUUR
Goedkeuring wordt verleend aan de aankoop
voor openbaar nut van sportcentrum De Valk,
gelegen te Kruispad 5 en 6, 2310 Rijkevorsel, met een totale kadastrale oppervlakte
van 23 797 m², mits de globale prijs van
€ 1 500 000.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ontbinding van IVMK (Interlokale Vereniging
Milieuhandhaving Kempen) en keurt de integratie van de activiteiten van IVMK in de
intergemeentelijke dienst handhaving binnen IOK goed.
Goedkeuring wordt gehecht aan de aanpassing van volgende bestaande reglementen:

Sluitingsdagen tijdens de
kerst- en nieuwjaarsperiode
Alle gemeentelijke diensten, de diensten van het OCMW, de
wijkpost en hoofdpost van de Lokale Politie Noorderkempen zullen gesloten zijn op:
· maandag 25 en dinsdag 26 december 2017
· maandag 1 januari 2018
De kinderclub, de jeugd-, cultuur- en sportdienst sluiten de deuren vanaf maandag 25 december tot en met maandag 1 januari
2018. Voor het evenementenloket (verhuur lokalen, ontlenen
materialen, ophalen sleutels verhuurde lokalen, ...) kun je gedurende deze week terecht bij de bibliotheek in het centrum
tijdens de openingsuren.
Op vrijdag 12 januari 2017 vindt de nieuwjaarsreceptie voor het
personeel van het gemeente en OCMW-bestuur plaats. Op deze
dag zal de kinderclub uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 17.00 uur.
Er zal op deze vrijdagavond ook geen dienstverlening zijn in de
hoofdbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel.

· reglement betreffende de waarborg bij
bouwwerken
· retributiereglement betreffende het uitvoeren van werken: overwelven grachten,
plaatsen kopmuren
· belastingreglement betreffende het ontbreken van parkeerruimten
· subsidiereglement betreffende gebruik
van hemelwater
· subsidiereglement betreffende afkoppeling van hemelwater
· reglement hulpleningen lokalen sport,
jeugd en cultuur
· retributiereglement betreffende de turnzaal GLS De Wegwijzer en lokalen in Oude
Pastorij, Sportcentrum De Valk en Jeugdlokaal 2014-2019
· retributiereglement betreffende het Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 20142019
· retributiereglement gebruik kleedkamers
en gemeentelijke voetbalvelden voor
wedstrijden 2014-2019
· huur- en gebruiksreglement Gemeenschapscentrum Rijkevorsel 2014-2019
· huur- en gebruiksreglement turnzaal GLS
De Wegwijzer en lokalen in Oude Pastorij, Sportcentrum De Valk en Jeugdlokaal
2014-2019
· huishoudelijk reglement voor terbeschikkingstelling van materialen 2014-2019
Goedkeuring wordt gehecht aan een nieuwe
belastingreglement op het afleveren van een
omgevingsvergunning.
Het nieuwe retributiereglement gebruik
gemeentelijke sport- en recreatievelden
Sportcentrum De Valk voor tornooien en evenementen 2018-2019 wordt goedgekeurd.
De huurovereenkomsten van het jeugdlokaal
voor Jeugdhuis De Wauwel vzw en +13 Rijkevorsel & Sint-Jozef worden verlengd tot
december 2020.
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De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt
plaats op maandag 29 januari 2017 vanaf
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van deze datum kun je lezen
op de elektronische informatieborden in het
Dorp en aan de Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord 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 gemeenteraadsvergadering bijwonen.
In de raadzaal liggen een agenda en toelichting ter beschikking van het publiek.

Provinciebelasting digitaal
Vanaf 2018 verstuurt de provincie Antwerpen
als eerste Vlaamse provincie het aanslagbiljet digitaal. Dat kan via e-mail, Zoomit of
Doccle. Nog niet geregistreerd op het online
belastingportaal? Doe het meteen. Surf naar
belastingen.provincieantwerpen.be, meld
je aan met eID en registreer je.
Wie zijn belastingdocumenten niet digitaal
wil krijgen, hoeft niets te ondernemen. Wie
zich vóór 31 december 2017 niet geregistreerd heeft, krijgt het aanslagbiljet gezinnen ook in 2018 op papier. Zo krijgt iedereen
dus zeker zijn aanslagbiljet.
· 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
Kindercomité in De Wegwijzer
Sinds enkele jaren is er in de school een kindercomité. Leerlingen leren hier
meedenken, meepraten, aankaarten, discussiëren, luisteren naar elkaars
mening, activiteiten organiseren, ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Elke klas van de school vaardigt een leerling af. Deze stelde zich kandidaat en werd verkozen.
De leden van dit comité verzamelen voorstellen van andere kinderen, brengen die naar voor en
zoeken dan samen naar oplossingen. Minstens één keer in de maand komt de raad samen tijdens
een middag. Drie leerkrachten ondersteunen mee als adviseur-begeleider. Het mag gezegd worden dat de leerlingenraad vaak een modelvergadering is: luisteren naar elkaar, wachten op hun
beurt, eigen mening geven, ... Soms kunnen ‘grote mensen’ daar nog iets van leren.

Welke projecten heeft het comité al gerealiseerd in de school ?
· De lange middagspeeltijd werd ingekort met tien minuten en de voor- en namiddagspeeltijd
uitgebreid met telkens vijf minuten.
· Op woensdag worden de voetbalveldjes tijdens de speeltijd gebruikt voor andere sporten.
· Er werd een systeem bedacht om het speel- en leeshuisje op orde te houden.
· Zaken die stuk zijn op de speelplaats worden gemeld.
· In de klas mogen kinderen drinkbussen met water op hun bank zetten om regelmatig te drinken.
· Een beloningssysteem voor de fietshelmactie werd uitgewerkt.
Dit is maar een kleine greep van ideetjes die er zijn gekomen door toedoen van het kindercomité. Een knap werkend ‘parlement’ dat de belangen van alle kinderen in De Wegwijzer
behartigt.
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De sociale dienst van het
OCMW: jouw open deur naar
informatie en hulpverlening
De sociale dienst van het OCMW wil een kwalitatieve dienstverlening aanbieden aan alle
inwoners. Zowel op de OCMW-campus in het
centrum als in het gemeenschapscentrum in
Sint-Jozef kunnen inwoners terecht voor informatie en hulpverlening. Omdat sommige
vragen of problemen wat meer tijd in beslag
nemen, wordt er in de namiddag voortaan
gewerkt op afspraak.

Bereikbaar op de
OCMW-campus: Prinsenpad 27
Je kunt je hier elke voormiddag zonder afspraak aanbieden tussen 8.30 en 12.15 uur.
De sociale dienst is ook geopend op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur. Ook op
deze uren kun je hier zonder afspraak terecht.

Overzicht openingsuren
OCMW-campus
· maandag t.e.m. vrijdag  8.30 – 12.15 uur
· maandag t.e.m. donderdag op afspraak

13.00 – 17.00 uur
· maandagavond
17.30 – 19.30 uur
GC Sint-Jozef
· maandagavond
· dinsdag en donderdag

De sociale dienst is gesloten tijdens
het weekend en op feestdagen.

OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 95
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Bereikbaarheid in
GC Sint-Jozef: Kerkdreef 61
Er zijn spreekuren voorzien op dinsdag- en
donderdagvoormiddag tussen 10 en 12 uur en
op maandagavond tussen 17.30 en 19.30 uur.

Op afspraak in de namiddag
In de kantoren van de OCMW-campus aan de
Prinsenpad wordt voortaan in de namiddag
op afspraak gewerkt. Sommige vragen en
problemen nemen immers meer tijd in beslag. Om langer over een vraag of probleem
te kunnen praten, is het belangrijk dat er
voldoende tijd wordt ingepland, wat niet altijd mogelijk is tijdens de vrije spreekuren.
Voor een afspraak met een maatschappelijk
assistent kun je bellen naar het nummer
03 340 39 65. Iedereen is welkom met een
vraag of een probleem. Voor dringende zaken is er altijd één maatschappelijk assistent paraat op de OCMW-campus (Prinsenpad 27) van 13 tot 17 uur.

17.30 – 19.30 uur
10.00 – 12.00 uur

Meer
info

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats op
donderdag 18 januari 2018 in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof
Woensdag 3 januari 2018
· Verjaardagstaart en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat
van het woonzorgcentrum.
·
·
·
·

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
Verknal jouw feest niet met vuurwerk !
Feestvuurwerk hoort bij het eindejaar, maar doe het met gezond verstand !
Om vuurwerk af te schieten, heb je toelating van de burgemeester nodig.
Het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op oudejaarsavond tussen
23.30 uur en 00.30 uur.

Een toelating kun je verkrijgen via de dienst Integrale Veiligheid en Noodplanning, Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel of via noodplanning@rijkevorsel.be. Het gemeentebestuur wil benadrukken dat het afschieten van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de
persoon die deze handelingen uitvoert.

Enkele tips voor de omgang met vuurwerk
· Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd
van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van dichte plantengroei, vooral bij droogte.
· Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
· Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
· Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
· Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig zuiver en koud
water over de verbrande zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden
smeren.

Denk aan de dieren
· Houd dieren op een veilige plek! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
· Geluidsarm vuurwerk is een diervriendelijker
www.rijkevorsel.be/vuurwerk
alternatief waarbij je nog steeds kunt genieten
van een lichtspektakel.
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Meer
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Vragen van de gemeente
aan de Provinciale Commissie
Verkeersveiligheid
De Provinciale Commissie Verkeersveiligheid
of PCV onderzoekt kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid
op de Vlaamse wegen. Het gemeentebestuur
legde een aantal voorstellen voor aan deze
commissie.

Doorstroming kruispunt
Dorp - Bochtenstraat
Uit verschillende observaties en analyses
werd vastgesteld dat voornamelijk tijdens
de spitsuren de file aan de Bochtenstraat
toeneemt.
Om de verkeersveiligheid en de doorstroming
ter hoogte van het kruispunt Dorp-Bochtenstraat te verhogen werd aan de PCV van
Antwerpen gevraagd om de rammelstrook
komende vanuit Merksplas richting Hoogstraten, om te vormen tot een volwaardige afslagstrook. Deze maatregel zou de doorstroming op dit kruispunt significant verhogen.
De Commissie heeft hier echter een negatieve beoordeling voor gegeven. Zij zijn van
mening dat door het omvormen van de rammelstrook naar een volwaardige afslagstrook
de verkeersveiligheid van fietsers in het gedrang zou komen.

Daarom werd aan de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid van Antwerpen
gevraagd om de arcering in het midden van
de Hoogstraatsesteenweg ter hoogte van de
Bavelstraat − vlak voor de rotonde − uit te
breiden, zodat niet meer vanuit de Hoogstraatsesteenweg in de Bavelstraat kan gedraaid worden. De Bavelstraat kan zo enkel
nog bereikt worden via de rotonde. Ook zal
de arcering in de Bavelstraat uitgebreid worden zodat de rijrichting in deze straat duidelijker wordt.
De Commissie heeft hiervoor een gunstige
beoordeling gegeven. Aan AWV zal opdracht
gegeven worden om deze beslissing uit te
voeren. Een uitvoeringsdatum is momenteel
nog niet gekend.

Verkeershinder
Kerstboomverbranding
Op 6 januari 2018 van 18.00 uur tot 24.00
uur wordt de jaarlijkse kerstboomverbranding georganiseerd. Een gedeelte van de
gemeenteweg Zuiderdijk − vanaf de voetgangersbrug tot aan de Kievitsheide − zal
afgesloten worden voor alle verkeer. Het
verkeer zal in beide richtingen omgeleid
worden via Kievitsheide en Vlimmersebaan.

Verkeerveiligheid ter hoogte
van de Bavelstraat
We stellen vast dat er tijdens de spitsuren
vaak filevorming ontstaat op de Hoogstraatsesteenweg. Ook het feit dat heel wat bestuurders vanuit de parking van
de Bavelstraat tegen de rich· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
ting in naar de rotonde draaien,
· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
maakt dat er hier een onveilige
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
verkeerssituatie ontstaat voor
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 00 40
voetgangers en fietsers.
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BOUWEN EN WONEN
Rijkevorsel start met
de omgevingsvergunning
Vanaf 1 januari 2018 gaat Rijkevorsel definitief van start met de
omgevingsvergunning. Deze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige
vergunning en de milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden
moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het gaat om
een hervorming die tot de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures leidt.
De inhoudelijke regels wijzigen nagenoeg niet.

Uitstel
Aanvankelijk had Vlaanderen vooropgesteld om te starten met de omgevingsvergunning vanaf
23 februari 2017 en − na een eerste keer uitgesteld te zijn geweest − op 1 juni. De software
voor de afhandeling van de omgevingsvergunning bleek echter in juni nog niet klaar te zijn. Vele
gemeenten, waaronder ook Rijkevorsel, besloten daarom om de invoering van de omgevingsvergunning uit te stellen en nog tot het einde van het jaar de bestaande regels toe te passen.
Zonder tegenbericht van de Vlaamse overheid zal de omgevingsvergunning nu vanaf 1 januari
2018 definitief van start gaan.

Wat is een omgevingsvergunning ?
Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van
gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten). Met de
komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige
vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
een gewone en een vereenvoudigde procedure. Hiervoor gelden verschillende behandelingstermijnen, die korter zijn dan nu het geval is.
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Digitalisering
Aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen zowel digitaal als analoog ingediend worden
bij de overheid. De gemeente is wel verplicht deze digitaal af te handelen. Ze roept burgers
dan ook op om hun aanvraag, indien mogelijk, digitaal in te dienen via het omgevingsloket.
In Rijkevorsel kun je sinds 1 oktober 2016 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag digitaal indienen en het volledige verloop van deze vergunningsprocedure digitaal opvolgen. Met
de invoering van de omgevingsvergunning wordt het digitaal indienen van aanvragen verder
aangemoedigd.
De burger of de architect hoeft dus niet langer naar het gemeentehuis te komen om er een
stedenbouwkundige vergunning in te dienen. Dit kan met enkele muisklikken, van achter het
bureau of thuis.
Het digitaal loket is raadpleegbaar via de website www.omgevingsloket.be. Naast het digitaal
indienen van alle noodzakelijke documenten, kan de burger online de status van het dossier
opvolgen. De uiteindelijke beslissing wordt eveneens digitaal als een PDF-document in de mailbox van de aanvrager afgeleverd. De noodzaak om verschillende kopieën van je dossier in te
dienen vervalt.
Om toegang te krijgen tot het digitale loket volstaat het om in te loggen met de digitale identiteitskaart (e-ID), een procedure die veel burgers reeds kennen van Tax-on-Web.

Overgangsmaatregelen
Bestaande of afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden. Ze moeten niet louter
door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden. Aanvragen ingediend
vóór de ingangsdatum worden afgehandeld volgens de oude procedure en moeten evenmin opnieuw aangevraagd worden.
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BOUWEN EN WONEN
Ophaling kerstbomen
Op 10 en 11 januari 2018 worden de kerstbomen opgehaald door
de technische dienst. De ophaling start op 10 januari vanaf 8.00
uur ’s morgens. Om in aanmerking te komen voor deze gratis
ophaling moet je kerstboom vóór het vermelde tijdstip gebracht
worden naar één van de volgende ophaalpunten:
·
		
		 ·
		 ·
		 ·
·

kruispunt Kleine Gammel – Heesbeekweg
(aan dennenbomen)
kruispunt Gammel - Achtel (aan telefooncentrale)
aan de kapel van Achtel
kruispunt Bremstraat - Koekhoven
kruispunt Markweg - Achterstede

·
·
		 ·
		 ·
		 ·
		 ·
			
		 ·
		 ·
		 ·

hoek Stevennekens - Oude Goorstraat
inrit Gemeentebos (aan kapel)
aan bushokje Meir
aan de nieuwbouw BKO, Pioenstraat
aan de kerk Sint-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
aan de site Sas
(t.o.v. Sint-Jozef 2, op klinkerverharding)
Donk (tegen Stevennekens)
aan speelweide in de Vaerenvelden
Appelstraat tegenover nr. 3

·
3
·
		 ·
		 ·
		 ·

op de hoek Oude Baan - Sint-Lenaartsesteenweg
aan kerkhof Rijkevorsel Centrum
Molenakkers tegenover nr. 61
kruispunt Kardinaal Cardijnlaan - Sint-Willibrordusstraat
kruispunt Hoogstraatsesteenweg - Wilgenstraat

·
·
·
·
·
·
·
·

op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat
aan het speelterrein Oud Lo
aan brandweerkazerne Looiweg
aan Prinsenhof (Prinsenpad) op parking recht tegen haag
juist over Brug 8
op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
aan kerststal Dorp
op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (grasveld)

1

2

4
		
		
		
		
		
		

Let op! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastieken bomen) opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering.
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Milieuprijs 2017
Bijencentrum De Raam was twee jaar geleden de allereerste winnaar van de Rijkevorselse milieuprijs. In 2018 zal de milieuraad
opnieuw een milieuprijs uitreiken.
De prijs wordt toegekend aan een persoon,
vereniging, bedrijf, wijk, school of buurt
die een opmerkelijke prestatie op vlak van
milieu of duurzaamheid heeft geleverd of
initiatieven heeft genomen om waardevolle
milieu- en/of natuurprojecten te realiseren.
Voor de winnaar wordt een geldprijs van
€ 250 voorzien. Kandidaturen kunnen nog
tot 31 december 2017 worden
ingediend bij de milieudienst.

Meer
info

milieudienst@rijkevorsel.be

Identificatie en
registratie katten
Sinds 1 november 2017 moeten alle katten
geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd
zijn. Dit betekent dat alle katten, voor de
leeftijd van twaalf weken en in elk geval
voor verhandeling, geïdentificeerd en geregistreerd moeten worden in de centrale databank CatID.
Onder verhandelen wordt ook het ‘gratis
weggeven’ verstaan. Bij verhandelen is er
tevens de verplichte sterilisatie/castratie.
Was je kat op 1 november ouder dan twaalf
weken dan moet ze wettelijk gezien niet geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Voor het
dier en voor jou is het natuurlijk beter dat
het wel gechipt en geregistreerd is. Als het
dan verloren loopt, wordt het sneller terug
herenigd met jou.

Ondertussen werkt het zwerfkattenbeleid
terug op volle kracht. Er zijn opnieuw vrijwilligers aan de slag die zorgen voor de sterilisatie/castratie van de zwerfkatten. Deze
vrijwilligers hebben nog steeds plaats voor
mensen die hun team willen
versterken.
milieudienst@rijkevorsel.be
www.huisdiereninfo.be
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Wegenwerken in uitvoering
Momenteel zijn er in de gemeente een aantal wegenwerken aan de gang. Dat dit de
nodige hinder met zich meebrengt is onvermijdelijk. Voor actuele informatie over de
werken vragen we je om eerst onze website te raadplegen. Op www.rijkevorsel.be/
wegenwerken vind je de laatste
stand van zaken.
www.rijkevorsel.be/
wegenwerken

Meer
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Strooizout strooien
op nieuwe wegen
Met de werken die momenteel in de gemeente in uitvoering zijn, krijgt een aantal
straten een nieuw wegdek.
Eerder werd in de 2310 meegedeeld dat er
op nieuw aangelegde wegen niet gestrooid
zal worden om het beton niet te beschadigen. Nieuw beton dient immers uit te harden en komt pas na een jaar chemisch ‘tot
rust’.
Het strooizout onttrekt warmte uit het wegdek om het ijs te doen smelten. Hierdoor
wordt het wegdek zelf nog kouder en omdat
nieuw beton extreem vorstgevoelig is, kan
de oppervlaktelaag gaan afschilferen.
Dit wil echter niet zeggen dat enkel nieuwe
betonwegen niet gestrooid worden. Ook pas
aangelegde asfaltwegen zullen niet opgenomen worden in de strooiroute, omdat kantstroken en goten uit beton worden vervaardigd.
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BOUWEN EN WONEN
Rijden op CNG iets voor jou ?
CNG staat voor ‘compressed natural gas’ en
is net hetzelfde als het aardgas in je woning. In andere Europese landen is rijden op
aardgas al jaren ingeburgerd en ook in België
is het de laatste jaren meer in opmars. Tegenwoordig bieden bijna alle merken CNGwagens aan en ook het aantal tankstations
met CNG breidt gestaag uit.
CNG is een goed alternatief voor diesel of
benzine. Niet alleen is het goedkoper om te
tanken, het stoot ook 95 % minder fijn stof
uit en tot 30 % minder CO2. De aankoop van
een CNG-voertuig is voorlopig nog iets duurder dan rijtuigen op andere brandstoffen,
maar je krijgt wel een vrijstelling van verkeersbelasting en van de belasting op inverkeerstelling. CNG is in tegenstelling tot LPG
bovendien lichter dan lucht waardoor je ook
zonder problemen in ondergrondse parkeergarages kan parkeren.
Het bereik van een aardgasvoertuig is
meestal 400 à 500 kilometer, maar de meeste
voertuigen hebben ook een benzinetank. Bij
een lege aardgastank wordt automatisch op
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benzine overgeschakeld waardoor het werkelijke bereik rond de 800 kilometer ligt.
Het gemeentebestuur heeft reeds enkele
voertuigen op CNG aangekocht en bekijkt bij
elke aankoop van een nieuw voertuig wat de
aangewezen brandstof is.
-

Wil je geen telefoongidsen
meer ?

Samen met de uitgever van de witte- en gouden gids wil de gemeente overbodig drukwerk vermijden. Ontvang je liever geen papieren versie van de gouden en witte gids
meer ? Schrijf je dan uit voor 1 augustus 2018
via
www.goudengids.be/businesscenter/
uitschrijven-gidsen. Met uitschrijvingen na
die datum kan pas volgend jaar rekening gehouden worden.

Bedrijven en adresssen opzoeken kan ook ecologisch via de websites www.goudengids.be
en www.wittegids.be of de gelijknamige app
goudengids.be.

Hoogte hagen
aan kruispunten

Parking
kinderclub-bibliotheek
tijdelijk afgesloten
Momenteel wordt de parking aan de site
kinderclub-bibliotheek in het centrum van
Rijkevorsel heraangelegd. Zowel de verharding als de riolering worden volledig vernieuwd.

Aan kruispunten is het belangrijk dat weggebruikers optimaal zicht hebben op het verkeer komende van de zijkanten. Al te vaak
wordt er echter vastgesteld dat er beplantingen, veelal hagen, het zicht belemmeren.
Nochtans staat in het politiereglement volgend artikel. ‘De maximum hoogte van de
beplantingen − andere dan bomen − van een
voortuin of van een perceel grond, gelegen
op de (drie)hoek gevormd door de rooilijnen
en een schuine lijn op vijf meter van het
snijpunt van de rooilijnen, wordt beperkt tot
0,70 meter (zie onderstaande figuur).
Bouwlijn

Deze werken verlopen in verschillende fases.
In een eerste fase wordt de verharding rond
de nieuwbouw aan de Hoogstraatsesteenweg
− nieuwe bibliotheek − aangelegd. Nadien
gaat men verder met de werken tot aan de
Molenstraat. De werken zullen vermoedelijk eind januari afgerond worden. In deze
nieuwbouw zal de bibliotheek, de dienst
vrije tijd en Kind & Preventie gevestigd zijn.

Parking tijdelijk afgesloten
De parking is tijdelijk afgesloten en enkel
toegankelijk voor werfverkeer. Parkeren is
mogelijk in de Molenstraat voor het gemeentehuis. Vergeet niet om je parkeerschijf te leggen !
Kinderclub
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be
Technische dienst
03 340 00 76
technische.dienst@rijkevorsel.be

Meer
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Rooilijn

5m

Privé domein
Max. hoogte 0,70 m

Openbaar
domein

5m
Openbaar domein

Dit betekent dat aan een kruispunt, op de
scheidingslijn tussen privé en openbaar domein, een haag een maximale hoogte van
70 cm mag hebben en dit gemeten aan beide
zijden over een lengte van vijf meter vanuit
de hoek van het perceel. Eveneens dienen
we er op te wijzen dat volgens stedenbouwkundige voorschriften een haag op minimum
0,5 meter van de rooilijn dient aangeplant
te worden.
· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

Meer
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WERKEN EN ONDERNEMEN
Wijk-werken vanaf 1 januari 2018
Nog enkele dagen en na bijna 22 jaar valt het doek over het bestaande
PWA-systeem. De Vlaamse regering heeft het PWA hervormd naar een
nieuw stelsel genaamd ‘wijk-werken’. Bij wijk-werken ligt de focus op
activering van werkzoekenden en leefloongerechtigden en wordt deze
tijdelijke laagdrempelige werkervaring beschouwd als een onderdeel van een
traject naar regulier werk. De nadruk wordt gelegd op een noodzakelijke
doorstroom. Net zoals bij het huidige PWA zullen er taken kunnen uitgevoerd
worden bij privépersonen, scholen, lokale overheden, vzw’s en nietcommerciële verenigingen en bij bedrijven uit de land- en tuinbouwsector.

Waar momenteel in vrijwel elke gemeente een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap aanwezig is, zal dit bij wijk-werken anders zijn. De Vlaamse regering voorziet één wijk-werkorganisatie per 60 000 inwoners minimum. De interlokale vereniging ‘Noorderkempen Werkt’
− bestaande uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en
Rijkevorsel − zal optreden als wijk-werkorganisator voor onze regio, de Noorderkempen. Je
zult echter nog steeds in eigen gemeente terecht kunnen op nog nader te bepalen zitdagen. In
een latere communicatie zullen die openingstijden medegedeeld worden. Belangrijk verschil
met het bestaande PWA-stelsel is dat een nieuwe wijk-werker maximaal twaalf maanden in dit
systeem mag werken. Voor de huidige PWA’ers geldt deze beperking niet. Zij genieten van een
overgangsmaatregel waarbij zij langer dan één jaar mogen werken.

Je bent PWA-gebruiker of kandidaat-nieuwe gebruiker
Elke gebruiker die momenteel PWA-hulp heeft, zou ondertussen een brief moeten ontvangen
hebben van de VDAB met richtlijnen voor de registratie in het wijk-werken. Diegenen die problemen ondervinden bij hun registratie kunnen uiteraard bellen of langskomen op de PWAdienst. Ook diegenen die geen brief zouden gehad hebben, kunnen best zo snel mogelijk contact
opnemen met de PWA-dienst.
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De prijs per cheque, één werkuur, is vastgesteld op € 6,95. Voor privépersonen is dit fiscaal
aftrekbaar. We wachten nog op verdere informatie over hoe wijk-werkcheques kunnen besteld
worden.

Activiteitenlijst
Er bestaat een Vlaamse lijst met activiteiten die vanaf nieuwjaar worden toegestaan. Wil je
echter een activiteit laten uitvoeren die niet terug te vinden is in deze lijst, dan kun je vanaf
1 januari contact opnemen met de wijk-werkorganisator. Via een interne procedure bestaat de
mogelijkheid om de vraag te stellen tot goedkeuring hiervan. De activiteitenlijst kun je bekijken via www.rijkevorsel.be/wijk-werken.

Je bent PWA-werknemer
Als je hebt gekozen voor wijk-werken zal het digitaal platform waarin alle registraties gebeuren, zowel voor gebruiker als wijk-werker, automatisch de matching doen en zul je bij dezelfde
gebruiker(s) kunnen verder werken vanaf 1 januari 2018. Ook voor jou als wijk-werker komt
er een nieuwe wijk-werkovereenkomst en prestatieformulier. Het maximum aantal toegelaten
gepresteerde uren bedraagt 60 uren per maand en 630 uren per jaar. Zowel de administratieve
als de praktische overgang van PWA naar wijk-werken is nog niet rond en wellicht zul je nog
vragen hebben waarop ook wij het antwoord schuldig moeten blijven. We hopen spoedig op
duidelijkheid en transparantie.
Er is een nieuwe website voor gebruikers en
wijk-werkers waar zij alle info kunnen terugvinden over wijk-werken en over terugbetaling
van PWA-cheques. De site is te raadplegen via
de website www.vdab.be/wijk-werken.

www.vdab.be/wijk-werken
03 340 00 58
pwa@rijkevorsel.be
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Vacature intergemeentelijk archivaris (m/v)
De gemeenten Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar willen
in de toekomst samenwerken rond het beheer van hun gemeentelijke en OCMW-archieven. Uit een onderzoek dat in opdracht van Erfgoed Noorderkempen werd uitgevoerd,
bleek immers dat − zeker voor kleinere gemeenten − intergemeentelijke samenwerking
een oplossing kan zijn voor sommige problemen waarmee deze archieven kampen.
Heb jij voldoende kennis van hedendaags documentbeheer en wil je je mee inzetten voor
het verbeteren van de bewaaromstandigheden en de ontsluiting van gemeentelijke en
OCMW-archieven ? Neem dan zeker deel aan de selectieprocedure ! Solliciteren kan tot
en met 25 december 2017.
Het volledige vacaturebericht vind je op de
website van Erfgoed Noorderkempen:
www.erfgoednoorderkempen.be.

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

Meer
info

21

VRIJE TIJD
Registreer je via sms
voor een plaats op de feestbus
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 inwoner van Rijkevorsel kun je gratis bus en/of
tram nemen.
Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen
zet De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een aantal
extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet of moeilijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer:
· op oudejaarsavond 31 december 2017
vanaf 18.00 uur
· en op nieuwjaarsdag 1 januari 2018 tot middernacht

Een plaats op de feestbus ?
Registreer jezelf via sms !
Je hoeft dit jaar niet meer langs het gemeentehuis
te komen: het papieren ticket verdwijnt en wordt
vervangen door een oudjaar-sms-ticket. Deze kun je
verkrijgen door:
· jouw gsm-nummer tot 30 december 2017 te registreren via www.rijkevorsel.be/feestbus. Na de registratie ontvang je een e-mail om je ticket te activeren.
Je kunt tot maximum vier gezinsleden registreren
onder één gsm-nummer.
· sms tussen 31 december 2017 vanaf 18.00 uur en
1 januari 2018 tot 23.59 uur ‘EVENT’ naar 4884 (elke
gsm kan maximum 4 sms-tickets aanvragen). Een
sms kost je € 0,15 voor de providerkost.
Indien je niet wil registreren, kun je nog steeds terecht in de Lijnwinkels of bij de chauffeur om je
‘oudejaarsnachtbiljet’ aan te kopen aan de prijs van
€ 3, of koop je een ‘oudjaar-sms-ticket’ via ‘EVENT’
naar 4884 aan de prijs van € 3 (+ € 0,15
providerkost).
Op oudejaarsavond zelf nog vragen over
jouw rit ? Dan kun je tot 4 uur ’s nachts De
Lijn contacteren via Facebook, Twitter of Instagram.
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070 220 220 (De Lijn info)
www.rijkevorsel.be/feestbus
www.delijn.be/oudjaar
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Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2018

De jeugdraad deelt gratis
alcoholbandjes uit !

Hoewel de winter nog echt moet beginnen,
kijken de jeugddienst en de Kinderclub alweer uit naar de zomervakantie, want dan
zal speelpleinwerking Kiekeboe de deuren
weer openen voor alle kinderen die zich
eens flink willen uitleven. En hiervoor zijn
we natuurlijk nog op zoek naar monitoren.
Ben jij op 1 januari 2018 17 jaar, of 16 jaar
én in het bezit van een animatorenattest,
en werk je graag met kinderen ? Vul dan het
inschrijvingsformulier in en bezorg het voor
18 februari 2018, samen met je bewijs van
goed gedrag en zeden (aan te vragen bij de
dienst burgerzaken of via het e-loket op de
gemeentelijke website) aan de jeugddienst
of de Kinderclub. Let wel op dat je het inschrijvingsformulier volledig invult. De weken die je kunt werken, kun je best allemaal
opgeven want dit vergroot de kans op een
mooie periode als monitor.

De Rijkevorselse jeugdverenigingen vinden
het welzijn van de jeugd enorm belangrijk en
delen daarom gratis alcoholbandjes uit aan
iedereen die een fuif organiseert op grondgebied Rijkevorsel. Er werden twee soorten
bandjes gedrukt, namelijk: ‘+ 16 jaar’ voor
jongeren die 16 jaar of ouder zijn en dus bier
of wijn mogen drinken en ‘+ 18 jaar’ voor
jongeren die ouder dan 18 jaar zijn en ook
sterkedrank mogen drinken.
Je kunt de alcoholbandjes na bestelling ophalen bij de jeugddienst in
het Klooster.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Het inschrijvingsformulier kun je downloaden op de gemeentelijke website via
www.rijkevorsel.be/kiekeboe.
Aan hen die zeker willen meedoen, kunnen
we alvast meegeven dat je volgende data
vrij moet houden. Op zaterdag 10 maart van
9 uur tot 15 uur is er de verplichte sollicitatiedag voor alle nieuwe monitoren en op
vrijdag 16 maart verwachten we alle monitoren voor de startvergadering Kiekeboe
2018. Dan maken we het werkrooster voor
de zomer bekend en starten we met de planning van de activiteiten.

03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kiekeboe

Meer
info

Erkenning gemeentelijke
sportverenigingen
Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als sportvereniging is beschikbaar
tot 15 februari 2018 via www.rijkevorsel.
be/sportsubsidies. Je kunt de nodige formulieren ook afhalen bij de sportdienst in het
Klooster.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht worden bij de sportdienst vóór
1 maart 2018.
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VRIJE TIJD
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
Ann Smolderen,
partner, moeder
van twee zonen
en onthaalmoeder
van schatten van
opvangkindjes.

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?

Heb je onlangs nog voorgelezen
aan iemand ?

‘Ik verdrink zonder jou’ van Jasinda Wilder.
Een verhaal over een jongen met problemen
zonder een echte thuis. Hij leert een meisje
kennen en probeert eerst bij haar uit de
buurt te blijven omdat hij denkt dat hij niet
goed genoeg is voor haar. Maar Kylie denkt
daar anders over.

Met twee grote zonen is thuis voorlezen al
lang verleden tijd. Gelukkig mag ik dagelijks
voorlezen aan mijn opvangkindjes.

Lees je wel eens digitaal ?
Af en toe lees ik de grote lijnen uit een krant
digitaal. Maar het lezen van een boek doe ik
nog het liefst op de ouderwetse manier.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Door tijdgebrek kom ik enkel tijdens de vakantieperiodes in de bib. Maar tijdens de
verwendag koop ik mij meestal een heleboel
waargebeurde verhalen. Zo heb ik de overige maanden toch nog leesvoer. Ik koop dan
ook wat kinderboekjes voor mijn opvangkindjes. Met hun handjes zijn de bibboeken
niet altijd even veilig.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 ?
Het boek ’Ik leef met het hart van een ander’ Het verhaal gaat over een 18-jarig
meisje met een genetische hartafwijking.
Het heeft me doen stilstaan hoe goed kinderen verdriet van anderen aanvoelen en
zelf veel willen dragen. Kinderen kunnen
en moeten enorm sterk zijn in zulke situaties.
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Welk boek of verhaal heeft je
ooit echt geholpen ?
Het klinkt misschien heel stom, maar de
reisboeken van Hongarije en Kroatië waren
een grote hulp bij het uitstippelen van onze
uitstappen en het bezoeken van de mooiste
bezienswaardigheden in die streken.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Ik geloof dat ik nog uit de tijd kom van de
leeskaarten. Elke avond thuis wat lezen met
een leeskaart van An, Jan en Leen. Eerst het
lezen onder de knie krijgen en dan eindelijk
een echt boek kunnen lezen.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?
Mijn voorkeur gaat uit naar waargebeurde
verhalen. Ze zijn uit het leven gegrepen
en handelen meestal over heel bekende en
dagdagelijkse onderwerpen. Jammer genoeg
zijn er soms heel herkenbare verhalen bij.
Ze geven soms moed of laten je realistischer
met situaties omgaan.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Alleen op de wereld’ van Hector Malot. Het
is één van de eerste boeken dat ik las.

Lopen in eigen streek
met De Noordloper
Criterium De Noordloper is een organisatie
van de Sportregio Noorderkempen ILV in samenwerking met verschillende Kempense
gemeenten, lokale verenigingen en LeVHeL.

Met welk personage zou je
graag bevriend zijn ?
Dan kies ik toch voor Pipi Langkous. Zij wandelt onbezorgd door het leven. Ze beleeft
geweldige avonturen en heeft een vrolijk
karakter.

Noem twee van je
favoriete schrijvers
Danielle Steel en J.K. Rowling.

Waar lees je het liefst ?
In de zomer buiten op het terras een goed
boek lezen kan geweldig ontspannend zijn.

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Greet Verlinden, als moeder van vier kinderen zoekt ze toch nog tijd om wat te lezen.

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

Criteriumprijs
Bij deelname aan minstens acht joggings
ontvang je als loper een criteriumprijs. Jongeren krijgen deze mits deelname aan minstens vijf joggings. Na de laatste loop vindt
bovendien de prijsuitreiking plaats van de
tombola. Deze tombola wordt gehouden onder alle houders van een criteriumkaart. In
Rijkevorsel vinden er per jaar twee lopen
plaats van het criterium De Noordloper. De
eerste is de veldloop van AC Rijkevorsel aan
recreatiezone Zuiderdijk op zaterdag 27 januari 2018.

Meer info:
· www.noordloper.be

25
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Sportgala 2017:
oproep kandidaturen
Op vrijdag 23 februari 2018 richt de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur het ‘Sportgala 2017 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 2017.
Volgende laureaten worden er gehuldigd:
· Sportman van Rijkevorsel 2017: sporter
met prachtige prestatie in 2017
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2017: sportster met prachtige prestatie in 2017
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2017:
sporter/sporters -16 jaar met prachtige
prestatie in 2017
· Sportploeg van Rijkevorsel 2017: team/
ploeg met prachtige prestatie in 2017
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2017:
persoon die een geweldige bijdrage levert
aan de sport in Rijkevorsel, doch niet als
actieve sporter
· Lifetime achievement 2017: sportman/
sportvrouw met een bijzondere actieve
sportcarrière op het palmares
Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
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· Een pracht van een sportieve prestatie geleverd hebben in 2017
· Een belangrijke bijdrage leveren aan het
sportgebeuren in Rijkevorsel
· Een bijzondere actieve sportcarrière hebben
Sinds 2016 vieren we zes mogelijke sportlaureaten. Er wordt een onderscheid gemaakt
tussen een actieve sportcarrière enerzijds
en een carrière in de sport als vrijwilliger
of belangrijk persoon naast een sportman/
sportvrouw.
· De Sportverdienste geldt voor hen die een
geweldige bijdrage hebben geleverd voor
de sport in Rijkevorsel, maar daarom niet
meteen als actieve sporter. We denken
daarbij aan bijvoorbeeld vrijwilligers, bestuursleden, supporters, ...
· De Lifetime achievement is voor sportmannen en sportvrouwen die reeds een
prachtig palmares verzameld hebben als
actieve sporter. Zij kunnen gestopt zijn
met sporten of nog steeds actief of passief
bezig zijn met sport. De trofee is een beloning voor de prestaties die ze de voorbije jaren of decennia geleverd hebben.
Kandidaturen, alsook overzichten van kampioenen en sporters met uitzonderlijke prestaties in 2017, kunnen binnengebracht worden bij de sportdienst tot 10 januari 2018.
De nodige formulieren vind je terug op de
gemeentelijke website www.rijkevorsel.be/
sportgala of kun je bekomen bij de sportdienst.

Alles uit de kast

Winterkriebels
in Rijkevorsel

Nog tot 7 januari kun je in het Aster Berkhofmuseum de tentoonstelling ‘Alles uit
de kast’ bezoeken. Wie wil weten welke
archeologische vondsten er in Rijkevorsel
werden opgegraven, hoe het kasteel in het
centrum van Rijkevorsel eruit zag of wat er
nu in die befaamde urne van de hoge Heiveldheide zat, ... kom dan zeker nog een
kijkje nemen !

We zitten midden in de kerst- en nieuwjaarsperiode. Voor de vrijwilligers van Toerisme
Rijkevorsel zijn het drukke tijden. De geplande activiteiten van de volgende weken
vragen heel wat voorbereiding maar ook
wordt er gewerkt aan het jaarprogramma
voor 2018.
Voor wie zaterdag de 23ste nog geen plannen heeft, kan nog steeds komen luisteren
naar het concert van Barbara Dex in de SintWillibrorduskerk. Kaarten zijn aan de ingang
van de kerk te koop aan € 15. De deuren
gaan open om 19.00 uur, het optreden begint
om 20.00 uur.

Afsluitende kindernamiddag
‘Iedereen archeoloog’
Op zondag 7 januari 2018 sluiten we de tentoonstelling af met een heuse kindernamiddag waarbij je je een dag lang een echte
archeoloog mag wanen !
Kom jij ons graag helpen met opgravingen ?
Maak jij de allerlekkerste prehistorische
cupcakes ? Of ben je benieuwd hoe een 3Dprinter juist werkt ? Kom dan zeker tussen
13 uur en 17 uur naar het Gemeenschapscentrum te Sint-Jozef om het allemaal uit te
proberen ! Voor de ouders wordt
er een cafetaria voorzien.
cultuurdienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/allesuitdekast

Meer
info

Op zaterdag 30 december maken we
een wandeling langs enkele kerststallen in onze gemeente. Aan deze kerststallen brengen we samen, onder begeleiding
van een muzikant, kerstliederen. Kun je
niet zingen ? Geen nood, je kunt ook meegaan voor de gezelligheid. Vertrek om
13.00 uur aan de kerststal in het Dorp.
Dit jaar kun je op zaterdag 6 januari samen
met ons een toast uitbrengen op het nieuwe
jaar. Toerisme Rijkevorsel trakteert met
een worstenbrood of appelbol op het molenterrein. Inschrijven is wel verplicht via
www.rijkevorsel.be/nieuwjaar of kom langs
aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.
Nog op zoek naar een geschenk ? Verras je familie en vrienden dan met de cadeaubon van
Toerisme Rijkevorsel of geef een fles Veusseltje als cadeau onder de
kerstboom.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

© Bart Huysmans
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Opening gebouw
bibliotheek, vrije tijd en
Kind & Preventie uitgesteld
Op de locatie waar vroeger een gedeelte van
de buitenschoolse kinderopvang gevestigd
was, werden in september 2016 de werken
aan een gloednieuw gebouw gestart. Het
nieuwe gebouw zal bestaan uit twee verdiepingen. Op de benedenverdieping komt de
bibliotheek. Op de eerste verdieping is er
plaats voor de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het consultatiebureau Kind & Preventie en een polyvalente ruimte.
Bij het ter perse gaan van dit nummer heeft
de aannemer laten weten dat de vloerbekleding van het gebouw nog niet gelegd kan
worden, omdat de chape onvoldoende is
uitgedroogd. Omdat het gemeentebestuur
kwaliteit nastreeft bij de realisatie van het
gebouw heeft het besloten om de opening
van het nieuwe gebouw uit te stellen.

Sluitingsdagen Kinderclub in 2018
· maandag 1 januari: Nieuwjaar
· vrijdag 12 januari: avondopvang tot 17.00 uur
(o.w.v. nieuwjaarsreceptie)
· maandag 2 april: paasmaandag
· dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid
· donderdag 10 mei: Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
· vrijdag 11 mei: brugdag
· maandag 21 mei: pinkstermaandag
· donderdag 7 juni: Dag van het personeel
· maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 juli: collectieve sluitingsweek
· woensdag 15 augustus: Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
· vrijdag 14 september: pedagogische studiedag,
enkel ochtendopvang
· donderdag 1 november: Allerheiligen
· vrijdag 2 november: Allerzielen
· maandag 24 december t.e.m. dinsdag 1 januari 2019:
collectieve sluitingsweek
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Zodra er meer informatie is over de nieuwe
datum voor de opening, zal je dit vernemen
in de 2310 of op de gemeentelijke website.
Door het uitstel zal − in tegenstelling tot
eerdere berichten − de bibliotheek in het
centrum niet gesloten zijn tijdens de eerste
drie weken van januari. Deze sluiting was
voorzien om de boeken van de oude bib naar
het nieuwe gebouw te verhuizen. Zodra er
meer informatie is over de nieuwe datum
voor de opening, zal je dit vernemen in de
2310, op de gemeentelijke website of via de
Facebookpagina's van de vrijetijdsdiensten.

Rijkevorsel Beweegt
Overal horen we dat bewegen belangrijk is,
zowel voor de gezondheid als vanuit sociaal
oogpunt. Als gemeentebestuur, met de ondersteuning van de sportraad, willen we dan
ook inzetten op het nog beter kenbaar maken van het Rijkevorselse sportleven. Zijn
jullie als inwoners op de hoogte van wat er
gebeurt op sportvlak in Rijkevorsel ? Hoe bereiken die berichten jullie ? Kennen jullie de
sportraad, de sportfunctionaris... ? Vanuit de
sportraad Rijkevorsel en het gemeentebestuur willen we daarom graag jullie mening.
Hiervoor werd een enquête opgesteld in
samenwerking met drie studenten van
Thomas More Campus Turnhout. Je kunt de
enquête terugvinden via de Facebookpagina van de sportdienst of via de website
www.rijkevorsel.be/rijkevorselbeweegt.
Daarnaast zullen de studenten de enquête
ook komen afnemen op de straat of bijvoorbeeld in Sportcentrum
De Valk.
www.rijkevorsel.be/
rijkevorselbeweegt

Meer
info

Peuterspeelpunt
Ook in 2018 zijn alle Rijkevorselse peuters
en hun ouders, grootouders, tantes, nonkels,
onthaalouders, ... weer van harte welkom
om te komen spelen op ons Peuterspeelpunt !
Het Peuterspeelpunt vindt afwisselend plaats
in de Kinderclub in het centrum, Molenstraat
22 en de Kinderclub in Sint-Jozef, momenteel in de cafetaria van het Gemeenschapscentrum, Kerkdreef 61. De peuters leren er
om samen te spelen met andere kinderen
en door het contact wordt de stap naar de
kleuterschool en eventueel de Kinderclub
verkleind. Ouders, groot- en onthaalouders,
tantes en nonkels, ... kunnen er terecht voor
een gezellige babbel maar natuurlijk ook
voor alle vragen over opvoeding.
Je moet niet vooraf inschrijven voor het Peuterspeelpunt en deelname is volledig gratis.
Je krijgt er van ons zelfs nog een lekker tasje
koffie of thee en een gezonde snack bovenop.

Data Peuterspeelpunt
tot zomervakantie 2018
· Kinderclub centrum:
11 januari, 25 januari,
8 februari,
1 maart, 15 maart, 29 maart,
26 april,
17 mei, 31 mei,
21 juni
· Kinderclub Sint-Jozef:
18 januari,
1 februari, 22 februari,
8 maart, 22 maart,
19 april,
3 mei, 24 mei,
7 juni, 28 juni
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

Meer
info

·
·
·
·
·

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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#2310
Nieuw jaarboek over Rijkevorsel
Na tien jaren geeft De Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw opnieuw een
jaarboek uit. Bij het veertigjarig bestaan van de vereniging was er weer
genoeg boeiend materiaal om aan te sluiten bij de traditie. Met het dertigste
jaarboek is het meteen een jubileumeditie, volledig in kleur en met meer
dan 50 afbeeldingen op 164 bladzijden. In totaal worden er 17 onderwerpen
aangesneden in het boek.

Smokkelende vrouwen
In de archieven vond de Heemkundige Kring heel wat smokkelaarsverhalen en − wat je zelden
leest − het wedervaren van vrouwen die gingen smokkelen.
Uit het 30ste jaarboek, pagina 35
“Ik had met mijn kompanen, een vijftal vrouwen en twee mannen afgesproken dat we de
boer die ons de smokkelwaar leverde, niet mochten verraden, in geen geval, ook al werden er
kletsen uitgedeeld bij de ondervraging. Als wij hem zouden verraden, dan zouden wij nooit nog
bij hem kunnen inkopen. Daarom spraken wij gezamenlijk een strategie af. We zouden zeggen
dat we de waar op een afgesproken plaats bij een stromijt zouden ophalen, nadat we daar
een briefje hadden achtergelaten. De verkoper kenden we niet, hadden we ook nooit gezien,
zouden we dan zeggen. Maar vooral, allemaal hetzelfde verhaal vertellen en de boer niet verraden, was de boodschap.”

Het verdwenen kasteel en akkers uit de ijzertijd
Nieuwe technieken en onderzoeken leidden tot verrassende nieuwe inzichten omtrent het kasteel dat ooit imposant achter de kerk stond. Nieuwe onderzoeksmethoden maakten het eveneens mogelijk de akkers van onze voorouders uit de ijzertijd te lokaliseren.
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Uit het 30ste jaarboek, pagina’s 129-130
“Verder afgelegen vond men de extensief gebruikte weilanden. Nog verder zouden dan bosgebieden en heidegebieden te vinden zijn. Die noemde men in ons dorp onder andere de Wildert.
Als men van Gammel naar Achtel rijdt, dan ligt links het gebied dat zo genoemd werd.”

Prehistorische urne en het grafveld op de Helhoekheide
Het resultaat van het onderzoek naar de urne die al 100 jaar ongeopend in Rijkevorsel bewaard
werd, wordt van naaldje tot draadje beschreven. Tijdens dat onderzoek kwam een prachtig oud
plan van het grafveld op de Helhoekheide aan het licht.
Uit het 30ste jaarboek, pagina 145
“Ten noorden van het kanaal zijn ook nog 22 grafheuveltjes getekend. Volgens de informatie
erbij werden ze genivelleerd in 1903. Verder zijn er nog te vinden: de Hendrickhoeve, de
Mielandhoeve en het Vagevuur ! Mensen vertelden ons dat er een plaats was, die Vagevuur genoemd werd. Ze hebben ons geen blaasjes wijsgemaakt. Sommigen lachten ermee, maar voor
anderen was het pure ernst: ze maakten telkens een kruisteken als ze de omgeving moesten
passeren.”

Beperkte oplage
Het boeiende boek is te koop in het Heemkundig museum, aan de balie van het gemeentehuis,
bij Kopiecenter De Joma en dagbladhandel Funco.
De kostprijs voor een exemplaar bedraagt € 24.
Opgelet: er zijn slechts 230 boeken gedrukt. Snel zijn is de boodschap !
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#2310
Pasta met kool, aardappelen en kaas
Ingediend door Rein Wilrycx

Benodigdheden

Bereidingswijze

· 400 g kool in reepjes gesneden
(witte, rode, savooikool)
· 2 aardappelen in plakjes
· geraspte kaas naar keuze
· 2 à 3 tenen knoflook
· zout en gemalen peper
· pasta

Kook water met een beetje zout, voeg aardappelen en kool toe en laat
5 minuten koken.
Doe de pasta erbij, roer goed en breng het water terug aan de kook.
Laat op een zacht vuurtje 15 minuten sudderen tot de pasta gaar is.
Smelt wat boter en bak hierin de knoflooktenen tot het knoflook goudgeel is,
haal het knoflook eruit.
Giet de pasta af, voeg de kaas en de knoflookboter toe.

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten
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1 januari 2018
Van 14.00 tot 23.00 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 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

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 Rijkevorsel te halen.
Gratis
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel,
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
en Erfgoed Noorderkempen
03 340 00 52
03 314 41 76
cultuurdienst@rijkevorsel.be
hkrijkevorsel@outlook.be

10.00 -12.00
13.00 -17.00
10.00 -12.00
10.00 -17.00

4-5-6 januari 2018
om 20.00 uur
7 januari 2018
om 14.00 uur
Ge moogt hem hebben !
Theatervoorstelling

© Mia Uydens

Gratis
Molenterrein
Looiweg
2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

uur
uur
uur
uur

Sinds meer dan een eeuw werden er in
Rijkevorsel regelmatig prehistorische
vondsten gedaan die dan voor eeuwig
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13.00 uur, 16.00 uur of 19.00 uur
Nieuwjaarsdrink
Eten en drinken
Toerisme Rijkevorsel nodigt alle ‘Rijkevorselnaren’ uit op de jaarlijkse nieuwjaarsdrink met gratis appelbol of worstenbrood. Kom samen met familie en
vrienden nieuwjaarswensen uitwisselen
en klinken op 2018. Inschrijven is verplicht, formulieren af te halen en binnen te brengen aan de infobalie in het
gemeentehuis of online via de website
www.rijkevorsel.be/nieuwjaar, dit ten
laatste op 27 december.

4, 5, 6 en 7 januari 2018

3, 5 en 7 januari 2018
3 januari 2018

5 januari 2018
7 januari 2018
Alles uit de kast
Tentoonstelling

6 januari 2018

7 januari 2018
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs
Beurs
Alice nodigt haar drie dochters met hun
respectieve echtgenoten uit voor een
weekend. Welk groot nieuws heeft ze
te vertellen ? En hoe reageren de dochters ? 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
0475 38 15 04 (reservatie)
tveusselstonjel.be

Elke eerste zondagvoormiddag van
de maand ruilen en aanvullen van allerlei verzamelingen zoals postzegels,
postkaarten, theezakjes, suikerzakjes,
doodsprentjes, voetbalstickers, ...
Gratis

Turnzaal Sint-Luciaschool
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
Rijkevorselse Ruilclub
03 314 51 29
Van 13.00 tot 17.00 uur
Iedereen Archeoloog –
Kindernamiddag
‘Alles uit de kast’
Workshop/tentoonstelling
De tentoonstelling ‘Alles uit de kast’
wordt afgesloten met een heuse kindernamiddag waarbij je je een dag
lang een echte archeoloog mag wanen !
Kom jij ons graag helpen met opgravingen ? Maak jij de allerlekkerste prehistorische cupcakes ? Of ben je benieuwd
hoe een 3D-printer juist werkt ? Kom
dan zondagnamiddag naar het Gemeenschapscentrum te Sint-Jozef om het allemaal uit te proberen ! Voor de ouders
wordt er een cafetaria voorzien.

de onmogelijkheid van een liefdesrelatie en de krakkemikkigheid van onze
communicatie. Humor, poëzie, rauwe
realiteit en een meeslepende plot zijn
nooit veraf als Johan Terryn begint te
vertellen.

20 januari 2018

€ 10
voorverkoop: € 10
inkomprijs: € 12
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Gratis
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel,
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
en Erfgoed Noorderkempen
03 340 00 52
03 314 41 76
cultuurdienst@rijkevorsel.be
hkrijkevorsel@outlook.be

drage van € 20 geniet je van bubbels,
een uitgebreid ontbijt − met alles erop
en eraan −, het optreden van Rik Ooms
en Geert Standaert, dessert en heel
veel gezelligheid !
€ 20 inclusief ontbijt
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
Culturele Vereniging De Brug
0486 83 08 78 (reservatie)
debrug.rijkevorsel@telenet.be
(reservatie)

Om 20.15 uur
Nacht, moeder
Theatervoorstelling
‘Nacht, moeder’ vertelt het verhaal van
Jessie die koudweg aan haar moeder
meedeelt dat ze het leven niet meer de
moeite waard vindt en zegt dat ze er die
avond een eind aan wil maken. Wat volgt
is een emotionele strijd tussen beiden.
Een discussie waarbij beider verleden
wordt ontrafeld tot op het bot. Buiten
het spannende verloop is het stuk ook
volks en af en toe humoristisch, wat de
ervaring voor de toeschouwer draaglijk
en vooral menselijk maakt.

14 januari 2018
Van 10.30 tot 14.30 uur
Nieuwjaarsaperitief/ontbijtconcert
Concert

11 januari 2018
Om 20.30 uur
Johan Terryn - De Ingehuurde Man
Theatervoorstelling
Met zijn tweede voorstelling ‘De Ingehuurde Man’ bedient Johan Terryn zich
opnieuw van een groteske stijl en cabareteske uitstapjes. Dat alles om een
tragikomisch verhaal te vertellen over

€ 15
Nog nieuwjaarswensen uit te wisselen ?
Een winterzondag weg uit je luie zetel ? Een gezellige zondagmiddag onder
vrienden ? Culturele Vereniging De Brug
nodigt je uit op het jaarlijks ‘nieuwjaars’aperitief/ontbijtconcert met Rik
Ooms en Geert Standaert. Voor een bij-

Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Culturele vereniging De Brug
0486 83 08 78 (reservatie)
debrug.rijkevorsel@telenet.be
(reservatie)
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21 januari 2018

Sint-Antoniusfeesten Achtel
Feestelijkheid

Van 10.00 tot 14.00 uur
Gewijde maagden of
gewaagde meiden
Lezing of congres

Jan Uyttendaele onderzoekt het vrouwbeeld in de Middeleeuwen: vrouwen
waren ofwel 'gewaagde meiden' ofwel
‘gewijde maagden’. Daarna gaat hij in
op de liederen van de troubadours, die
beschouwd worden als de uitvinders
van de romantische liefde. Na de uiteenzetting in de kapel van het klooster,
wordt een koud buffet aangeboden in
de living van het klooster.
€ 35 inclusief koud buffet
Klooster
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Davidsfonds Rijkevorsel
03 314 39 01
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
(reservatie)

Om 10.00 uur: Plechtige mis opgeluisterd door Cantorij Sint-Antonius,
zegening der offergaven en litanieviering. Daarna optocht met zegening van
kinderfietsen, pony- en paardenruiters,
motorrijders en tractoren en optreden
dansgroep Sint-Jorisgilde.
Om 11.30 uur: verkoop van allerlei
offergaven: varkenskoppen, bloedworsten, verse melk, kippen, ...
Om 14.00 uur: Winterse wandeling van
ongeveer 7 km in en rond Achtel.
De ganse dag is er gezellig samenzijn
met warme en koude dranken en boterhammen met kop en kaas zijn verkrijgbaar. Van harte welkom in de tent bij de
Schalmei (Achtel 83).
Gratis
Kapel Achtel
Achtel 52
2310 Rijkevorsel
Cultuurgroep Achtel vzw
achtel@telenet.be

25 januari 2018
Aankondigingen van
activiteiten in februari
dien je uiterlijk op
woensdag 3 januari 2018
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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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 1 februari of 19 februari 2,5 jaar ? Dan kun je samen met

je kleuter vrijblijvend kennis komen
maken met onze instapklas(jes) op 25
januari 2018.
Gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
www.het-moleke.be

26 januari 2018
Om 20.00 uur
12de Familiequiz
Quiz
De ouderraad van Het Moleke en de
Sint-Luciaschool van Rijkevorsel organiseert i.s.m. ’t Spaghetticomité de 12de
‘Familie’quiz. Een quiz voor Jan en
alleman ! Maximum 6 deelnemers per
ploeg. Deuren open vanaf 19.30 uur. Er
wordt gestart om 20.00 uur stipt.

€ 20 per ploeg
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Ouderraad Het Moleke en
Sint-Luciaschool Rijkevorsel
03 314 12 69 (secr. kleuterschool)
03 314 61 87 (secr. lagere school)
hetspaghetticomitee@gmail.com
(inschrijven)

27 januari 2018
Van 13.30 tot 17.00 uur
Veldloop
Lopen
Alle sportievelingen geboren in het jaar
2011 of vroeger kunnen deelnemen aan
de 5de ACR-cross te Sint-Jozef. Aan het
plaatselijke voetbalterrein, gemeentebos en crossparcours is een mooie omloop uitgetekend. En... iedere deelnemer ontvangt een naturaprijs !

€ 5 - jeugd 2005-2011: € 2,50
leden: gratis
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel
AC Rijkevorsel
0499 93 44 00
kenis.eddy@skynet.be
acrijkevorsel.weebly.com
Van 16.30 tot 18.30 uur
Winterwandeling
Oudercomité De Wegwijzer
Wandeling

schenen album ‘Cub(an)ism piano solo’
kreeg 4 sterren van De Standaard en 5
sterren van het gerenommeerde jazztijdschrift Downbeat Magazine !

Kleuters die op 19 februari 2018 de
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben,
zijn welkom op onze drempeldag. Kom
samen met mama en/of papa kennismaken met de juf en de kindjes van de
klas.

€ 16

Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
03 312 37 33
directie@het-kompas.be
www.het-kompas.be

voorverkoop: € 16
inkom: € 19
voorverkoop studenten: € 9
inkom studenten: € 11
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw - www.desinger.be

28 januari 2018
Van 14.00 tot 21.00 uur
Fanfarefeesten
Concert

1 februari 2018
Lezing ‘Einde Eerste Wereldoorlog en het Interbellum
Davidsfonds Rijkevorsel
Naar jaarlijkse traditie organiseert het
Oudercomité van de Wegwijzer een gezellige winterwandeling vol avontuur
voor jong en oud. Voor slechts € 2,5
(voorinschrijving) of € 3,5 (ter plaatse)
kun je genieten van een heerlijke wandeling, een verrassing en een lekkere
soep na de wandeling.
€ 2,50
voorinschrijving: € 2,50
ter plaatse: € 3,50
GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel
Oudercomité De Wegwijzer
www.oudercomite-dewegwijzer.be
Om 20.30 uur
Aruán Ortiz - ‘Cu(ba)nism’ piano solo
Concert
De Cubaanse pianist Auran Ortiz behoort tot de absolute top van de hedendaagse pianojazz. Zijn dit jaar ver-

2 februari 2018

Gelegenheids- en verbroederingsconcerten door verschillende harmonieën,
fanfares en brassbands uit de regio.
Gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
www.fanfarevnarijkevorsel.be
www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel

31 januari 2018
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters
Opendeurdag

Het Zesde Metaal (try-out) UITVERKOCHT
De Singer vzw

8 februari 2018
Magnapop - UITVERKOCHT
De Singer vzw

12 februari 2018
Kaart- en buurtavond
Landelijke Gilde Rijkevorsel

15 februari 2018
Bas Birker
De Singer vzw
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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
Heemkundig
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
Museum gesloten
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
in december !
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
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Stenen Bergmolen
gesloten op
31 december !

OPENINGSUREN
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.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

0475 55 35 90 - bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen:
ruimtelijke ordening,
openbare werken,
Europese aangelegenheden
en landbouw

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit, communicatie en
erediensten
0478 71 05 96 - lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen:
energie, tewerkstelling, toerisme en
milieu
0474 94 06 82 - stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs, middenstand
en lokale economie

SNR

0496 08 57 25 - josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:
financiën, begroting,
informatica,
kinderopvang,
kind & gezin en
ontwikkelingssamenwerking

0496 77 81 89 - wdevisscher@ocmwrijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
derde leeftijd en huisvesting

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag
dinsdag tot vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 12.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
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 t.e.m. vrijdag
maandag t.e.m. donderdag op afspraak
maandagavond

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

Gemeentebestuur

8.30 - 12.15 uur
13.00 - 17.00 uur
17.30 - 19.30 uur
17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

OCMW

03 340 00 00		 03 340 39 65
info@rijkevorsel.be		ocmw@ocmwrijkevorsel.be
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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.

