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Een terugblik op 2017
Herinneringen van het afgelopen jaar
neem je mee naar 2018.
Onthoud van dat oude jaar
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In het budget van 2018 voorziet de gemeente Rijkevorsel
€ 3 507 843 aan investeringen. Het geld wordt onder andere
besteed aan verbouwingen, wegenwerken, ANPR-camera’s en
ondergrondse glasinzameling.
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GLS De Wegwijzer vindt het belangrijk dat ouders en leerlingen
goed begeleid worden bij hun overstap naar het middelbaar
onderwijs. Daarom gaan de leerlingen van het zesde leerjaar op
bezoek bij verschillende middelbare scholen in de buurt.
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In navolging van het centrum van Rijkevorsel krijgen ook de
wijkpaadjes in Sint-Jozef een naam. Surf naar de website van de
gemeente en stem op jouw favoriete naam !
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Dit jaar krijgen negen gemeentelijke gebouwen zonnepanelen.
Samen met GLS De Wegwijzer zullen dan tien van de vijftien
gemeentelijke gebouwen over zonnepanelen beschikken. Zowel
ecologisch als economisch een zeer interessante investering.
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Met het project Boekstart wil het gemeentebestuur samen met
Kind & Gezin ouders met hun kleine kinderen laten genieten van
boeken. Het vergroot de band tussen kind en ouder en het zorgt
er bovendien voor dat kinderen sneller kunnen lezen, schrijven
en rekenen.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
De tijd vliegt... Op oude staanklokken stond het in mooi Latijns ‘Tempus fugit’. En
inderdaad, we zitten al weer een goede maand in het nieuwe jaar, ‘putteke winter’
ligt net achter ons, de prille lente priemt om de hoek. In deze editie van 2310 kun
je daarom al heel wat lezen over nakende − terugkerende − projecten. Zo gaat onze
speelpleinwerking Kiekeboe weer op zoek naar nieuwe en vooral enthousiaste monitoren
die in de vakantieperiodes mee willen helpen om aan onze jongste inwonertjes een fijne
vakantie te bezorgen.
In Sint-Jozef startte − in navolging van een soortgelijk project in het centrum − een
initiatief om bestaande en vergeten buurtwegen weer in de kijker te plaatsen. Hoe graag
we het vaak ook anders zouden willen, ‘koning Auto’ en ‘keizer Vrachtwagen’ regeren vaak, en maken het ‘kroonprins
Zachte Weggebruiker’ niet altijd makkelijk. Trage wegen bieden dan vaak een veilig en gezond alternatief.
Dat het gemeentebestuur zelf actief de kar van een gezond leefmilieu en –klimaat mee trekt, bewijst ook de
intentie om sterk in te zetten op duurzame energiebronnen. In eerdere edities kon je al lezen hoe het wagenpark
van gemeente en OCMW systematisch in de richting van elektrisch aangedreven alternatieven gaat. In het centrum
kon je al via een laadpaal je elektrische wagen opladen, en nu krijg je ook de mogelijkheid om dit op de nieuw en
mooi aangelegde parking aan de Sonsheide te doen. In een volgende fase zal je ook je wagen elektrisch kunnen
opladen aan de parking van het OCMW aan de Prinsenpad. In de toekomst zal het aandeel van elektrische wagens in
het totale wagenpark immers gevoelig toenemen.
Een volgend actiepunt is het vergroten van het zonnepanelenpark op gemeentelijke gebouwen. De gemeenteschool
De Wegwijzer was in die zin al uitgerust, maar in 2018 zullen bijkomende zonnepanelen geplaatst worden op
gemeentelijke gebouwen. Deze hernieuwbare bron van energie kan naar de toekomst toe onze CO2-uitstoot
gevoelig doen dalen, en ons minder afhankelijk maken van immer stijgende prijzen voor energie. Daarnaast staan
nog tal van andere investeringen op het programma van 2018: het voltooien van aan de gang zijnde wegenwerken,
nieuw kantoor van politie en parochiesecretariaat, nieuwe bibliotheek en consultatiebureau Kind & Gezin, nieuwe
kinderopvang in Sint-Jozef, bouw van bijkomende serviceflats op de OCMW-campus, ... Het gemeentebestuur geeft
daarmee een krachtig signaal dat het naar de bevolking toe op een duurzame en structurele manier krachtdadig wil
besturen, en zo actief meewerken aan een beter en meer leefbaar Rijkevorsel !
Wim De Visscher,
OCMW-voorzitter en schepen
van sociale zaken, gelijke kansen,
gezondheid, derde leeftijd en
huisvesting
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BESTUUR
Investeringen van het gemeentebestuur
Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 december 2017 heeft de
gemeenteraad het budget voor 2018 vastgesteld. Het budget past binnen de
grote lijnen die in het meerjarenplan werden uitgezet: het drukt uit wat de
gemeente wil bereiken en welke financiële middelen hiervoor worden ingezet
in 2018.
Omdat 2018 een verkiezingsjaar is, heeft
het bestuur voorzichtigheid ingebouwd bij
de opmaak van het budget om zo de toekomstige financiën niet nodeloos te belasten. Het totale uitgavekrediet voor
de investeringen van 2018 bedraagt
€ 3 507 843.

Gebouwen
In 2018 worden extra middelen aangewend
voor de verbouwingswerken aan het recent
aangekochte sportcentrum De Valk en voor
de nieuwbouw aan de Hoogstraatsesteenweg, waar binnenkort de bibliotheek, de
dienst vrije tijd en het consultatiebureau
Kind & Gezin hun intrek zullen nemen. Hiervoor wordt een bijkomende uitgave van respectievelijk € 50 000 en € 200 000 gebudgetteerd.
De huidige locatie van de hoofdbibliotheek
zal volledig ingenomen worden door de
buitenschoolse kinderopvang. Voor de hieraan gekoppelde verbouwingswerken wordt
€ 265 500 extra uitgetrokken.
In het meerjarenplan is ook een budget opgenomen voor de bouw van een dienstencentrum voor het OCMW. Hiervoor wordt
€ 1 000 000 uitgetrokken.

Werken aan bruggen,
monumenten, bufferbekkens
en wegen
In samenwerking met de stad Hoogstraten
zullen twee bruggen over De Mark een fikse
onderhoudsbeurt krijgen. De twee bruggen
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liggen op de grens van Rijkevorsel en Hoogstraten: op de overgang van de straat Bolk naar Neerven en van Keirschot naar de Zandstraat. De gemeente Rijkevorsel trekt hiervoor € 40 000 uit.
Eerst wordt een studieopdracht uitgevoerd, daarna volgen de eigenlijke werken.
Voor de Stenen Bergmolen wordt budget voorzien voor de opmaak van een beheersplan. Dit
beheersplan is nodig om in de toekomst subsidies van hogere overheden te kunnen verkrijgen
voor werken aan monumenten. Voor herstellingswerken aan de molen geeft de gemeente in
2018 € 50 000 uit. 80 % van dit bedrag − € 40 0000 − wordt gesubsidieerd door het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Voor een aantal wegenwerken die dit
jaar gestart zijn, wordt een budget van
€ 1 375 000 overgeheveld naar 2018 en
wordt dit samengevoegd bij de reeds voorziene budgetten van 2018. Het betreft
de huidige wegenwerken in de Looiweg,
Bavelstraat-Bremstraat, de Gansheideweg
en de wegenwerken in en rond Gammel
(N14).
Enkele maanden geleden heeft de gemeente
enkele gronden naast de Dellenloop verworven. In 2018 zal het bestuur hier een bufferbekken aanleggen om wateroverlast in de
omgeving van de Dellenloop te vermijden.
Overtollig regenwater zal in dit bufferbekken opgevangen en ter plaatse gehouden
worden. De aanleg van het bufferbekken aan
de Dellenloop is begroot op een bedrag van
€ 40 000.

ANPR-camera’s en
ondergrondse glasinzameling
De lokale politiezone Noorderkempen, waar
ook Hoogstraten en Merksplas toebehoren,
zal in 2018 ANPR-camera’s aankopen. Voor
de ANPR-camera’s op grondgebied Rijkevorsel voorziet het bestuur een bedrag van
€ 148 232.
Tenslotte zal de glasinzameling in 2018 op
twee locaties in Rijkevorsel ook ondergronds
gebeuren. Voor de plaatsing van deze ondergrondse containers trekt de gemeente
€ 25 000 uit.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden plaats op de maandagen 29 januari en 26 februari 2018 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 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.
· 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
Van het zesde leerjaar
naar het eerste... middelbaar
Binnenkort verlaten de zesdeklassers het nest. In GLS De Wegwijzer worden
de leerlingen zo goed mogelijk begeleid in de overstap naar het secundair
onderwijs. Kennismaken met scholen die middelbaar onderwijs aanbieden is
hier een onderdeel van.

Hierbij passeren de drie types − BSO,TSO en ASO − de revue. Enkele scholen uit de regio worden
bezocht. In deze scholen organiseren de leerkrachten allerlei activiteiten zodat de kinderen een
breed zicht krijgen van wat er volgend schooljaar te verwachten valt. Een afvaardiging van één
middelbare school komt zelf naar De Wegwijzer om allerlei workshops in te richten.
Tijdens het schooljaar wordt er ook projectmatig in de zesde leerjaren gewerkt rond deze, toch
belangrijke, overstap. Ook organiseert het CLB − Centrum voor LeerlingenBegeleiding − van
Hoogstraten een infoavond rond dit thema. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht en
deze sessie is volledig vrijblijvend. In een schoolcarrière is de keuze die ouders en kinderen
moeten maken bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs, misschien wel de
moeilijkste. Daarom is het belangrijk dat ouders en kinderen hierin goed worden begeleid.
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Geboorten
Juni 2017
· Ganu Patrick Andrei, kind van Ganu Andrei en Ganu Elena, 9 juni 2017

September 2017
· Sewtahal Vardaan Shrish, kind van Sewtahal Avinash en Boejharat Santoesha, 10 sept. 2017
· Matthé Jokke, kind van Matthé Birger en Van Nijen Tinne, 20 september 2017

Oktober 2017
·
·
·
·

Sysmans Lars, kind van Sysmans Seppe en Nooyens Caroline, 8 oktober 2017
Agterbos Fee, kind van Agterbos Maarten en Matthé Lies, 20 oktober 2017
Gysen Olivia, kind van Gysen Gert en Lauryssen Els, 22 oktober 2017
Van Goethem Lenthe, kind van Van Goethem Jelle en Lenaerts Tinne, 24 oktober 2017

November 2017
·
·
·
·
·
·

Mertens Felien, kind van Mertens Joris en Sprangers Leen, 4 november 2017
Rutten Sepp, kind van Rutten Benjamin en Van Den Kinschot Lynn, 4 november 2017
Peeters Janne en Daan, kinderen van Peeters Frederic en Van Beers Kim, 9 november 2017
Nooyens Finn, kind van Nooyens Niels en Geysen Sarah, 16 november 2017
Delwiche Liano Evan, kind van Delwiche Franky en Ferrari Ellen, 17 november 2017
Geets Féline, kind van Geets Kevin en Vervecken Anouk, 21 november 2017

Huwelijken
· Van Rompaey Guy en Hoppenbrouwers Kim, 4 november 2017

Overlijdens
Oktober 2017

December 2017

· Matthé Jan, 17 oktober 2017
· Van Limbergen Paul, 21 oktober 2017

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

November 2017
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Roelen Glenn, 4 november 2017
Engels Constant, 6 november 2017
Korobka Doucija, 15 november 2017
Van Erwegen Stephania, 18 nov. 2017
Hilgers Maria, 21 november 2017
De Vrij Maria, 21 november 2017
Maes Lucia, 22 november 2017
Sips Marie, 23 november 2017
Mertens Marie-Louise, 26 november 2017
Mertens Emiel, 30 november 2017

Boogaerts Scholistica, 7 december 2017
Peeters Paula, 7 december 2017
Rombouts Adriaan, 11 december 2017
Smulders Gabriella, 11 december 2017
Janssens Lydia, 13 december 2017
Nuyts Christiana, 25 december 2017
Janssen Maria, 25 december 2017
Goris Brigitte, 27 december 2017
Verhoeven Florentia, 27 december 2017
Hoppenbrouwers Bruno, 30 dec. 2017
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LEVEN EN WELZIJN
Heb je recht op een
verwarmingstoelage ?
Zoals de voorbije jaren, kunnen sommige
personen ook nu een beroep doen op het
‘stookoliefonds of sociaal verwarmingsfonds’, dat steun biedt aan iedereen die zijn
verwarmingsfactuur moeilijk kan betalen.
Om te weten of men kan genieten van deze
tussenkomst worden hieronder de belangrijkste voorwaarden opgesomd. Indien je
meent hieraan te voldoen, kun je een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het
OCMW.

Over welke brandstof gaat het ?
· huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en
in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis)
· verwarmingspetroleum (type c) in bulk of
aan de pomp
· bulkpropaangas aan huis geleverd in grote
hoeveelheid (in een propaangastank, niet
in flessen)
Opgelet: de aanvraag moet gebeuren binnen
de 60 dagen na de leveringsdatum.

Wie kan een beroep doen op
deze financiële tussenkomst ?
1. Personen met recht op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming
Personen die over de Verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds beschikken, te bewijzen met sticker van
mutualiteit. Dit kunnen kinderen met
een handicap zijn, langdurig werklozen,
personen met een uitkering voor personen
met een handicap, leefloners, ... In deze
situatie moet het inkomen van het gehele
huishouden wel lager zijn dan de bedragen die in categorie 2 staan opgesomd.
2. Personen of gezinnen met een
laag inkomen
Personen of gezinnen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van
het ziekenfonds, maar wiens bruto belastbare inkomen lager ligt dan € 18 363,39, te
verhogen met € 3 399,56 per persoon ten
laste, komen ook in aanmerking. Voor deze
categorie moet er ook rekening gehouden
worden met het onroerend inkomen van
alle eigendommen, met uitzondering van
de eigen woning waarin men woont.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad vindt plaats op
donderdag 15 februari 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis.
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3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling en die de verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je betaald hebt voor jouw energie, maar is over
het algemeen beperkt tot € 0,14 cent voor
de eerste 1 500 liter. Dit komt overeen met
€ 210 per jaar.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp
aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum type c is er een forfaitaire
toelage van € 210.

Het OCMW zal je vragen minimaal volgende
documenten voor te leggen. Zonder deze gegevens kan geen aanvraag ingestuurd worden:
· In ieder geval de leveringsfactuur die niet
ouder is dan 60 dagen. Indien je in een
gebouw met meerdere appartementen
woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de
factuur en een attest met vermelding van
het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
· De identiteitskaart van jezelf en van al de
inwonende meerderjarige gezinsleden.
· Een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden.
· Het laatst ontvangen aanslagbiljet in de
personenbelasting en het laatst ontvangen aanslagbiljet in de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen).

Sociale dienst van het OCMW
Prinsenpad 27
2310 Rijkevorsel
03 340 39 65
www.verwarmingsfonds.be

Meer
info

Verjaardagsfeestje in WZC Prinsenhof
Hoe vraag je de toelage aan ?

Woensdag 7 februari 2018

Indien je denkt recht te hebben op steun van
het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met de sociale dienst van het
OCMW. Het OCMW zal nagaan:
· of je wel degelijk behoort tot één van de
categorieën van de doelgroep
· of je inderdaad gebruik maakt van een
brandstof waarvoor je de steun kunt krijgen
· of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar je gewoonlijk
verblijft

· pannenkoek met sinaasappelsaus en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.

Valentijnsmenu in WZC Prinsenhof
Woensdag 14 februari 2018
Inschrijven bij het secretariaat van het woonzorgcentrum.
Voor info over het menu en de prijs van de maaltijd kun je eveneens terecht bij het secretariaat.
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LEVEN EN WELZIJN
Hulp nodig bij het sneeuwvrij
houden van je oprit ?
Voor minder mobiele personen is het niet
altijd evident om hun voetpad of oprit zelf
sneeuw- of ijsvrij te maken. Ben je hulpof zorgbehoevend en heb je problemen om
jouw stoep sneeuwvrij te maken, weet dat
het OCMW verschillende diensten heeft die
je hierbij mogelijks kunnen helpen, zoals de
klusjesdienst, aanvullende zorg aan huis of
gemeenschapswerk via de sociale
dienst.
OCMW Rijkevorsel
03 340 39 65
ocmw@ocmwrijkevorsel.be

Meer
info

Damiaanactie voert
campagne op 26, 27
en 28 januari 2018
Samen een écht leven redden
We dompelen ons steeds vaker onder in een
virtuele wereld. Een wereld waarin we al
spelend strijden om fictieve levens.
Die kleine ontsnapping aan het echte leven
kan soms deugd doen maar we mogen de
werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Dat
is er eentje waarbij fundamentele waarden
die voor ons vanzelfsprekend zijn niet voor
iedereen gelden. Zoals de toegang tot de gezondheidszorg.

Lepra, een reëel probleem
De infectieziekte lepra slaat ook vandaag
nog genadeloos toe. Jaarlijks worden er
meer dan 220 000 nieuwe patiënten opgespoord. Lepra is een armoedeziekte.
Patiënten hebben dikwijls de middelen niet
om medische hulp te zoeken. Maar de kans
op een behandeling mag voor hen geen
droom blijven.
Wist je dat Damiaanactie met € 50 een behandeling kan opstarten voor een patiënt ?
€ 50 volstaat dus om een écht leven te redden.

Samen in actie
Met de januaricampagne zet Damiaanactie
haar strijd tegen lepra onverminderd verder.
Kom samen met ons in actie !
Meer info:
· www.damiaanactie.be
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Budgetmeters en
oplaadterminals
Een nieuw jaar brengt nieuwe en frisse veranderingen met zich mee. De betaal- en
oplaadterminals voor de budgetmeters voor
aardgas en elektriciteit zullen, tijdens de
komende weken, een grondige moderne
‘facelift’ krijgen.

Vergeet dan niet om jouw volledige adres,
de gebruikte sticker en een beschrijving van
de reclamefolders en/of gratis regionale
pers door te geven. De klachten worden
doorgestuurd aan de distributiesector die de
lokale bedeler aanspreekt.

Bel-me-niet-meer
Krijg je vaak reclametelefoontjes over bepaalde producten of abonnementen en interesseert dit jou niet ? Geef dan jouw nummer
op bij bel-me-niet-meer.be en ontvang niet
langer dergelijke telefoontjes.
We herinneren de personen die reeds een
aardgasbudgetmeter bezitten er graag aan
dat ze zich nog tot 31 maart kunnen aanbieden op het OCMW om te laten onderzoeken
of ze in aanmerking komen voor een minimale aardgaslevering (MAL). Iedereen kan
zijn budgetmeter opladen op het OCMW,
Prinsenpad 27, of in één van de klantenkantoren van Eandis. Alle toestellen zullen vervangen worden door het nieuwe model tussen 8 januari en 31 maart 2018.
Meer info:
· www.eandis.be - sociale dienstverlening Alles over de budgetmeter

Geen reclame-sticker
Bijna dagelijks vind je reclamedrukwerk en/
of persdrukwerk in de brievenbus. Ben je dit
beu en wens je geen reclame meer te ontvangen ? Haal dan gratis een sticker − NEE
gratis pers - NEE reclamedrukwerk − af aan
het onthaal in het gemeentehuis en plak
deze op je brievenbus. Indien je ondanks de
sticker nog steeds reclame ontvangt, kun je
via sticker@ovam.be een klacht indienen.

Meer info:
· www.ovam.be
· www.bel-me-niet-meer.be

Vacatures OCMW
Het OCMW van Rijkevorsel heeft openstaande vacatures voor het Woonzorgcentrum Prinsenhof. Het betreft de functie van
kinesitherapeut (dubbelpadfunctie BV1-3/
A1a-3a) en van gebrevetteerd/gediplomeerd
verpleegkundige (C3-C4). Beide functies
zijn halftijdse betrekkingen in contractueel
dienstverband van onbepaalde
duur.
www.rijkevorsel.be/
vacaturesOCMW

·
·
·
·

Meer
info

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
Beslis mee over de naamgeving
van de Sint-Jozefse wijkpaadjes
In 2016 kregen een aantal wijkwegjes in het centrum van Rijkevorsel een
speelse naam, denk maar aan het Haasje-over-pad, het 1-2-3-pianopad en het
Ollekebollekepad. Dit jaar gaan we op zoek naar nieuwe namen voor de trage
wegen van Sint-Jozef.

Een werkgroep bestaande uit een afvaardiging van het schepencollege, de vrijwilligers van
Toerisme Rijkevorsel en de Heemkundige Kring en de directie van GVBS Het Kompas heeft de
voorbije maanden gewerkt aan de naamgeving van de kleine voetpaadjes in Sint-Jozef. Je kent
ze ongetwijfeld allemaal wel, de wegjes die we dagdagelijks gebruiken voor onze verplaatsingen naar het werk, school of winkel.
Net zoals in het centrum krijgen enkele van de paadjes een naam gebaseerd op oude rijmpjes,
spelletjes of liedjes. De werkgroep heeft een aantal trage wegen in Sint-Jozef geselecteerd
alsook een aantal kinderspelen en rijmpjes. In Het Kompas zal ook volop gewerkt worden rond
deze wijkpaadjes. De leerlingen kunnen zo op een ludieke manier ook kennismaken met de oude
rijmpjes en spelletjes.

Stemmen maar !
Vanaf 20 januari 2018 kan iedereen stemmen voor hun favoriete spelletje of rijmpje. De meest
gekozen spelletjes en rijmpjes worden als naam gekozen voor de geselecteerde wijkpaadjes.
De werkgroep bepaalt later welke naam aan welk straatje wordt toegewezen.
Stemmen kan tot en met 28 februari 2018 via www.rijkevorsel.be/wijkpaadjes.
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Aanpassing dienstregeling
De Lijn n.a.v. wegenwerken
in Gammel
Op maandag 8 januari 2018 heeft De Lijn de
dienstregeling in en rond de wegenwerken
tussen Hoogstraten en Rijkevorsel gewijzigd. De omleidingen werden aangepast om
het verkeer in de omgeving vlotter te laten
verlopen en de plaatselijke gemeentewegen
niet te zwaar te belasten.
Lijnen 400, 401, 408, 409, 433, 435 en 608
volgen tijdelijk een omleiding tussen Rijkevorsel en Hoogstraten via Wortel en Bolk. De
dienstregeling van deze lijnen werd aangepast. Als gevolg daarvan werden ook op lijnen 410 en 430 enkele ritten gewijzigd. De
lijnen 600 en 620 bedienen Rijkevorsel tijdelijk niet. Deze rijden tot het einde van de
werken rechtstreeks van Brecht naar Hoogstraten en omgekeerd. Doordat de bussen op
dit stuk wat extra wachttijd krijgen, verandert de dienstregeling niet aan alle haltes
die nog bediend worden.
De nieuwe dienstregelingen kun je opvragen
via de routeplanner van De Lijn. Opgelet: de
nieuwe dienstregeling hangt niet op aan de
haltes. Enkel de website van De Lijn bevat
de juiste dienstregelingen.

Pendelbussen
Vanuit de gemeente werd aan De Lijn gevraagd om pendelbussen in te zetten als
tegemoetkoming voor het wegvallen van de
bussen 600 en 620. De gemeente is bereid de
kosten voor deze extra bussen te betalen. De
Lijn heeft echter laten weten dat het inzetten van pendelbussen tijdens de spitsuren
geen optie is, omdat ze over te weinig bussen en mankracht beschikken om de pendelbussen op deze momenten te laten rijden.
Voor de daluren zal De Lijn nog een voorstel
proberen uit te werken.

Het meest aangewezen is om vanuit Rijkevorsel naar Hoogstraten of richting Antwerpen te geraken is gebruik te maken van de
lijn 432. Met deze bus kun je afstappen in
Sint-Lenaarts (halte J. Cardijnlaan = aan
de lichten). Van hieruit kun je dan de bus
(600-602-600) nemen richting Hoogstraten
of richting Antwerpen.

Een voorbeeld
Van Rijkevorsel via Sint-Lenaarts naar Hoogstraten:
· Aan kerk Rijkevorsel om 12.33 uur de lijn
432 richting Sint-Lenaarts
· Afstappen in Sint-Lenaarts halte J. Cardijnlaan (aan de lichten)
· om 13.14 uur de lijn 602 richting Hoogstraten (Meersel-Dreef)
Met de lijn 432 kun je ook rechtstreeks naar
Station Noorderkempen rijden om van daaruit de trein of de bus richting Antwerpen te
nemen.
De studenten die in Hoogstraten school lopen maken best gebruik van de lijnen 401 en
400. De rijtijden van deze bussen kan men
terugvinden op de routeplanner van De Lijn.
Meer info:
· 070 220 200 (De Lijn info)
· www.delijn.be/routeplanner
· www.rijkevorsel.be/aanpassingDeLijn
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Sluit je aan bij het
Buurtinformatienetwerk (BIN)
Een buurtinformatienetwerk of BIN is een
gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Een BIN
heeft volgende doelstellingen:
· Bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
· Bevorderen van sociale controle
· Bevorderen van de preventiegedachte
Een BIN is dus geen groepering van mensen
die toezichtsrondes en patrouilles uitvoeren.

Hoe werkt een BIN ?
Als je verdachte gedragingen en toestanden
ziet, kun je deze melden aan de lokale politie. Deze informatie wordt geëvalueerd en
zo nodig brengt de politie de BIN-leden op
de hoogte. Dit gebeurt telefonisch via een
phone-mailbericht.
Bij een activatie van het BIN wordt aan de
leden gevraagd om gedurende een half uur
een verhoogde waakzaamheid aan de dag te
leggen. Nakijken of alle ramen en deuren
van de woning nog steeds slotvast zijn, de
lichten aansteken en van binnenuit de omgeving zo goed mogelijk observeren.
De activatie kan zowel gedurende de dag of
nacht plaatsvinden. Mocht je dan nog eventuele verdachte situaties opmerken, dan kun
je deze via het nummer 101 doormelden aan
de politiediensten.
De politie tracht ook in de mate van het mogelijke feedback te geven aan de burgers
over de resultaten van de aangebrachte meldingen. Hiervoor is een meldingsketen georganiseerd zodat meldingen in ‘real time’
worden verspreid door de radiokamer van de
politie of door de politiezone zelf.

BIN in Rijkevorsel
Iedereen kan gratis lid worden van het BIN.
Indien je ook wenst aan te sluiten, kun je
contact opnemen met het wijkkantoor van
de politie te Rijkevorsel of met de BIN-coördinator Siegfried Fockaert.
Meer info:
· Politiewijkpost Rijkevorsel
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 40
wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be
· Siegfried Fockaert
0476 71 93 42
Siggi13@telenet.be
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Verkeershinder

Laadpaal voor elektrische
wagens op parking Sonsheide

Wielerwedstrijden
Op de nieuwe parking aan de Sonsheide tegenover sportcentrum De Valk kun je sinds
kort jouw elektrische wagen opladen. De
publieke laadpaal werd geplaatst door netbeheerder Eandis. De laadpaal voorziet twee
stopcontacten. Publieke laadpalen zijn voor
eigenaars van elektrische voertuigen vooral
belangrijk om te kunnen bijladen. Ze zijn
ook cruciaal voor personen die niet de mogelijkheid hebben om in of rond de woning
een privé-oplaadpunt te plaatsen.

Het opladen gebeurt tegen betaling. De
laadpalen van Eandis − uitgebaat door Allego − hanteren een tarief van € 0,31/kWh
inclusief BTW.

Op termijn vier laadpalen
Naast parking Sonsheide is er ook een laadpaal beschikbaar op parking Pastorij in het
centrum van Rijkevorsel. Eandis zal nog
twee extra laadpalen − telkens met twee
stopcontacten − plaatsen in Rijkevorsel: in
2018 op de parking van het OCMW en later
ook op de site van het Sas.
Sinds kort is er ook een gratis
laadpaal voor elektrische fietsen
aan het klooster naast het gemeentehuis. Dit kan gratis en enkel tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

·
·
·
·

Op zaterdag 24 februari 2018 organiseert
WSC Sint-Jozef wielerwedstrijden. De omloop loopt grotendeels in Sint-Jozef Rijkevorsel. In overleg met de politie en de organisatoren werd een omleiding uitgestippeld.
Van 13.00 tot 17.30 uur wordt tijdens de
wielerwedstrijden eenrichtingsverkeer ingesteld op volgende wegen: Sint-Jozef, Eikendreef, Beersebaan, Hoge Heideweg, Oude
Goorstraat en Stevennekens. Alle doorgaand
verkeer is dus verboden op het parcours.
Plaatselijk verkeer in dezelfde richting als
de renners blijft mogelijk met een uitzondering voor een gedeelte van de Beersebaan
waar het verkeer in beide richtingen toegelaten blijft. Verkeer tegen de rijrichting van
de renners op het resterende gedeelte van
het parcours is verboden.
Op de gemeentewegen Vorselmoerweg en
op de Beersebaan − vanaf aansluiting met
de Drijhoek − zal enkel plaatselijk verkeer
toegelaten worden in de richting van Beerse.
Het verkeer komende vanuit Rijkevorsel
centrum en rijdende richting Beerse zal omgeleid worden via Merksplas. Vanaf 10.00
tot 18.00 uur wordt er een parkeerverbod
ingesteld aan beide zijden van de rijbaan
Sint-Jozef.

Meer
info

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
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BOUWEN EN WONEN
2/3de gemeentelijke gebouwen
Rijkevorsel krijgt zonnepanelen
De gemeente Rijkevorsel investeert fors in zonne-energie. In de loop van
2018 zullen maar liefst negen gemeentelijke gebouwen voorzien worden
van zonnepanelen. Samen met GLS De Wegwijzer, waar al heel wat jaren
zonnepanelen op het dak liggen, zullen dan in totaal tien van de vijftien
gemeentelijke gebouwen over zonnepanelen beschikken.
Het gaat om volgende gebouwen:
· Gemeentehuis, Molenstraat
· Klooster, Molenstraat
· Gemeentelijke werkplaats,
Vijversweg
· Gemeenschapscentrum,
Sint-Jozef
· Buitenschoolse kinderopvang,
centrum en Sint-Jozef
· Jeugdlokaal, Kruispad
· Dienstgebouw kerkhof,
centrum
· Bibliotheek,
Hoogstraatsesteenweg
De vijf overige gebouwen betreffen monumenten of historische
gebouwen waar het voorlopig niet
opportuun wordt geacht om hier
zonnepanelen te plaatsen.

Ecologisch en economisch interessant !
In totaal betreft het een investering van e 167 000. Dit bedrag zal na ongeveer 11 jaar terugverdiend zijn. Na 20 jaar zullen de zonnepanelen ongeveer e 200 000 winst opleveren aan
verminderde energiekosten. Jaarlijks zal de gemeente met deze installaties meer dan 100 000
kWh groene elektriciteit opwekken, goed voor een vermindering van meer dan 20 ton CO2.
Het gemeentebestuur wil met deze investeringen verder het goede voorbeeld geven voor het
halen van de klimaatdoelstellingen. Binnen het streekproject Kempen2020 stelde de gemeente
zich tot doel om 20 % CO2 te reduceren tegen 2020. De plaatsing van zonnepanelen kan hiertoe
een belangrijke bijdrage leveren.
Ook voor woningen is het plaatsen van zonnepanelen nog steeds interessant. Via de zonnekaart
kun je kijken of jouw dak geschikt is voor de plaatsing van zonnepanelen. Kijk voor meer info
op www.energiesparen.be/zonnekaart.
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BENOveren, dat is
nog beter renoveren !
Benoveren is renoveren in de overtreffende
trap. Nog beter renoveren dan we de laatste
jaren al deden dus. Het doel ? Een zo duurzaam mogelijke woning, waarin je je hele
leven kunt blijven wonen.

Waarom BENOveren ?
Wie BENOveert denkt vooruit. Zo haal je
meer voordelen uit renovatiewerken. Hoe
sneller je BENOveert, hoe sneller je deze
vruchten plukt:
· lagere energiefactuur
· meer wooncomfort
· hogere vastgoedwaarde
· minder CO2-uitstoot
· financiële steun van de overheid

BENOvatiepremies op. Meer info via de
website www.energiesparen.be
· Als je minimaal drie energiebesparende
investeringen combineert binnen de vijf
jaar, ontvang je daarbovenop een totaalrenovatiebonus. Het totaal bedrag aan
bonussen kan oplopen tot € 4 750 per woning.
· Renoveer je liever in groep en onder begeleiding ? Laat je dan begeleiden door een
BENOvatiecoach door je in te schrijven op
de burenpremie via www.eandis.be. Als
je je woning tot bijna energieneutraal wil
renoveren, kun je ook extra begeleiding
krijgen via www.kempen2020.be/BEN.

Zet je woning op de kaart!
Vergelijk jouw energieverbruik met dat van
een gelijkaardig gezin in een gelijkaardige
woning ! Ga naar de website www.eandis.
zetjewoningopdekaart.be en kijk hoe jouw
woning er voor staat.

BENOveren, hoe doe je dat ?
Een geslaagde BENOvatie steunt op verschillende pijlers. Dit zijn alvast enkele belangrijke vuistregels:
· Investeer in isolatie en duurzame verwarming. Dat verdien je dubbel en dik terug !
· Schenk voldoende aandacht aan luchtdichtheid en zonnewering.
· Zorg voor een goede ventilatie.
· Maak zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals een
zonneboiler.

Welke ondersteuning
kun je krijgen?
· Investeren in dakisolatie, buitenmuurisolatie, vloerisolatie, HR-beglazing, een
warmtepomp of een zonneboiler levert
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BOUWEN EN WONEN
Onderhoud bufferbekken
Dijkbeemd
Voor het onderhoud aan het bufferbekken
gelegen aan de Dijkbeemd tussen de Wouwer en de Waterdelt is Pidpa verantwoordelijk. Voor dit jaar plannen ze hiervoor een
begrazingsproject in. Dit wil zeggen dat ze
rondom het bekken een draad zetten en dat
er een viertal keer per jaar over een korte
periode schapen binnen deze zone ingezet
worden voor het onderhoud.

Prijzen gekend van de
samenaankoop muurisolatie
De gemeente organiseert samen met de
buurgemeenten en IOK een samenaankoop
muurisolatie. Een stuurgroep van geïnteresseerde deelnemers maakte een keuze tussen de binnengekomen offertes. Zowel voor
spouwmuur-, buitenmuur- als voor binnenmuurisolatie werden firma’s aangesteld. Alle
inwoners van Rijkevorsel kunnen dit jaar gebruik maken van deze interessante prijzen
en voorwaarden. Doe nu nog je voordeel en
verlaag je energiefactuur!
Meer info:
· www.iok.be/muurisolatie

Erkenning aannemers
bij werken in opdracht van
de gemeente
Als de gemeente werken wil laten uitvoeren
aan wegen of gebouwen, wil deze ter ondersteuning van de lokale economie natuurlijk
graag dat ook bedrijven uit Rijkevorsel hiervan een graantje kunnen meepikken.
Echter, als de gemeente werken uitbesteed,
is het soms noodzakelijk dat aannemers over
een erkenning beschikken, wanneer het bedrag van de opdracht bepaalde drempelbedragen overschrijdt − € 75 000 excl. btw of
€ 50 000 excl. btw afhankelijk van de rangschikking in een bepaalde categorie of ondercategorie.
Deze erkenningsregels dienen de gemeente
in staat te stellen om m.b.t. de aannemers
over de nodige waarborgen te beschikken,
met name dat de aannemer financieel en
technisch bekwaam is tot het uitvoeren van
werken van een bepaalde aard en een bepaalde omvang.
Meer info over de categorieën, de bijhorende klassen en het verkrijgen van een erkenning vind je op www.economie.fgov.be
- nl/ondernemingen - specifieke_domeinen
- kwaliteit_bouw.

Strooiplan
Op bijgevoegd strooiplan zie je waar er
prioritair gestrooid wordt op de gemeentewegen (aangeduid in geel). Als deze voldoende sneeuw- en ijsvrij zijn, worden
de niet-prioritaire wegen (groen) ook gedaan. De gewestwegen (blauw) en fietspaden langsheen deze wegen worden door
het Agentschap Wegen en Verkeer van het
Vlaams Gewest gestrooid.
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Strooiplan

Legende
n Gemeente prioritair
n Gemeente niet-prioritair
n Vlaams Gewest
Gemeentegrens

· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76

Meer
info
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VRIJE TIJD
Van jongs af aan lezen
met het project Boekstart
Het consultatiebureau van Kind & Gezin, de buitenschoolse kinderopvang en
de bibliotheek van Rijkevorsel slaan de handen in elkaar en starten vanaf
januari met het project Boekstart in Rijkevorsel. Met Boekstart wil het
gemeentebestuur samen met Kind & Gezin ouders met hun kleine kinderen
laten genieten van boeken.

Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en
beter rekenen. Ze lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen in een
boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren kennen, verhaaltjes vertellen en
beluisteren, haalt bovendien de band tussen ouders en kinderen aan. Het is ‘quality time’, goed
voor een levenslange herinnering aan warme momenten en geborgenheid.
Concreet overhandigt Boekstart op twee momenten boeken en informatie over voorlezen aan
jonge gezinnen. Wanneer ouders met hun kindje van zes maanden oud het consultatiebureau
van Kind & Gezin bezoeken ontvangen ze een babypakket. Daarin zit een stoffen knisperboekje,
een brochure met informatie over voorlezen en een folder over de bibliotheek. Wanneer diezelfde kinderen op de leeftijd van vijftien maanden naar het consultatiebureau gaan, krijgen
ze een uitnodiging om in de bibliotheek een peuterpakket op te halen met twee boeken en een
brochure boordevol informatie en tips.
Ook in de bibliotheek zelf zal Boekstart vorm krijgen. Vanaf begin januari zal je er Boekstartrugzakjes kunnen uitlenen, met daarin twee badboekjes, knisperboekjes, stoffen boekjes en/of
kartonboekjes. Bovendien leent de bibliotheek twee koffers met boekjes voor de allerkleinsten
uit aan het consultatiebureau en aan het peuterspeelpunt in de kinderclub.
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Uitgelezen !

Deze maand
de uitgelezen
selectie van
Greet Verlinden,
huismoeder en
getrouwd met Gerd
Michiels. Samen
hebben ze vier
kinderen: Ashanti,
Milan, Levi en
een pleegzoontje
Alexander.

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.

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?

Met welk personage zou je
graag bevriend zijn ?

‘Het heft in eigen hand’ van Stephanie
Laurens.

Met Kitty, uit hetzelfde boek van Santa Montefiore.

Leen je soms iets anders
dan een boek ? Wat kun je
aanraden ?

Heb je onlangs nog voorgelezen
aan iemand ?

Stripverhalen van Kiekeboe.

Hoe vaak bezoek je
de bibliotheek ?
Eénmaal per maand.

Welk boek is jouw
absolute nummer 1 ?
‘De kindertrein’ van Christina Baker Kline.

Welk boek of verhaal heeft je
ooit echt geholpen ?
‘Gids voor succesvol opvoeden’ van Peter
Adriaenssens.

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij ?

Aan mijn zoontje lees ik ‘Tip de muis wil niet
eten’ voor. Het zijn leerrijke boeken om kinderen te helpen in hun ontwikkeling.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
Virginia Andrews, Gerda van Wageningen en
Santa Montefiore.

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘Jane Eyre’ van Charlotte Brontë.

Waar lees je het liefst ?
Als we op vakantie zijn aan de rivier in het
zonnetje.

‘De vrouwen van kasteel Deverill’ van Santa
Montefiore.

Dit was voorlopig de laatste ‘Uitgelezen!’. Deze rubriek verdwijnt voor
een tijdje in de boekenkast, maar
geen nood: vanaf volgende maand
komt er een gloednieuwe rubriek in
de plaats !
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VRIJE TIJD
Speelstraten in Rijkevorsel

Inschrijving monitoren
speelpleinwerking
Kiekeboe 2018
De jeugddienst en de Kinderclub kijken alweer uit naar de zomervakantie, want dan
zal speelpleinwerking Kiekeboe zijn deuren weer openen voor alle kinderen die
zich eens flink willen uitleven ! En hiervoor
zijn we natuurlijk nog op zoek naar monitoren...
Ben jij op 1 januari 2018 17 jaar, of 16 jaar
én in het bezit van een animatorenattest,
en werk je graag met kinderen ? Vul dan snel
het enige echte inschrijvingsformulier in en
bezorg het voor 18 februari 2018, samen met
je bewijs van goed gedrag en zeden aan de
jeugddienst of de Kinderclub. Een bewijs van
goed gedrag en zeden kun je aanvragen bij
de dienst burgerzaken of via het e-loket van
de gemeentewebsite.
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.
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 vrijdagavond 16
maart verwachten we alle monitoren voor de
startvergadering Kiekeboe 2018. Dan maken
we de werkrooster voor de zomer bekend
en starten we met de planning van de activiteiten.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
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Meer
info

Wil jij jouw straat omtoveren tot een speelstraat ? Vul dan de nodige formulieren in die
je terugvindt op www.jeugdrijkevorsel.be of
bij de jeugddienst en bezorg ze voor 16 april
2018 aan de jeugddienst. Om in aanmerking
te komen voor een speelstraat gelden enkele
voorwaarden.

Waaraan moet de straat
voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woonkarakter. De aanwezigheden van bv. handelszaken kan de inrichting van een speelstraat bemoeilijken.
· De straat heeft een snelheidsbeperking
van max. 50 km/uur.
· Er rijdt geen openbaar vervoer door de
straat.
· Er is geen doorgaand verkeer in de straat
(de politie geeft advies of het verkeer
veilig langs andere wegen kan geleid worden).

Voorwaarden voor de bewoners
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij
de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus
zelf voor een invulling van de speelstraat.
· Minstens 80 % van de bewoners verklaart
zich akkoord met de inrichting van een
speelstraat. Dit moet bewezen worden aan
de hand van een gehandtekende enquête.
· Elke speelstraat heeft minstens 2 speelstraatverantwoordelijken die alles in
goede banen leiden.
· Er worden vaste data en uren voor de
speelstraat voorgesteld door de bewoners.

Het aanvraagformulier en de bewonersenquête kun je downloaden via de
website www.rijkevorsel.be/
speelstraten.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/speelstraten

Meer
info

Sportcentrum De Valk
definitief in handen
van de gemeente
Historisch moment
voor Rijkevorsel
Eind augustus 2017 keurde de gemeenteraad
de verkoopovereenkomst voor sportcentrum
De Valk goed. Op maandag 8 januari 2018 is
de notariële verkoopakte in het bijzijn van
het gemeentebestuur en de vorige eigenaar
voorgelezen en getekend. Vanaf nu is het
sportcentrum dus definitief eigendom van
de gemeente.
De gemeente heeft de voorbije weken reeds
de nodige voorbereidingen getroffen voor de
op stapel staande verfraaiings- en herstellingswerken in De Valk. In 2018 worden deze
werken uitgevoerd in diverse fases. 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. De sporthal blijft toegankelijk
tijdens de duur van de werkzaamheden.
Het betreft aanpassingswerken aan de
verwarming, verluchting en elektriciteit,
vernieuwing van het sanitair, schilder- en
schrijnwerken, werken ter verbetering van
de brandveiligheid, onderhoudswerken van
het groen en de installatie van een toe-

gangscontrolesysteem. Deze opfrissing moet
ervoor zorgen dat de sporthal nog minstens
enkele jaren dienst kan doen. Ondertussen
zal de gemeente in overleg met alle betrokken partijen nagaan welke noden er zijn
voor de toekomst.

Huren van sportaccommodatie
Wie een sportveld of zaal willen huren, dient
contact op te nemen met het evenementenloket van de gemeente via evenementen@
rijkevorsel.be of telefonisch via het nummer
03 340 00 36 of 03 340 00 35.

Erkenning gemeentelijke
sportverenigingen
Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als sportvereniging is beschikbaar
tot 15 februari 2018 op de gemeentelijke
website 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.

Algemene vergadering
Sportraad
Op maandag 5 februari 2018 is de eerstvolgende algemene vergadering van de sportraad. Deze vindt plaats in de raadzaal van
het gemeentehuis om 20 uur.

·
·
·
·
·

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Advocaat
Hild Janssen

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden

Bereidingswijze

· 125 ml alcohol
· 8 eierdooiers
· 350 g witte fijne suiker
· 2 zakjes vanillesuiker
· 0,5 l room

Eierdooiers en suiker mengen.
Voeg de room toe.
3 minuten mixen (suiker mag niet kraken).
1 nacht laten staan.
Alcohol toevoegen en alles nog eens mixen.
Door Nesquik toe te voegen, kun je chocoladeadvocaat bekomen !

Uitslag tombola KWB ‘Dag van de vriendschap’ 2017
1008
1204
1484
1682
1767
1962

1022
1301
1497
1687
1772
1965

1048
1313
1499
1691
1819
1971

1077
1321
1500
1693
1821
1973

1081
1323
1503
1698
1833
1975

1085
1327
1513
1712
1834
1985

1089
1344
1517
1715
1848
1990

1100
1347
1519
1734
1851
2013

1118
1350
1523
1743
1859
2064

1134
1357
1560
1744
1878
2074

1145
1366
1576
1746
1880
2077

1150
1375
1577
1748
1883
2080

1164
1382
1599
1756
1911
2097

1171
1391
1605
1764
1918

Prijzen af te halen tot 28 februari 2018 bij François Deprez, Klundert 51 - 2310 Rijkevorsel, 03 312 24 57.
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1176
1482
1676
1766
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1 februari 2018
Van 20.00 tot 22.00 uur
Einde Eerste Wereldoorlog
en het Interbellum
Lezing

De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

nen. Inschrijven vooraf via de website
www.rijko-korfbal.be -> dubbelklik op
evenement ‘ontbijt – brunch buffet’.
Totaal bedrag vooraf over te schrijven
op rekeningnummer BE88 8600 1034
6141 van Rijko vzw voor 31 januari 2018.

4 februari 2018
Van 8.45 tot 12.00 uur
Verrassend Rijkevorsel
Wandelen

Prof. Rooms komt spreken over het
einde van Wereldoorlog I, de periode
tussen de twee wereldoorlogen en de
aanloop naar Wereldoorlog II.
€5
Oude Pastorij
Dorp 47
2310 Rijkevorsel
Davidsfonds Rijkevorsel i.s.m.
Vormingplus Kempen
03 314 39 01
(reservatie)
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
(reservatie)

2 februari 2018
Om 20.30 uur
Het Zesde Metaal - try-out
(UITVERKOCHT)
Concert

In het voorjaar van 2018 trekt Het
Zesde Metaal naar de theaters met volledig herwerkte versies van songs uit
het beklijvende album ‘Calais’, afgewisseld met werk uit eerdere albums.
Als voorbereiding op deze theatertournee komt Het Zesde Metaal met veel
plezier try-outen in de Singer.
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€ 12

Tijdens de verkenningswandeling ‘Verrassend Rijkevorsel’ kun je kennismaken met één van de moooiste plekjes
van Rijkevorsel. Op uitnodiging van
Natuurpunt Voorkempen wandelen we
in natuurgebied De Bonte Klepper, gelegen naast het kanaal Dessel-Schoten
en pal op de grens van Rijkevorsel,
Malle en Brecht. De Bonte Klepper is
vrij klein, maar het is omgeven door
het veel grotere natuurgebied de Volharding. We verzamelen op de parking
naast de kerk in Rijkevorsel. Van daaruit rijden we met wagens naar de ingang van de Bonte Klepper.
Parking Noord
Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel
Natuurpunt Markvallei
gidsenwerkgroep@
natuurpuntmarkvallei.be
www.natuurpunt.be/agenda/
verrassend-rijkevorsel
Shift van 9.00 tot 11.15 uur en
van 12.00 tot 14.00 uur
Ontbijt- en lunchbuffet
Eten en drinken
Je wenst op zondagmorgen niet aan
te schuiven bij de bakker ? Dan ligt
de oplossing voor de hand. Schrijf je
tijdig in en zet zorgeloos je voetjes
onder tafel voor de nieuwe editie,
speciaal voor smullers die hun smaakpapillen eens wensen te verwen-

volwassenen: € 12
kinderen jonger dan 10 jaar: € 10
Kantine Rijko KC
Kruispad 4
2310 Rijkevorsel
Rijko korfbal
www.rijko-korfbal.be (reservatie)

6 februari 2018
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters
die instappen op maandag 19 februari
2018, maandag 16 april 2018, maandag
14 mei 2018 en maandag 3 september
2018. De infoavond gaat door in de polyvalente zaal van de school. Gelieve
vooraf uw aanwezigheid door te geven.
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
03 312 37 33 (inschrijven)
directie@het-kompas.be (inschrijven)
www.het-kompas.be

8 februari 2018
Om 20.30 uur
Magnapop (UITVERKOCHT)
Concert

Magnapop is terug... En dat komen ze
op 8 februari 2018 bewijzen in De Singer ! Eind jaren 90 was de Amerikaanse
band uit Athens niet weg te branden
van de radio. Wie kent er de singles
‘Merry’, ‘Slowly Slowly’, ‘Open The
Door’ of ‘Lay it Down’ niet ? Magnapop
zal het publiek trakteren op een dwarsdoorsnede uit hun repertoire, waarbij
de hits uiteraard ook voorbij komen.
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

11 februari 2018
Van 14.00 tot 17.00 uur
Kindercarnaval
Fuif

12 februari 2018
Van 20.00 tot 22.30 uur
Kaart- en buurtavond
Spel

Landelijke Gilde Rijkevorsel organiseert tijdens de winterperiode kaarten buurtavonden. Iedereen is welkom.
Oude Pastorij
Dorp 47
2310 Rijkevorsel
Landelijke Gilde Rijkevorsel
0477 69 80 19

15 februari 2018
Om 20.30 uur
Bas Birker - Je Moeder
(UITVERKOCHT)
Comedy
In ‘Je moeder !’ beseft Bas Birker nog
maar eens dat stappen wandelen is, terwijl wandelen eigenlijk lopen is, lopen
rennen, een kop een tas en een tas een
sacoche. Alsof hij het moet uitleggen
aan een kind. Zijn kind. Een verknipt
kind. Je blijft tenslotte de dochter van
nenollander en ‘je moeder !’
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

17 februari 2018
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel organiseert
zijn jaarlijkse kindercarnaval. Kom verkleed, laat je schminken en dans tot je
neervalt ! Ook ouders zijn welkom om
een drankje te komen drinken.
€1
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
maraverhaert@hotmail.com
lienevanriel@hotmail.com

Om 20.30 uur
Peter Evans & Sam Pluta
Concert

Vier jaar geleden speelde het New
Yorkse Peter Evans Quintet met Sam
Pluta een verpletterend concert in
de Singer. Peter Evans is dan ook een
trompettist die monden doet openvallen met zijn schijnbaar onbegrensde
techniek en improvisaties. Dit in combinatie met de elektronica van Sam Pluta
zorgt steevast voor ongezien muzikaal
vuurwerk !
€ 15
voorverkoop: € 15
inkomprijs: € 17
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

22 februari 2018
Om 20.30 uur
Try-out ‘Mannen’
met Jelle Cleymans, Hubert Damen,
Coco Jr en Joost Van Hyfte
(UITVERKOCHT)
Comedy

Cleymans, Damen, Coco Jr en Joost Van
Hyfte willen met inzet van hun lijf en
leden de kloof tussen de seksen dichten ! Ze zullen alvast beginnen met het
taboeloos ontsluieren van hun eigen
‘mannencode’, de ongeschreven regels
die het mannelijk gedrag sturen. Want
er is meer dat een man motiveert dan
alleen wat er tussen zijn benen hangt !
En het beste van al is: u mag de vragen
stellen !
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be
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24 februari 2018

25 februari 2018

Van 13.15 tot 17.00 uur
Wielerwedstrijden
Wielrennen

Van 8.30 tot 10.30 uur
Ontbijt ten voordele van
Broederlijk Delen
Eten en drinken

© Kurt Vermeerbergen

Start nieuwelingen: 13.15 uur. Start juniores: 15.00 uur. Omloop via Sint-Jozef
- Eikendreef - Beersebaan - Hoge Heideweg - Oude Goorstraat - Stevennekens.
Gratis
Sint-Jozef
2310 Rijkevorsel
WSC Sint-Jozef
0496 39 53 62
Om 20.30 uur
Theater Pas Geverfd & Tegennenoam
- Een lap erop !
Theater- en muziekvoorstelling
Het moest er van komen. Theater Pas
geverfd en Tegennenoam naaien nog
een extra verlengstuk aan hun gecombineerde theater- en muziekavond,
waarmee zij reeds menig toeschouwer
een onvergetelijke avond
hebben opgespeld.

Aankondigingen van
activiteiten in maart
dien je uiterlijk op
donderdag 1 februari 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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€8
voorverkoop: € 8
inkomprijs: € 10
voorverkoop studenten: € 5
inkomprijs studenten: € 7
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

24 en 25 februari 2018
Zaterdag om 20.00 uur
Zondag om 14.30 uur
Jaarconcert ‘In Vlaamse Velden’
Concert

Inschrijven via www.sintfranciscus.com
€9
volwassenen: € 9
kinderen: € 6
Turnzaal Sint-Luciaschool
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
Pastorale eenheid Sint-Franciscus
www.sintfranciscus.com
(inschrijven)

2 maart 2018
SmarTones zingen hits van vroeger met verhalen uit De Brug
Zanggroep SmarTones

6 maart 2018

Het jaarconcert van de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid uit Rijkevorsel
heeft dit jaar als thema ‘In Vlaamse
Velden’. Onder leiding van haar dirigent
Wim Sas herdenkt zij op muzikale wijze
Wereldoorlog I en 100 jaar bevrijding.
€5
voorverkoop: € 5
inkomprijs: € 8
kinderen -14 jaar: gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
0472 55 65 76
www.fanfarevnarijkevorsel.be
www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel.be

Ontmoetingsdag voor weduwen
en alleenstaanden. Inschrijven
voor 23 februari.
KVLV Gewest Hoogstraten

10 maart 2018
Jaarconcert
Kon. Harmonie Broederband

12 maart 2018
Kaart- en buurtavond
Landelijke Gilde Rijkevorsel

13 maart 2018
Infoavond
GVKS Het Moleke

MELDINGSFORMULIER

Meldingsformulier
Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

Onderwerp
n Verkeer

n Sluikstort en zwerfvuil

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Groen

n Wegen

n Lokalenverhuur

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Andere:

n Straatmeubilair

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

n Milieu

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

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

Melding
Locatie van het probleem:

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

Formuleer het probleem:

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

		

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

		

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

		

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:

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

Adres aanvrager:

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

Telefoon aanvrager:

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

E-mailadres aanvrager:

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

✁
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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
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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.

