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Ik volgde de stroom,
De stroom van het water
Ik volgde de bedding van de rivier
Die zich een weg baande door de aarde
Met vele meanders van de einder tot hier
Ik liet me drijven
Drijven op ’t water
Net als een bootje gemaakt van papier
Gedreven door wind bleef het maar varen
In voorspoed en tegenspoed voer het tot hier
uit ‘Bootje van papier’ van Johan Verminnen
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Voor het bestuur is het belangrijk dat onze jeugd ons
oorlogsverleden niet vergeet. De leerlingen van GLS
De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool aanvaarden zo elk jaar het
peterschap over enkele oorlogsmonumenten opgericht voor de
gevallen slachtoffers in Rijkevorsel.
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De leerlingen van GLS De Wegwijzer hebben alweer enkele
goedgevulde maanden achter de rug. Op zeeklassen in De Pane,
op bezoek bij Hidrodoe of samen met de peter of meter werken
op de computer. Er was voor elk wat wils.
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De aanhoudende droogte in de lente en de zomer van 2018
is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp.
In Rijkevorsel konden 141 land- en tuinbouwers een beroep doen
op de gemeentelijke schattingscommissie. Vanaf nu kunnen zij
hun aanvraag afronden.
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Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk om het recyclagepark
te betreden met een negatief saldo op jouw recyclageparkkaart.
Het herladen van de recyclageparkkaart is mogelijk aan de
herlaadzuil op het recyclagepark of aan de onthaalbalie
in het gemeentehuis.
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In Rijkevorsel valt er ook dit jaar vanalles te beleven tijdens
de eindejaarsperiode. Naar jaarlijkse gewoonte heeft Toerisme
Rijkevorsel een aantal interessante activiteiten in petto.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
De herfstmaanden hebben ons weer feeërieke beelden van onze mooie Rijkevorselse
natuur bezorgd. Hiervan kun je een mooi voorbeeld zien op ons voorblad.
November was een maand van herdenking. Begin november van onze overledenen en
11 november Wapenstilstand. 2018 is het herdenkingsjaar van de Groote Oorlog.
Verschillende verenigingen hebben getracht dit bijzondere jaar eer aan te doen.
Het gemeentebestuur heeft dit jaar ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand
vredesbomen aangeplant, één op het kerkhof van Rijkevorsel centrum en één voor de
kerk van Sint-Jozef.
December wordt ook wel wintermaand of kerstmaand genoemd. Ter voorbereiding op de feestdagen zal ook dit
jaar sfeervolle kerstverlichting aangebracht worden in Rijkevorsel. Het gemeentebestuur, in samenwerking met
Ondernemend Rijkevorsel en Sint-Jozef, nodigt alle inwoners uit om de kerstverlichting feestelijk mee te komen
ontsteken op 7 december.
Meestal zorgt deze maand voor korte, koude en donkere vries- en sneeuwdagen. Daarom vragen wij ook aan onze
inwoners om voorzichtig te zijn en veilig te rijden. Weet ook dat onze gemeentelijke strooidiensten bij sneeuwval −
overdag en ’s nachts − op pad zullen zijn om de meeste prioritaire wegen berijdbaar te maken. Een plan hiervan kun
je in deze 2310 terugvinden.
De werken in Kleine Gammel zullen dit jaar beëindigd worden. Dit wegen- en rioleringswerk moesten we tijdens
deze periode uitvoeren om van de nodige subsidies te kunnen genieten.
Belangrijk nieuws voor de landbouw. De droogte van 2018 is erkend als landbouwramp. Meer info hierover staat
verder in deze editie en tevens op onze gemeentelijke website.
Om oud op nieuw veilig te kunnen vieren, zullen er voor onze jongeren ook dit jaar weer gratis feestbussen
rondrijden. Graag wil ik iedereen alvast fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toewensen!

Bob Van den Eijnden,
1ste schepen, schepen van openbare
werken, ruimtelijke ordening,
landbouw en Europese zaken
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BESTUUR
Leerlingen nemen peterschap
van onze oorlogsmonumenten op zich
Om de slachtoffers die gesneuveld zijn in Rijkevorsel te herdenken werden
enkele oorlogsmonumenten opgericht. Het lokaal bestuur vindt het belangrijk
dat onze jeugd ons oorlogsverleden niet vergeet. De leerlingen van
GLS De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool aanvaarden elk jaar het peterschap
over deze monumenten.

In 2004 werd in Sint-Jozef Rijkevorsel het Polar Bearsmonument onthuld. Op 25 september 1944
kon de Britse 146ste Brigade bij Sint-Jozef-Rijkevorsel het kanaal oversteken, de Duitse stellingen doorbreken en een bruggenhoofd vormen van waaruit Rijkevorsel en de omliggende dorpen
in de Noorderkempen werden bevrijd. Met dit monument wil Rijkevorsel de heldendaden van
zijn Britse en Canadese bevrijders blijvend herdenken.
Op zondag 16 september 2018 waren de leerlingen van het 6de leerjaar van GLS De Wegwijzer
aanwezig op de jaarlijkse ceremonie en ondertekenden de oorkondes van het peterschap.
In 2010 werd in Bolk een monument opgericht ter nagedachtenis aan de bemanningsleden van
een Halifax bommenwerper die in de nacht van 22 op 23 oktober 1943 werd neergehaald boven
Bolk. De leerlingen van de vierde leerjaren van GLS De Wegwijzer en de Sint-Luciaschool nemen
gedurende één jaar het peterschap over dit monument op zich. Zij dragen zorg voor het monument en melden eventuele beschadigingen aan het gemeentebestuur.
Op vrijdag 26 oktober 2018 vond de officiële overdracht plaats in de raadzaal in aanwezigheid
van het schepencollege en de leden van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel.
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Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting
van 22 oktober 2018
De gemeenteraad stelt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2019 vast.
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2019
worden vastgesteld.
De subsidies voor ontwikkelingssamenwerking van het dienstjaar 2018 worden vastgesteld.
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De raad gaat akkoord met de aangepaste
statuten van PV Erfgoed Noorderkempen.

Sluitingsdagen kerst- en nieuwjaarsperiode

Kennis wordt genomen van de vastgestelde
jaarrekening 2017 van de OCMW-vereniging
Welzijnszorg Kempen.

Tijdens de kerstvakantie gelden er aangepaste openingsuren
voor de diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW).
Hieronder vind je een overzicht van de afwijkingen tegenover
de normale openingsuren:

De raad 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.
Het retributiereglement voor het afleveren
van thermohygrometers (woonmeters) wordt
goedgekeurd.
Kennis wordt genomen van het verslag van
de schoolraad van GLS De Wegwijzer van 9
oktober 2018.

·
·
·
·
·

maandag
dinsdag
woensdag
maandag
dinsdag

24 december 2018
25 december 2018
26 december 2018
31 december 2018
1 januari 2019

open tot 12.00 uur
gesloten
gesloten
open tot 12.00 uur
gesloten

De kinderclub, de jeugd-, cultuur- en sportdienst sluiten de deuren vanaf maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari
2018. Voor het evenementenloket (verhuur lokalen, ontlenen
materialen, ophalen sleutels, ...) kun je gedurende deze week
terecht in de Leo Pleysierbibliotheek tijdens de openingsuren.
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

Meer
info
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BESTUUR
De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden
plaats op maandag 26 november en maandag
3 december 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.

2310 ook digitaal
beschikbaar
Alle edities van de 2310 zijn digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website. Via de
webpagina www.rijkevorsel.be/2310 kun je
de publicaties downloaden. Via het ‘digitaal
archief’ kun je bovendien alle infobladen
sinds januari 2009 herbekijken.

zoekt een (m/v)

VAKMAN SANITAIR –
POLYVALENT KLUSJESMAN (D1-D3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING
Als vakman sanitair – polyvalent klusjesman is je functie
in eerste instantie gericht op de plaatsing, het onderhoud
en de reparatie van sanitaire installaties in gemeentelijke
gebouwen. Verder sta je mee in voor de uitvoering van diverse
eenvoudige technische werkzaamheden om een veilige en
verzorgde omgeving te realiseren, voornamelijk op de OCMWcampus. Desgevallend geef je leiding aan één of meerdere
medewerkers.
PROFIEL
Je beschikt over de nodige technische vakkennis en toont
verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de uitoefening
van je job. Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een
gelijkaardige functie.

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.
HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB?
Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te kunnen
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief en CV,
een uittreksel uit het strafregister én een kopie van je rijbewijs
B aan de personeelsdienst ten laatste op 12 december 2018.
Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of
geef deze af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst,
t.a.v. de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, Prinsenpad 27 te
Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail
indienen bij de personeelsdienst.

VERDERE INFORMATIE
Je moet slagen voor de preselectie en de verdere
selectieprocedure. Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een
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· 03 340 39 62
· personeel@ocmwrijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

Meer
info

Attentie voor bijzitters,
secretarissen en voorzitters
stembureau’s
De verkiezingsdag op 14 oktober 2018 verliep in Rijkevorsel erg vlot, onder andere
dankzij de inzet van alle voorzitters, secretarissen en bijzitters die deel uitmaakten
van de stembureaus. Het gemeentebestuur
wil hen graag bedanken voor hun toewijding
met een (kleine) attentie.

Ontsteking van de
kerstverlichting
Ondernemend Rijkevorsel & Sint-Jozef en
het lokaal bestuur van Rijkevorsel nodigen
de inwoners uit op de feestelijke ontsteking
van de kerstverlichting.
Iedereen is welkom voor een hapje en een
drankje op vrijdag 7 december van 19.00 tot
21.00 uur op Parking Noord.

Allen ontvangen ze binnenkort een cadeaubon van Toerisme Rijkevorsel. Met deze attentie wil het bestuur haar appreciatie uitdrukken voor het geleverde werk en hoopt
ze zo toch een beetje de pijn te verzachten
van het vroege opstaan op een zondag.

Vlaamse, Federale en
Europese verkiezingen
in 2019
Op zondag 26 mei 2019 trekken we
opnieuw met zijn allen naar de stembus en ook hier moeten er opnieuw
bureaus voor worden samengesteld.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de dienst
burgerzaken.
03 340 00 30
verkiezingen@rijkevorsel.be

Meer
info

© Karl Geens

· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 03

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Nieuwsflitsen van GLS De Wegwijzer
De leerlingen van GLS De Wegwijzer hebben alweer enkele goedgevulde
maanden achter de rug. Op zeeklassen in De Panne, op bezoek bij Hidrodoe
of samen met de peter of meter werken op de computer. Er was voor elk
wat wils.

De spots op enkele activiteiten
· Eerste leerjaar: regelmatig werken wij samen met onze peters en meters aan de computer.
Zij maken ons wegwijs op leerrijke sites met leesoefeningen, rekenoefeningen en ook spelletjes natuurlijk.
· Tweede leerjaar: in september en oktober konden we genieten van veel zon en aangename
temperaturen. Wij gingen regelmatig een gezellig plekje buiten zoeken om in alle rust te
lezen. Echt ontspannend.
· Derde leerjaar: wij zijn naar Hidrodoe geweest in Herentals: een doe-centrum met superleuke experimenten over en met water. Een geweldige ervaring.
· Vierde leerjaar: de kinderen van het vierde leerjaar nemen dit jaar het peterschap van het
oorlogsmonument aan Bolk op zich. Op 26 oktober werden ze ontvangen in de raadzaal in het
gemeentehuis voor de ondertekening van het peterschap.
· Vijfde en zesde leerjaar: tijdens de maand oktober hebben we een fantastische week gehad
op zeeklassen in De Panne. Voor ons had dit gerust nog langer mogen duren.
Nog dit meegeven. Tijdens de jaarlijkse pizzadag werden er 849 pizza’s verkocht. Veel dank aan
het oudercomité voor het klaarmaken van al dit lekkers.
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Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof
Woensdag 5 december 2018
· Apfelstrudel met vanillesaus, ijs en koffie
· prijs € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woonzorgcentrum.

Geboorten september 2018
· Sprangers Torben, 13 september 2018,
kind van Sprangers Charlotte en Lippens Renka
· Claes Lóo, 24 september 2018,
kind van Claes Tom en Devinck Santana
· Vermeiren Floris, 30 september 2018,
kind van Vermeiren Geert en Boermans Robine

Feestmenu’s in WZC Prinsenhof
Sinterklaas:
6 december 2018
· Romige pompoensoep met korstjes
· Witloof gevuld met gehakt, saus van
champignons, puree met fijne kruiden
· Mousse van chocolade en framboos
Inschrijven voor 30 november 2018.

Geboorten oktober 2018
· Geens Morris, 6 oktober 2018,
kind van Geens Valentijn en van Meir Lore
· Van Der Auwera Per, 7 oktober 2018,
kind van Van Der Auwera Dennis en Jacobs Tinne

Kerstmis:
25 december 2018
· Pastinaakcrèmesoep met spekjes
· Gevuld kerstkalkoen met saus van veenbes, winterse groenten en dennenaardappelen
· Buche met mousse van vanille
Inschrijven voor 15 december 2018.

Nieuwjaar:
1 januari 2019
· Waterkersroomsoep met balletjes
· Stoverij van wild met raapjes, wortelen
en oesterzwammen, puree van pompoen
· Bavarois duo chocolade melk en wit
Inschrijven voor 15 december 2018.

OCMW-raad
De volgende OCMW-raad
vindt plaats op donderdag 20 december 2018
in de raadzaal van het
gemeentehuis.

Huwelijken oktober 2018
·
·
·
·

Bleyens Garry en Hendriks Ilvy, 3 oktober 2018
Smeets Kevin en Aerts Mieke, 12 oktober 2018
Bolders Johnny en Lechkar Hadhoum, 13 oktober 2018
Van Laenen Davy en Kranen Ingeborg, 26 oktober 2018

Overlijdens augustus en september 2018
·
·
·
·
·
·
·
·

Van den Plas Julia
Hillen Jozef
Hermans Aloïs
Dietvorst Jeanne
Breugelmans Dieter
Loomans Karel
Voeten Lodewijk
Van Eersel Gerarda

°1942
°1937
°1922
°1924
°1962
°1941
°1936
°1933

†	  4 oktober 2018
†	  9 oktober 2018
† 14 oktober 2018
† 15 oktober 2018
† 15 oktober 2018
† 21 oktober 2018
† 22 oktober 2018
† 23 oktober 2018
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LEVEN EN WELZIJN
Rijkevorsel digitaal

Heb je recht op een
verwarmingstoelage ?

Een gratis eID kaartlezer
voor elk gezin: tweede oproep
In de editie oktober van de 2310 kon je een
bon terugvinden waarmee je een gratis eID
kaartlezer kon afhalen bij het gemeentehuis.
Een succes, want sindsdien zijn er meer dan
1 000 kaartlezers de deur uit gegaan !

Nog eID kaartlezers
beschikbaar
Aangezien er nog kaartlezers beschikbaar
zijn, herhalen we de actie in deze 2310. Bij
afgifte van de volledig ingevulde bon kun je
gratis een kaartlezer afhalen bij het onthaal
van het gemeentehuis.

Opgelet !
· Er is slechts één kaartlezer beschikbaar
per gezin. Heb je reeds een kaartlezer afgehaald, dan is het dus niet nodig om nogmaals naar het gemeentehuis te komen.
· De kaartlezers worden verdeeld zolang de
voorraad strekt.

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 ?
Het gaat om volgende brandstoffen:
· 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.

Bon gratis eID kaartlezer
Naam en voornaam:

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

Adres:

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

Telefoonnummer:

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

E-mail:

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

n

Mijn gegevens mogen geregistreerd worden in het rijksregister voor een vlottere communicatie
     met de overheid.

✁
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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 met een laag inkomen
Personen die geen recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, maar wiens bruto belastbare inkomen
lager ligt dan € 18 730,66 − te verhogen met
€ 3 467,55 per persoon ten laste − komen
ook in aanmerking. Voor deze categorie
moet er ook rekening gehouden worden met
het onroerend inkomen van alle eigendommen, met uitzondering van de eigen woning
waarin men woont.
3. Personen met schuldoverlast
Dit zijn personen met een 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.

Hoe vraag je de toelage aan ?
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 een brandstof gebruikt
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
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 onroerend
voorheffing (kadastraal
inkomen)
Sociale dienst van het OCMW
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65

·
·
·
·

Meer
info

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

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Droogte van 2018
erkend als landbouwramp
Eind oktober werd de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 definitief
erkend als landbouwramp. Die erkenning kon enkel gebeuren omdat het een
weerfenomeen was met uitzonderlijk karakter en er omvangrijke schade
werd veroorzaakt.

Op basis van waarnemingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) wordt het hele
Vlaamse grondgebied tot schadegebied gerekend. Volgende gewassen en aanplantingen komen
in aanmerking voor een schadevergoeding: groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

Afronden schadedossier door land- en tuinbouwers
In Rijkevorsel heeft de gemeentelijke schadecommissie in totaal 141 schadedossiers behandeld.
De proces(sen)-verbaal van de definitieve schadevaststellingen werden inmiddels overgemaakt
aan het Departement Landbouw en Visserij.
Nu de landbouwramp officieel erkend is, hebben land- en tuinbouwers drie maanden de tijd −
tot en met 28 februari 2019 − om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale
buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij. Die laatste behandelt de dossiers. De
tegemoetkomingsaanvraag kan per post (best aangetekend) of via e-mail worden ingediend, of
tegen ontvangstbewijs worden afgegeven bij de provinciale buitendienst.
Op de gemeentelijke website kun je het formulier voor de tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) downloaden. Je vindt er ook info over
welke bijlage je moet toevoegen en waar je
rekening mee dient te houden.
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Meer
info
www.rijkevorsel.be/landbouw

Verknal jouw feest niet
met vuurwerk !
Vuurwerk fascineert heel wat mensen, maar
het kan ook gevaarlijk zijn. Als je het doet,
doe het dan met gezond verstand.

Vuurwerk kan enkel met
toelating van de burgemeester
Om vuurwerk af te schieten, heb je toelating van de burgemeester nodig. Het vuurwerk mag afgeschoten worden enkel op
oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30
uur. Een toelating kun je verkrijgen door
een aanvraag te bezorgen aan de Dienst Integrale Veiligheid en Noodplanning (Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel, noodplanning@
rijkevorsel.be).

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 alternatief waarbij je nog steeds
kunt genieten van een lichtspektakel.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vuurwerk
· www.hvztaxandria.be

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat
het afsteken van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon
die deze handelingen uitvoert. Afhankelijk
van de weersomstandigheden dient de organisator voor het afschieten van het vuurwerk
in het kader van de veiligheid de website van
de Hulpverleningszone Taxandria te raadplegen: www.hvztaxandria.be.

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 een 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
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Voorkom een
schoorsteenbrand
Niets zo gezellig als een knetterend haardvuur op een koude herfst- of winteravond.
Maar het is niet zonder gevaar, tenminste
als je jouw schoorsteen niet regelmatig laat
controleren of goed onderhoudt. Want dan
hoopt roet zich op tot een teerachtige massa
aan de schouwwanden. Hierdoor kan brand
ontstaan.
Enkele tips hoe een schoorsteenbrand te
voorkomen:
· Zorg voor een goed onderhoud: laat een
erkend vakman jaarlijks je schoorsteen
vegen en vraag een attest. Bij gas is dat
tweejaarlijks. Laat zeker ook controleren
op loszittende delen, scheuren en lekkages.
· Zorg voor voldoende luchtstroom: voldoende trek in de schoorsteen is noodzakelijk. Dit kun je doen door een trekkap te
voorzien. Die zorgt ervoor dat de rookgassen uit de schouw worden getrokken.
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· Gebruik de juiste brandstof: verbrand
geen afval in je kachel, maar enkel de
brandstoffen die toegelaten zijn zoals
hout (onbehandeld, droog en natuurlijk)
en kolen.
· Voorzie blusmiddelen: zorg voor een emmer met zand naast de open haard of
houtkachel om een eventuele brand te
kunnen doven. Blus nooit met water! Er
ontstaat dan een enorme stoomvorming
met kans tot explosie.
· Weet wat te doen bij een schouwbrand: je
herkent een schouwbrand aan een loeiend
geluid in het rookkanaal. Doof het vuur in
de haard of kachel met zand. Sluit direct
hierna de schoorsteenklep en luchttoevoer van de kachel, of bij een open haard
de deurtjes.
Indien het toch misloopt, waarschuw dan de
brandweer via het nummer 112.
Meer info:
· Hulpverleningszone Taxandria
· 014 47 09 20
· info@hvztaxandria.be

Verkeershinder
Kerstmarkt
Sint-Jozef Rijkevorsel
In Sint-Jozef Rijkevorsel wordt de kerstmarkt dit jaar georganiseerd op zaterdag 15
december 2018.

van het gemeenschapscentrum over een
lengte van 100 meter af te sluiten voor alle
verkeer. De doorgang van de bewoners naar
de Sparrenweg, Vuurdoorn, Dellenweg, Heuvelweg en Pioenstraat blijft mogelijk via
de Kerkdreef en de Essenweg enerzijds en
de Kerkdreef, Pastoor Lambrechtsstraat en
Hoogstraat anderzijds.

Nieuwjaarzangertjes
Op maandag 31 december zullen naar jaarlijkse gewoonte nieuwjaarszangertjes de gemeente doorkruisen. De wegen in Rijkevorsel zullen dus opnieuw druk bevolkt worden
door kinderen.
Wij vragen de weggebruikers om hier rekening mee te houden en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

© Bart Huysmans

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

Veldtoertocht Sint-Jozef
Op zondag 23 december 2018 organiseren
de Gammelse Wielervrienden van 8.00 tot
12.00 uur een veldtoertocht met vertrek te
Sint-Jozef. De tocht verloopt over de gemeenten Rijkevorsel, Beerse, Merksplas en
Hoogstraten (Wortel). Hierbij worden enkele
grote verkeersassen gekruist,
waar politie en signaalgevers de
fietsers zullen begeleiden.
Om de vertrek/aankomstplaats
veilig te houden werd beslist de
Pioenstraat aan de achterzijde

·
·
·
·

© Mia Uydens

Meer
info

mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 00 40
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BOUWEN EN WONEN
Nieuwe regeling recyclagepark
vanaf 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om het recyclagepark te
betreden indien jouw recyclageparkkaart een negatief saldo vertoont.
Het herladen van de recyclageparkkaart is mogelijk aan de herlaadzuil op het
recyclagepark of aan de onthaalbalie in het gemeentehuis.

Geen toegang bij negatief saldo
Om het recyclagepark te betreden moet je vanaf 1 januari 2019 beschikken over een recyclageparkkaart met een positief saldo of over een kaart waarop een bedrag van € 0,00 staat.
Met een negatief saldo krijg je geen toegang tot het recyclagepark: de slagboom zal niet openen en je zal jouw kaart opnieuw moeten opladen. Het zal ook niet meer mogelijk zijn om het
recyclagepark te verlaten bij een negatief saldo op jouw kaart. Ook hier moet de kaart eerst
aangezuiverd worden alvorens het recyclagepark te verlaten.

Recyclageparkkaart herladen
Om jouw kaart op te laden, kun je steeds terecht aan de herlaadzuil op het recyclagepark of
aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.
Deze nieuwe regeling is getroffen om eventuele misbruiken te vermijden.
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Afvalkalender 2019
De bedeling van de afvalkalender 2019 is voorzien in de week van 10
december 2018. Indien je eind december
nog geen kalender ontvangen hebt, kan een
exemplaar afgehaald worden bij de onthaalbalie in het gemeentehuis of kun je contact
opnemen met IOK Afvalbeheer op het telefoonnummer 014 56 27 75.
De ophaalkalender zal eind december ook
digitaal beschikbaar zijn op de website van
IOK Afvalbeheer: www.iok.be.

Meldpunt waterlopen
in een nieuw jasje
De provincie Antwerpen,
beheerder van maar
liefst 2 400 km aan onbevaarbare waterlopen,
heeft een vernieuwd
meldpunt gelanceerd.
Om het beheer van de
waterlopen in goede banen te leiden, is extra informatie niet alleen welkom, maar ook
van groot belang. Meldingen van wakkere
burgers helpen de provincie immers tijdig in
te grijpen bij problemen. En zo kan erger
vaak voorkomen worden.

Iets ongewoons gezien ?
Zie je iets ongewoons in of rond het water?
Dan kan je dit aan de provincie melden via
www.meldpuntwaterlopen.be.
Je melding wordt meteen opgevolgd én je
wordt ook verder op de hoogte gehouden
van de stand van zaken.
Onze leefomgeving kan er alleen maar beter
op worden !

Eerste ondergrondse glascontainers
Op twee locaties in Rijkevorsel werden onlangs ondergrondse
containers voor de kleurgescheiden inzameling van glas geïnstalleerd. Inwoners kunnen voortaan hun lege flessen en bokalen
kwijt in de ondergrondse glascontainers:
· aan Stevennekens naast de
muur van de Site Sas. De
ondergrondse glascontainer
vervangt de huidige bovengrondse glasbol.
· in de Wilgenstraat op de hoek
met de Hoogstraatsesteenweg, op de locatie waar enkele jaren terug reeds een
glascontainer stond.

Hoe werkt zo'n ondergrondse glascontainer ?
Boven de grond is een inwerpzuil zichtbaar van ongeveer 90 cm
hoogte. Deze zuil bevat twee inwerpopeningen: één voor gekleurd glas en één voor wit glas. De inwerpopening wordt afgesloten door een metalen klep die je met je fles of bokaal openduwt, zodat je het glas in de zuil kunt laten vallen.
Onder de grond zit een betonnen kuip met daarin een metalen
container van 3 m3 die in twee delen is opgedeeld waardoor wit
en gekleurd glas van elkaar gescheiden worden. Bij het ledigen
van de ondergrondse container wordt de volledige metalen container uit de grond getrokken en worden wit en gekleurd glas
in twee aparte compartimenten van de vrachtwagen gelost. Zo
blijft wit glas bij wit glas en gekleurd glas bij gekleurd glas. Bij
het optillen van de metalen kuip komt er automatisch ook een
veiligheidsbodem naar boven waardoor het niet mogelijk is om
in de betonput terecht te komen.
De ondergrondse glascontainers zullen op regelmatige tijdstippen worden geledigd door de diensten aangesteld door de gemeente Rijkevorsel.
Indien een ondergrondse glascontainer vol is, kan dit telefonisch
gemeld worden op het telefoonnummer van IOK Afvalbeheer
014 56 27 75. Je kunt uiteraard ook nog steeds terecht bij de
andere glascontainers in de gemeente.
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BOUWEN EN WONEN
Vredesbomen ter herdenking
van WOI

creëert de gemeente levende monumenten
die de komende decennia zichtbaar zullen
blijven.

Al eeuwenlang bestaat de traditie om op
een centrale plaats een boom aan te planten
om een speciale gebeurtenis te herdenken.
Die bomen worden ‘herdenkingsbomen’ genoemd.
Ter herdenking van het einde van de Eerste
Wereldoorlog werden er in vele steden en
gemeenten bomen aangeplant. Ook Rijkevorsel heeft nu twee van deze ‘vredesbomen’: één aan de kerk van Sint-Jozef en de
andere op het kerkhof aan de Sint-Lenaartsesteenweg.
Het initiatief van deze herdenking werd genomen door het Agentschap voor Natuur en
Bos, het Projectsecretariaat 100 jaar Groote
Oorlog en het agentschap Onroerend Erfgoed. Door het planten van de vredesbomen

Spieken

naar statistieken
Rijkevorselse inwoners zorgen voor een daling van de CO2-uitstoot

Met het project Kempen2020 en het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente Rijkevorsel zich
geëngageerd om de CO2-uitstoot op het grondgebied te verminderen. Kempen2020 is niet alleen een verhaal
van het gemeentebestuur, maar van alle inwoners, bedrijven en organisaties van Rijkevorsel.
Recente cijfers bewijzen dat jullie, de inwoners van Rijkevorsel, er voor zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten. Zo stellen we een significante daling vast van de CO2-uitstoot van de Rijkevorselse huishoudens. Waar er in
2011 nog 17 219 ton CO2 werd uitgestoten, is dit in 2016 nog slechts 15 662 ton. Een daling van 9 % en dit ondanks
het feit dat er in deze periode 7 % huishoudens zijn bijgekomen.
De CO2-vermindering is bijgevolg nog groter als we kijken naar de uitstoot per huishouden. De
uitstoot daalde van 3,94 ton CO2 per huishouden in 2011 naar 3,36 ton CO2 per huishouden in
2016, goed voor een daling van 15 %. De vermindering van de CO2-uitstoot bij de huishoudens
is te verklaren door duurzame maatregelen, zoals o.a. het beter isoleren van woningen en het
gebruik van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, ...
Een pluim op de hoed van de Rijkevorselse inwoners !
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Gft sorteren wordt
gemakkelijker
Onze gemeente was begin jaren 90 samen
met een aantal andere Kempense gemeenten de eerste in Vlaanderen om gft apart
in te zamelen. Eén van de redenen dat de
Kempenaren de laagste restafvalcijfers in
Vlaanderen hebben. Na meer dan 25 jaar
versoepelen de sorteerregels een beetje. Er
kan voortaan meer gft in je groene container
en meer afval wordt op een duurzame manier gerecycleerd.

Wat verandert er ?
Vanaf 1 januari 2019 mag je de volgende zaken wel bij het gft sorteren:
· keukenafval en etensresten (zowel plantaardig als dierlijk), ook vis- en vleesresten
· schaaldierresten (maar ‘géén’ mosselschelpen, oesterschelpen, ...)
· vaste zuivelproducten (kaas)
· eieren en eierschalen
· mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)

Dit mag niet in de gft-bak !
· Geen theezakjes en koffiepads: om de verspreiding van plastics in het milieu verder
te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet meer bij het gft. Uit onderzoek
blijkt immers dat deze kunststoffen bevatten. Papieren koffiefilters mogen nog
wel in het gft gesorteerd worden.
· Regelmatig worden fruitstickers, plastic
bloempotjes, plastic zakjes en oorstokjes
uit het gft gehaald. Deze verontreinigingen mogen zeker niet bij het gft !
Voor thuiscomposteren blijven de sorteerregels ongewijzigd !
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BOUWEN EN WONEN
Koop een woonmeter en
bespaar op je energiefactuur
Wat is een woonmeter?
De woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur en
luchtvochtigheid in huis meet. Een te hoge
luchtvochtigheid leidt tot hogere stookkosten. Vochtige lucht opwarmen kost immers
meer energie dan het opwarmen van lucht
met een goede luchtvochtigheid. En een
hoge luchtvochtigheid werkt ook schimmelvorming en gezondheidsproblemen in de
hand.
Ook een te hoge of te lage (bij afwezigheid)
temperatuur geeft onnodige stookkosten.
De temperatuurweergave van veel thermostaten is na enkele jaren gebruik niet meer
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nauwkeurig. De woonmeter geeft je een
juiste inschatting in een oogwenk.
Een goed binnenklimaat kent dus vele voordelen. Bij elke woonmeter krijg je tips om
tot de juiste luchtvochtigheid en temperaturen in huis te komen.

Groepsaankoop
Lijkt zo’n woonmeter iets voor jou ? Voor
de verlaagde prijs van € 11 per stuk kun je
een woonmeter aan de onthaalbalie van het
gemeentehuis kopen, zolang de voorraad
strekt. De lage prijs van de woonmeters
werd bekomen via een groepsaankoop.
De groepsaankoop woonmeters kadert binnen het project Kempen2020 waarbij 29
Kempense gemeenten streven naar 20 %
minder CO-uitstoot tegen 2020.

Infosessie woonmeters
op 3 december 2018
Op maandag 3 december 2018 kom je meer
info over de woonmeter te weten tijdens de
infoavond ‘verwarmen en verluchten met de
woonmeter’.
Deze infosessie vindt plaats in de Forselazaal
in de Leo Pleysierbibliotheek van 19.30 tot
20.30 uur. Inschrijven is niet nodig. Iedereen
is welkom.

zoekt een (m/v)

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING
(STEDENBOUWKUNDIGE) A1A-A3A
Tweede oproep
in voltijds statutair dienstverband (38/38 uur).
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING
Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
(stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en
ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt
de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige
aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een
aantal activiteiten van het besluitvormingsproces.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving
(ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid). Je
leidt, coördineert en organiseert de werking van deze dienst
met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.
PROFIEL
Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden
voor deze functie en hebt een grondige kennis van de
regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke
planning. Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een
sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote
betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je
contacten met burgers, mandatarissen en collega’s.
VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene

selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee
jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden
gevaloriseerd. Een informatiebrochure met een uitgebreide
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.
HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB?
Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk
op 7 december 2018. Verstuur je schriftelijke kandidatuur
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt
je kandidatuur ook per e-mail indienen bij de
personeelsdienst.

· 03 340 00 13 (14)
· personeel@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

Meer
info
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BOUWEN EN WONEN
Op zoek naar een goedkoper
energiecontract ? Sta stil bij
de jaarlijkse vergoeding
Als je een elektriciteits- en gascontract kiest
(bijvoorbeeld bij een verhuis) of als je op zoek
bent naar een goedkoper energiecontract sta
je best stil bij de jaarlijkse vergoeding. Deze
vergoeding is een administratieve kost die je
leverancier via de energiefactuur aanrekent
voor het opmaken van de facturen, het organiseren van de klantendienst, ...
Je staat best stil bij:
· het bedrag van de jaarlijkse vergoeding.
Deze varieert van € 0 tot wel € 100 per
energiebron (elektriciteit of aardgas).
· de manier waarop de vergoeding wordt
aangerekend. Bij sommige contracten is
de aanrekening pro rata of naar verhou-

ding van het aantal dagen dat je klant
bent. Bij andere contracten is dat ineens
voor een volledig jaar ongeacht hoe lang
je klant blijft. Er zijn ook meerjarige contracten met een mix van aanrekening op
jaarbasis en pro rata.

Meer info vind je op www.vreg.be. Hier kun
je uiteraard ook terecht voor de V-test® van
VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.

De winterdienst 2018-2019
Maandelijkse bij en tip !
Leg je snoeihout op een stapel
Een aantal wilde bijensoorten nestelt zich graag in dood hout.
Zeker wanneer deze stapel in de zon ligt, vormt het een echte
aantrekkingspool voor wilde bijen.

Alle info waar er in Rijkevorsel gestrooid
wordt bij ijzel of sneeuwval en door wie
(gemeente of AWV) kun je vinden op de
website www.rijkevorsel.be/winterdienst.
Ook voor de taken die de inwoners dienen
uit te voeren bij ijzel en sneeuwval kun je
hier terecht.
Opgelet: op sommige plaatsen werd de weg
recent in beton aangelegd. Indien deze
plekken deel uitmaken van de prioritaire of
niet-prioritaire routes zullen ze niet mee gestrooid worden. Strooizout kan immers onherroepelijke schade aanbrengen aan beton
die nog niet 100 % is uitgehard. In 2018 is
dit o.a. het geval voor het wegdek van de
Kruisboogweg en een gedeelte van de Looiweg (van Smeel tot en met
Brug 7).

Meer
info

www.rijkevorsel.be/winterdienst
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Strooiplan

Opgelet!

Dit is het vaste strooiplan
voor de gemeente Rijkevorsel.
Hou er echter rekening mee
dat afwijkingen steeds mogelijk
zijn. Denk maar aan straten waar
wegenwerken worden uitgevoerd of
plaatsen waar de weg recent in beton werd
aangelegd (hier zou strooizout onherroepelijke schade aan het wegdek veroorzaken).

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
Kerst in Rijkevorsel
Binnenkort halen de kerststalbouwers hun kerststallen alle vier weer van
onder het stof vandaan.

De kerststal van Sint-Jozef werd verder in glorie hersteld door de bouwers en medewerkers
van Kerststal Sint-Jozef vzw. Je kunt de kerststal doorlopend bezoeken van 8 december tot 12
januari aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel.
In de mooie zelfgemaakte kerststal naast de kapel van Achtel zullen ook dit jaar levende dieren
te zien zijn. ’s Avonds is deze eenvoudige kerststal stemmig verlicht. De prachtig gekapte beelden uit eiken hout, door Jos Janssens, geboren en getogen in Achtel, maken de kerststal uniek.
De kerststal is te bewonderen vanaf 9 december tot 4 januari.
De inwoners van de wijk Vaerevelden zijn trots op hun kerststal. Met materialen uit de vroegere
steenfabrieken Brimo en Sas werd een feeërieke kerststal opgebouwd. De aanwezigheid van de
ezels, schapen en een pony blijft een belevenis voor de kleintjes. Eens komen kijken kan van
midden december tot Driekoningen.
De prachtige Kempense kerststal naast de kerk in het centrum is nog steeds een bezoekje
waard. Ook hier genieten de kinderen van de vele dieren die tijdelijk hun thuis vinden in de
kerststal. De deuren van de deze kerststal staan open van 17 december tot 5 januari van 9.00
tot 21.00 uur.
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Winterklanken
Johan Verminnen, zanger en liedjesmaker
uit Brussel en één van de boegbeelden van
het Nederlandstalig chanson in Vlaanderen
zal op zaterdag 22 december het koor betreden in de Sint-Willibrorduskerk.

Een tijdje terug leverde Johan nog een
nieuwe cd ‘Tussen een glimlach en een
traan’ en een live-cd ‘Plankenkoorts’ af. Na
die halve eeuw worden zijn optredens nog
altijd heel druk bijgewoond, zowel op zomerse pleinen als in de theaterzalen.
Inkom: € 15 (geen gereserveerde plaatsen).
De inkomkaarten worden verkocht aan de
onthaalbalie in het gemeentehuis.
Deuren open: 19.00 uur.
Begin optreden: 20.00 uur.
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info

Winterwandeling
Trek je wandelschoenen aan en smeer je
stem !
Op vrijdag 28 december nodigt Toerisme Rijkevorsel iedereen uit om samen met ons te
gaan zingen. In groep wordt gewandeld naar
onze kerststallen waar we samen, onder leiding van een muzikant, enkele kerstliederen
zullen brengen.
Door zijn gevoel voor de Franse taal wordt
hij in de lage landen aanzien als een expert
van het Franse chanson. Het pure chanson is
de essentie maar heel zijn loopbaan al boetseert hij er andere zaken rond: Latijns-Amerikaanse sfeer, jazzy invloeden en andere
muziek die niet van onder de eigen kerktoren afkomstig zijn.

Vertrek om 14.00 uur aan de kerststal in het
Dorp. Ambiance verzekerd.

In 2019 zal hij 50 jaar op de planken staan.
Grote hits als ‘Laat me nu toch niet alleen’,
‘Rue des Bouchers’, ‘Brussel’, ‘Mooie Dagen’, ‘Ik wil de wereld zien’ en nog vele
andere klassiekers staan in het collectief
geheugen gegrift.
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VRIJE TIJD
Aankomst Sinterklaas
in Rijkevorsel
Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke
nieuws dat de boot van Sinterklaas dit jaar
zal aanleggen in Rijkevorsel.
Op zaterdag 1 december om 11.00 uur verwachten we Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan het terras aan de vaart ter hoogte
van de Meir. Maar het feest wordt al vroeger
ingezet. Vanaf 9.30 uur zijn de kinderen welkom in het gemeenschapscentrum om samen
met ons de troon van de Sint te versieren,
pietenhoeden te maken, ... Rond 10.30 uur
gaan we dan samen richting de vaart om de
heilige man en zijn helpers toe te juichen.
Na aankomst van de Sint trekken we in stoet
terug naar het gemeenschapscentrum om
samen liedjes te zingen.

Sinterklaas heeft ons beloofd dat hij voor
ieder kind een klein cadeautje zal meebrengen ! Vooraf inschrijven voor dit
feest is niet nodig.
Jeugddienst
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer
info

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Jeugdraad Rijkevorsel
werft aan...

Kerst
markt

Ook tijdens het werkjaar 2018-2019 zal de
jeugdraad zich weer inzetten om het jeugdbeleid in onze gemeente mee vorm te geven !
Zo denken we samen na over o.a. uitgaansmogelijkheden voor de jeugd, de uitbouw van
het verenigingsleven, ... en organiseren tal
van activiteiten zoals bv. de Jeugdfuif voor
jongeren van tien tot zestien jaar !

16

december 2018
Vanaf 12.00 uur
Molenterrein
Looiweg - Rijkevorsel

Meer info:

Toerisme Rijkevorsel vzw

03 340 00 12 (00) – vvv.toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kerstmarkt
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Deze intocht is een organisatie van het lokaal bestuur samen met Toerisme Rijkevorsel. In het verleden organiseerde Toerisme
Rijkevorsel jaarlijks rond Nieuwjaar een
nieuwjaarsdrink op het molenterrein. Samen
met de vrijwilligers gingen we op zoek naar
een alternatief voor deze nieuwjaarsdrink.
Dit najaar zullen we dus onze kinderen eens
extra in de watten leggen.

In de jeugdraad van Rijkevorsel zetelen
voornamelijk vertegenwoordigers van de
jeugdverenigingen. Omdat we het belangrijk
vinden dat elke jongere in onze gemeente
zijn stem kan laten horen, willen we graag
alle jongeren uitnodigen op onze volgende
jeugdraad die plaatsvindt op 7 december
2018 om 20.00 uur in het jeugdlokaal.

Kerstvakantie
in de Kinderclub

Op vrijdag 11 januari zal de Kinderclub uitzonderlijk om 17.00 uur sluiten omwille van
de nieuwjaarsreceptie voor het personeel
van het lokaal bestuur.

Tijdens de kerstvakantie sluit de Kinderclub
zijn deuren van maandag 24 december 2018
tot en met dinsdag 1 januari 2019. Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 januari 2019
staat de Kinderclub paraat om de kinderen
op te vangen met leuke activiteiten.
Het Kinderclubteam heeft weer haar best
gedaan om supertoffe activiteiten in elkaar
te steken. Zo willen ze de kinderen fijne vakantiedagen bezorgen!
Een folder met een overzicht van het activiteitenaanbod en inschrijvingsformulier zal
bezorgd worden via de Rijkevorselse scholen. Inschrijven voor deze dagen kan van 3
december tot en met 16 december.

Verras eens iemand met een cadeaubon
Leuk om te krijgen en minstens even leuk om te geven zijn de cadeaubonnen
waarmee je in de Rijkevorselse handels- en horecazaken terechtkunt. Kerstmis, Nieuwjaar, huwelijken of geboortes, een
collega die op pensioen gaat, ... Elke gelegenheid is goed
om iemand in de bloemetjes te zetten. En met een bon ben
je er zeker van dat het geschenk bij iedereen in de smaak
valt. Een echte aanrader !
De geschenkbonnen kun je kopen aan de infobalie in het gemeentehuis, Molenstraat 5. De waarde kan naar wens worden aan- gepast. De actuele deelnemerslijst wordt bijgevoegd bij aankoop van
de bon(nen). Door middel van een sticker in de winkel kun je als
klant de deelnemende winkels herkennen.
De ontvanger kan bij één van de deelnemende Rijkevorselse handelaars zijn bon(nen) naar wens besteden. Reeds heel wat Rijkevorselse zaken zijn aangesloten. De bonnen kunnen ook ingeruild
worden aan de infobalie tegen fiets- en wandelfolders of lokale
streekproducten.

Meer
info
www.rijkevorsel.be/cadeaubon
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Prijzenfestival
Op woensdag 17 oktober was het feest in
zaal Forsela! De prijzen van de tekenwedstrijd van de opening van de Kinderclub centrum, de ballonwedstrijd en de fotozoektocht speelpleintjes werden er uitgereikt.
Tijdens het openingsfeest van de Kinderclub
in het centrum mochten alle kindjes een
mooie tekening bezorgen. De knapste werkjes werden uitgekozen en maar liefst drie
winnaars werden geloot.
Samen met Aapje Rijk en Kikje Vors konden alle Rijkevorselse speelhelden ook deze
zomer kennismaken met de verschillende
speelpleintjes die Rijkevorsel telt. Maar
liefst 43 speelhelden trokken op pad naar
onze speelpleintjes én brachten ook de fotozoektocht binnen. Drie onder hen werden
uitgeloot als de ultieme Rijkevorselse speelhelden en kregen hun prijs overhandigd door
onze burgemeester en de schepenen.
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De ballonwedstrijd tenslotte wordt elk jaar
georganiseerd tijdens de Attractiedag aan
De Valk. Op het einde van deze dag laten
alle kinderen hun ballon vliegen. Mensen die
deze ballon vinden, kunnen hem gratis terugsturen naar de jeugddienst. Dit jaar werden er 31 kaartjes teruggestuurd. De verste
ballon vloog helemaal tot Norderstedt in
Duitsland wat maar liefst 440 km ver is. Proficiat aan al onze winnaars!

Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2019
Hoewel de winter nog echt moet beginnen,
kijken de jeugddienst en de Kinderclub 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 2019 17 jaar, of 16 jaar
én in het bezit van een animatorenattest, en

werk je graag met kinderen ? Vul dan snel het
inschrijvingsformulier in en bezorg het voor
17 februari 2019 aan de jeugddienst of de
Kinderclub, samen met een uittreksel uit het
strafregister (het vroegere bewijs van goed
gedrag en zeden). Deze kun je aanvragen bij
de dienst burgerzaken of online via het eloket op de gemeentelijke website. 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 23 maart van
9 uur tot 15 uur is er de verplichte sollicitatiedag voor alle nieuwe monitoren en op
vrijdagavond 29 maart verwachten we alle
monitoren voor de startvergadering Kiekeboe 2019. Dan maken we het werkrooster
voor de zomer bekend en starten we met de
planning van de activiteiten. Het inschrijvingsformulier vind je op de
volgende twee pagina’s.
Jeugddienst
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

jeugdbeweging kwam, werd getrakteerd op
een gratis ontbijt dat uitgedeeld werd door
vele vrijwilligers vanuit de jeugdverenigingen. Deze boodschap was blijkbaar goed
overgekomen, want net als vorige jaren was
de opkomst (ondanks het regenweer) massaal !
Om de sfeer er in te brengen werd er een
jeugdbewegingshitmix gemaakt met de top 5
liedjes van elke jeugdvereniging. Ook al was
het nog vroeg in de ochtend, de DJ wist het
publiek toch te laten bewegen !
Het feest ging door tot 8.15 uur, maar
moest dan afgerond worden zodat de verenigde jeugd naar school kon vertrekken. De
Dag van de Jeugdbeweging 2018 was weer
een heus succes. En zeker weten dat onze
schoolgaande jeugd met een volle
maag naar de klas vertrok.

Meer
info

Dag van de Jeugdbeweging:
bedankt aan alle
jeugdverenigingen
Op vrijdag 19 oktober organiseerden de
jeugdraden van Rijkevorsel, Hoogstraten en
Brecht voor de zevende maal een ontbijtactie in het kader van de Dag van de Jeugdbeweging voor jongeren die in Hoogstraten op
school zitten.
Vanaf 7 uur kon de jeugd terecht op het grasveld achter zaal Pax in Hoogstraten. Elke
jongere die in het uniform van zijn of haar
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Inschrijvingsformulier Kiekeboe 2019
Met dit inschrijvingsformulier kun je je kandidaat stellen om te werken als monitor bij speelpleinwerking Kiekeboe.
Opgelet: enkel jongeren die wonen in Rijkevorsel komen in aanmerking.
Naam + voornaam:

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

Adres:

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

Geboortedatum:

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

Rijksregisternummer:

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

Rekeningnummer:

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

Gsm-nummer:

Geboorteplaats:

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

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

E-mail:

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

Maat T-shirt:

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

Ik heb volgend attest (gelieve een kopie van dit attest toe te voegen):
n cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk

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

n animator in het jeugdwerk

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

n stagiair - animator in het jeugdwerk

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

n hoofdanimator

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

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

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

Hogeschool

Unief

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

n

n

n

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

n

n

n

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

n

n

n

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

n

n

n

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

n

n

n

Momenteel volg ik:

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

Ik zit momenteel in het:

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

✁
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jaar

Ik heb volgende ervaring:
n als monitor bij Kiekeboe. Indien ja, hoeveel jaar:
n als begeleider van Grabbelpasactiviteiten: n Ja
n die nuttig kan zijn:

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

jaar

n Nee

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

Ik heb de voorkeur te werken als:
n monitor (voorwaarden: student zijn en op 1 januari 2019 de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben of student zijn en
de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2019 én een cursus animator in het jeugdwerk gevolgd hebben)
		

n kleuters: 2,5 jaar tot 6 jaar

		

n de oudere kinderen: 5 jaar tot 12 jaar

		

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

		   leerachterstand)

... of als:
n hoofdmonitor (enkel voor studenten die de volle leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op 1 januari 2019
én in het bezit zijn van een rijbewijs B)

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie !
n week 1 (van 1 tot en met 5 juli 2019)

n week 4 (van 29 juli tot en met 2 augustus 2019)

n week 2 (van 8 tot en met 12 juli 2019)

n week 5 (van 5 tot en met 9 augustus 2019)

Geen Kiekeboe van 15 tot en met 19 juli 2019
n week 3 (van 22 tot en met 26 juli 2019)

n week 6 (van 12 tot en met 14 augustus 2019)
n week 7 (van 19 tot en met 23 augustus 2019)

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

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Bezorg dit formulier voor zondag 17 februari 2019
aan de gemeentelijke jeugddienst.
Dit is de uiterste inschrijvingsdatum, dus wees er snel bij !

✁

Jeuggddienst Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
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Sportgala 2018: oproep kandidaturen en kampioenen-sporters
met uitzonderlijke prestaties
Op vrijdag 22 februari 2019, richt
de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur het ‘Sportgala 2018 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 2018.

Volgende laureaten
worden er gehuldigd
· Sportman van Rijkevorsel 2018:
sporter met prachtige prestatie
in 2018.
· Sportvrouw van Rijkevorsel 2018:
sportster met prachtige prestatie
in 2018.
· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2018: sporter/sporters -16 jaar met prachtige prestatie in 2018.
· Sportploeg van Rijkevorsel 2018: team/ploeg met prachtige prestatie in 2018.
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2018: persoon die een geweldige bijdrage levert aan de sport in Rijkevorsel,
maar daarom niet meteen als actieve sporter. We denken daarbij aan bijvoorbeeld vrijwilligers, bestuursleden,
supporters, ...
· Lifetime achievement 2018: sportman/sportvrouw met een bijzondere actieve sportcarrière op het palmares. 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.

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen
·
·
·
·
·

Inwoner zijn van Rijkevorsel.
Als ploeg lid zijn van een Rijkevorselse vereniging of gevestigd zijn in Rijkevorsel.
Een pracht van een sportieve prestatie geleverd hebben in 2018.
Een belangrijke bijdrage leveren aan het sportgebeuren in Rijkevorsel.
Een bijzondere actieve sportcarrière hebben.

Kandidaturen, alsook overzichten van kampioenen en sporters met uitzonderlijke prestaties in 2018, kunnen binnengebracht worden bij de
sportdienst tot 10 januari 2019. De nodige formulieren vind je terug
op de gemeentelijke website www.rijkevorsel.be/sportgala of kun je
bekomen bij de sportdienst.
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Meer
info
www.rijkevorsel.be/sportgala

Registreer je via sms
voor een plaats op de
feestbus
Het lokaal bestuur 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:
· op oudejaarsavond 31 december 2018
vanaf 18.00 uur
· en op nieuwjaarsdag 1 januari 2019 tot
middernacht
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.

Een plaats op de feestbus ?
Registreer jezelf via sms !
Net zoals vorig jaar hoef je niet meer langs
het gemeentehuis te komen: het papieren
ticket is vervangen door een Oudjaar smsticket.
Het sms-ticket kun je verkrijgen door:
· jouw gsm-nummer te registreren via de
website van De Lijn. Na de registratie
ontvang je een e-mail om je ticket te activeren. Je kunt tot maximum vier gezinsleden registreren onder één gsm-nummer.
Belangrijk is wel dat iedereen alle verplaatsingen samen zal maken, elke reiziger dient immers steeds over een geldig
vervoerbewijs te beschikken.
· activeer je ticket door tussen 31 december 2018 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2019
tot 23.59 uur een sms ‘EVENT’ naar 4884
te sturen. Een sms kost je € 0,15 voor de
providerkost.

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar
al op bus of tram

dankzij de gemeente Rijkevorsel
versie in cmyk

Indien je 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 € 4 of koop je een
Oudjaar sms-ticket via EVENT naar 4884 aan
de prijs van € 4 (+ € 0,15 providerkost).
We wensen je alvast een bruisende feestnacht en een gelukkig 2019 !
Meer info:
· www.delijn.be/oudjaar
· 070 220 200 (De Lijn info)

·
·
·
·
·

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Andalousische soep
Hild Janssen

www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden

Bereidingswijze

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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2 wit van prei
1 ui
room
2 rode paprika’s (1,5 in de soep
en een 0,5 paprika garnituur)
tomatenpuree
rijst
look
1 tomaat
1 kipfilet

Reinig de groenten.
Snij en stoof de ui, prei, look en paprika.
Voeg tomatenpuree toe, laat 1 minuut mee stoven.
Bestrooi met bloem, laat 1 minuut mee stoven.
Bevochtig met kippenbouillon.
Pocheer de kipfilet in de soep.
Als de soep gaar is, haal de kipfilet eruit.
Mix de soep.
Kruid bij (peper en zout).
Serveer met garnituur: kleine blokjes van geblancheerde paprika, gekookte
rijst, geconcasseerde tomaat en een scheutje room.

Avo
n

dma

Geflitst...

len

19
e St oktob
ene
e
n Be r 2018
:
rgm
olen

in d

Ver 13 ok
wen
t
dag ober 2
01
bibl
ioth 8:
eek

©J

oha

11 n
ove
bij
onz mber 2
e er
0
ebu 18: Ee
rger
n
Wilf delega
ti
Jac
kso e van
n, i
n W Rijkevo
okin
r
g (G sel op
b
roo
t-Br ezoek
itta
nië)

n Ka

eth

ove

n

29 o
k
knu tober
tsel
2
en m 018: H
o
et n
atu kus Pok
urli
jke us
pro
du

cten

31 o

kto

ber

201

8: D

e le

esb

ees

ten

in d

e bi

blio

the

ek
20 o

kto

ber

201

8: D

agu

itst

ap 1

00 j

aar

Gro

ote

Oor

log

191

8-2

018

19 o
k
Dag tober
2
van
de j 018:
eug
dbe
w

10 n
10d ovemb
e
eM
uzie r 2018
:
kqu
iz v
an D

e Si

nge

r

egin

g

35

#2310
Vereniging
in de kijker

Imkersgilde
Sint-Ambrosius De Raam vzw
werd de eerste voorzitter, maar deze verhuisde al snel naar Leuven en zo werd reeds
in datzelfde jaar E.H. Van Bortel de tweede
voorzitter. Als derde voorzitter bleef Toon
Rombouts 36 jaar lang actief tot 1985.

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Elke zondagvoormiddag komen leden in ons
lokaal De Raam op Keirschot samen om in
deze mooie omgeving te praten over het leven en de problemen in de bijenteelt. Wij
geven regelmatig cursussen en voordrachten
voor alle belangstellenden. Vanaf de eerste
maandag van mei tot de eerste maandag van
juli worden gratis raszuivere bijenlarfjes ter
beschikking gesteld voor de leden die aan
koninginnenkweek doen. Ook ontvangen wij
meer dan 1000 bezoekers per jaar.
Het bestuur samen met de vele leden dragen
hun steentje bij om De Raam optimaal te
houden. Daarom wordt er elke dinsdagvoormiddag gewerkt, zodat De Raam een aantrekkingsplaats vormt voor vele groepen,
zowel kinderen als volwassenen, die meer
willen te weten komen over het leven van
de bijen.

Wanneer is de imkersgilde
ontstaan ?
Het was in 1947 dat de eerste bijeenkomst
plaatsvond om een imkersvereniging in
Hoogstraten op te richten. Paul Peeraer
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In 1977 sloot de imkersvereniging van Meerle
zich bij ons aan. Na René Leenaerts nam Jef
Lauryssen het voorzitterschap over. Door
hem kreeg onze imkersvereniging in 1995
een vaste plaats op Keirschot waar al onze
activiteiten kunnen doorgaan. In 2010 werd
een uitgebreid projectdossier ‘Bijencentrum
De Raam’ goedgekeurd door Leaderproject
MarkAante Kempen.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Negen bestuursleden vergaderen ongeveer
vijf maal per jaar. Daarbij houden we een
statutaire vergadering en twee à drie keer
een voordracht voor alle leden. Momenteel
komt ons ledenbestand uit Rijkevorsel, de
fusiegemeente Hoogstraten (Hoogstraten,
Wortel, Minderhout, Meer en Meerle), SintLenaarts, Brecht, Wuustwezel, Loenhout,

Vlimmeren, Beerse, Merksplas, Baarle-Hertog en zelfs enkelen van over de grens.

Werken jullie samen met
andere verenigingen ?
Wij zijn aangesloten bij KONVIB, de Koninklijke Vlaamse Imkersbond, een overkoepelende organisatie van de Vlaamse imkers en
bij AVIB, de Antwerpse Vereniging voor Imkersbelangen vzw.

Welke activiteiten hebben jullie
zoal in petto ?
De belangrijkste evenementen zijn de voordrachten, het teerfeest, de pannenkoekendag en vooral het ontvangen van veel bezoekers.

Welke activiteit van jullie
vereniging raden jullie aan voor
de inwoners van Rijkevorsel ?
De bewoners van Rijkevorsel zijn steeds
welkom om een bezoek te brengen. Elke
zondagvoormiddag en op de eerste zondagnamiddag van de maanden mei tot en met
september kan iedereen een kijkje komen
nemen. En jaarlijks op de zondag vóór 15 augustus kan iedereen er lekkere pannenkoeken komen smullen.

Wat was voor jullie het
hoogtepunt in het bestaan van
de vereniging ?
De mooiste verwezenlijking voor ons was
het opbouwen van onze bijenhal met een
prachtige en grote bijentuin, dit dankzij het
Leaderproject en vele sponsors o.a. de gemeente Rijkevorsel.

Aan welke vereniging geven
jullie de scepter door ?
Wij nomineren de Koninklijke Sint-Jorisgilde
van Rijkevorsel als volgende vereniging in de
kijker, omdat wij jaarlijks ons teerfeest houden in hun gildelokaal.

Natuurpunt Markvallei vzw
· Hoofdactiviteit:
		
		
		
· Aantal jaren actief:
· Aantal leden:
· E-mail:
· Website:

De ontwikkeling van de bijenteelt in de
meest ruime betekenis. Wij zorgen dat
onze imkers zachtaardige en goede
drachtbijen bekomen.
71 jaar
88 leden
info@bijencentrumderaam.be
www.bijencentrumderaam.be
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Tot 6 januari 2019
Tentoonstelling ‘Herschreven.
Over leven met littekens.’
Tentoonstelling

Tien personen vertellen via de tentoonstelling wat er met hen is gebeurd en
op welke manier ze de draad weer opgenomen hebben nadat hun leven werd
‘herschreven’. De tentoonstelling is
een actie van de Hoppers in het kader
van De Warmste Week van Studio Brussel ten voordele van het kinderbrandwondenfonds van Oscare.
Gratis
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be
www.oscare.be

de kinderen welkom in GC Sint-Jozef om
samen met ons de troon van de Sint te
versieren, pietenhoeden te maken, ...
Gratis
GC Sint-Jozef + Vaart
Kerkfdreef 61 + Meir
2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel en
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 55 – 03 340 00 12
jeugddienst@rijkevorsel.be
toerisme@rijkevorsel.be
om 20.00 uur
Duivelse Molens (uitverkocht)
Theatervoorstelling
€7
Molenterrein
Looiweg - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/duivelsemolens
Om 20.30 uur
Trevor Hall
Concert

Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke nieuws dat de boot van Sinterklaas
dit jaar zal aanleggen in Rijkevorsel. Op
zaterdag 1 december om 11.00 uur verwachten we Sinterklaas en zijn zwarte
pieten aan het terras aan de vaart ter
hoogte van de Meir. Maar het feest wordt
al vroeger ingezet. Vanaf 9.30 uur zijn
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1 en 2 december 2018
Zaterdag van 18.00 tot 22.00 uur
Zondag van 9.30 tot 20.00 uur
Gewestelijke Vogeltentoonstelling
Tentoonstelling

Op deze gratis tentoonstelling laten
een 700-tal vogels hun mooiste verenkleed zien. Van duiven tot kanaries, van
vinken tot grasparkieten, ... een bont
gezelschap. Er is een tombola ‘altijd
prijs’.
Gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel
Maatschappij Ons Genoegen
03 314 13 48

3 december 2018

1 december 2018
Vanaf 9.30 uur
Aankomst Sinterklaas
in Rijkevorsel
Feestelijkheid

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

Voor de Amerikaanse singer-songwriter
Trevor Hall is muziek niet zomaar een
passie, veel meer nog is het zijn levenswerk. Zijn sound leunt aan bij reggaemuziek, maar vertoont ook meerdere gelijkenissen met het werk van
Ben Harper of Jack Johnson. Dit najaar
trekt Trevor Hall met zijn recent uitgebrachte album ‘The Fruitful Darkness’
onder de arm naar Europa voor een tour
die hem brengt naar wereldsteden als
Manchester, Berlijn, Amsterdam, Londen en... Rijkevorsel ! Zijn concert in
De Singer is het enige optreden in België.
voorverkoop: € 14
inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10

van 19.30 tot 20.30 uur
Infosessie
‘Verwarmen en verluchten
met de woonmeter’
Infovergadering

De woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis
meet. Op deze infosessie kom je alles
te weten over de woonmeter, zodat je
werk kan maken van een gezond klimaat in huis en van een verlaging van
jouw energiekosten.

Gratis
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19
2310 Rijkevorsel
Lokaal bestuur Rijkevorsel
03 340 00 24
omgeving@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/woonmeter

7 december 2018
Om 20.00 uur
Herfstquiz VNV De Kruk
Quiz
Maximaal 6 quizzers per ploeg.

€ 20 inschrijvingsgeld
Spiegeltent Klessens
Klaterstraat 8 - 2310 Rijkevorsel
VNV De Kruk
krokusweg2@telenet.be
(inschrijven)
Om 20.30 uur
Howe Gelb Piano Trio
Concert

voorverkoop: € 16
inkomprijs: € 18
voorverkoop studenten: € 11
inkomprijs studenten: € 13
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Om 20.30 uur
Trio Grande - de kleinste bigband
ter wereld
Concert

8 december 2018
Van 10.00 tot 18.00 uur
Veldritten Noorderkempen
Veldrijden
Starturen tussen 11.00 en 16.00 uur:
• 10.15 uur: Masters B
• 10.46 uur: Masters C
• 11.45 uur: Amateurs + masters C
• 12.45 uur: Dames int + jeugd
• 13.45 uur: Nieuwelingen
• 14.30 uur: Juniores
• 15.30 uur: Elite z/c + Beloften
Gratis
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10
2310 Rijkevorsel
WSC Sint-Jozef
0497 78 73 30

11 december 2018
9.00 -10.00 uur in Het Kleine Moleke
10.30 -11.30 uur in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
Opendeurdag
Is jouw kleuter op 7 januari 2,5 jaar ?
Dan kun je samen met je kleuter vrijblijvend kennis komen maken met onze
instapklas(jes).

© Daniel Martin Diaz

Cultheld Howe Gelb, die als frontman
van Giant Sand zowat het genre ‘americana’ heeft uitgevonden, verlaat de
woestijn voor jazz, gospel en rhythm
’n blues. Op zijn laatste albums ‘Future
Standards’ en ‘Further Standards’ prijken rokerige pianoballads geschreven
in de stijl van The Great American Songbook. Samen met twee uitmuntende
muzikanten geeft de even veelzijdige
als productieve Gelb een heel eigen
twist aan gekende jazz standards.

12 december 2018

Gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3 - 2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
mijnschool.het-moleke.be

© Massimo Municchi

Trio Grande heeft de reputatie dat het
zowel kleine clubs als grote festivalpodia zoals Jazz Middelheim in vuur
en vlam kan zetten. Dit doet het met
speelse en dwarse maar tegelijkertijd
toegankelijke muziek. De drie muzikanten stoeien met klankkleuren en
verkennen de grenzen van hun instrument en dit al flirtend met harmonie en
ritmiek. Dit alles overgieten ze met een
gezonde dosis humor.
voorverkoop: € 14 - inkomprijs: € 16
voorverkoop studenten: € 8
inkomprijs studenten: € 10
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Aankondigingen van
activiteiten in januari
dien je uiterlijk op
dinsdag 4 december 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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15 december 2018
Van 13.00 tot 21.00 uur
Kerstmarkt Sint-Jozef
Markt
Geniet opnieuw van de magie van een
kleinschalige markt die je hartverwarmende energie schenkt en je verwent
met heel veel lekkers en geschenkentips !
Gratis
Sint-Jozefkerk
Kerkdreef 66b
2310 Rijkevorsel
Kerststal Sint-Jozef vzw

16 december 2018
Van 12.00 tot 18.00 uur
Kerstmarkt aan de molen
Markt
Op het molenterrein stellen hobbyisten en verenigingen zich voor. Langs de
kraampjes kuieren, op zoek gaan naar
een origineel kerstcadeautje, familie
en vrienden ontmoeten, genieten van
een warm, sterk drankje, een hartig
hapje. Alle ingrediënten om van een
koude winterdag een warme herinnering te maken.
Gratis
Molenterrein
Looiweg – 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
03 312 37 33
directie@het-kompas.be
www.het-kompas.be
Van 16.30 tot 20.00 uur
Warmathon Music for Life
Lopen
Tijdens De Warmste Week organiseert
basisschool Het Kompas in en rond de
school een hindernissen-sponsorloop
ten voordele van CKG Lentekind. Aan
de gezellige kraampjes kun je ook lekker eten en drinken.
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
Vrije Basisschool Het Kompas
03 312 37 33
wp.het-kompas.be

20 december 2018
Van 18.00 tot 22.00 uur
Kerstwandeling ‘Samen
op weg naar Kerstmis'
Wandeling

19 december 2018
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters
Opendeurdag

Kleuters die op 7 januari 2019 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.
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Neem deel aan de warme kerstwandeling. Onderweg word je getrakteerd op
dans, muziek, zang en zelfs theater.
Nadien kun je de avond gezellig afsluiten met een hapje en een drankje op
onze school. Een deel van de opbrengst
schenken we aan vzw het feestvarken.
Gratis
Sint-Luciaschool
Molenstraat 7
2310 Rijkevorsel
Sint-Luciaschool Rijkevorsel

Om 20.30 uur
Begijn Le Bleu Try-out ‘Toch bedankt !’ (uitverkocht)
Stand-up comedy
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

22 december 2018
Om 20.00 uur
Winterklanken met Johan Verminnen
Concert

Doorheen de jaren is Johan Verminnen
uitgegroeid tot een onmiskenbaar boegbeeld in de Nederlandstalige muziek.
Grote hits als ‘Laat me nu toch niet
alleen’, ‘Rue des Bouchers’, ‘Brussel’,
‘Mooie Dagen’, ‘Ik wil de wereld zien’
en nog vele andere klassiekers staan in
het collectief geheugen gegrift.
€ 15
Sint-Willibrorduskerk
Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
Om 20.30 uur
Desperated Company - Kerstspecial
(uitverkocht)
Concert
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

22, 23, 25 en
27 december 2018
Om 20.00 uur
We zijn er bijna...
Theatervoorstelling
Drie wagens rijden op dezelfde snelweg
elk naar hun bestemming. Een gezin

vertrekt op reis naar Spanje, drie voetbalfanaten gaan kijken naar dé match
van het jaar en een gepensioneerd koppel gaat voor het eerst hun schoonzoon
ontmoeten. Een onverwachte file gooit
echter roet in het eten. Wanneer de file
niet opgelost geraakt en de tegenslagen
hen parten spelen, geraken de gemoederen verhit. Zullen ze hun bestemming
nog bereiken ? En willen ze er wel nog
geraken...

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

28 december 2018
Van 14.00 tot 17.00 uur
Winterwandeling
Markt

rieerd oeuvre: composities van excentrieke grootmeesters (Thelonious Monk,
Sun Ra, Herbie Nichols, Duke Ellington,
Alice Coltrane), aangevuld met verrassend eigen werk.
voorverkoop: € 12 - inkomprijs: € 14
voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

volgende maand
€ 10
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
’t Veussels Tonjel
0475 38 15 04 (na 18.00 uur)
tveusselstonjel.be

23 december 2018
Van 8.00 tot 12.00 uur
27ste mountainbike kersthappening
Mountainbiken

Op vrijdag 28 december nodigt toerisme Rijkevorsel iedereen uit om samen met ons te gaan zingen. In groep
wordt gewandeld naar onze kerststallen waar we samen, onder leiding van
een muzikant, enkele kerstliederen
zullen brengen. Vertrek om 14.00 uur
aan de kerststal in het Dorp. Ambiance
verzekerd !
Gratis
Kerststal centrum
Dorp – 2310 Rijkevorsel
Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be
Om 20.30 uur
Try-out ‘Ottla’ - een jazzproject
van Bert Dockx
Concert

Iedereen welkom op de 27ste Mountainbike Kersthappening in Sint-Jozef
Rijkevorsel in samenwerking met de
Vlaamse Wielerbond. Er is een omloop
van 26 km en één van 43 km. In de zaal
is er doorlopend eten en drinken te
verkrijgen. Onderweg is een soepstand
met versnaperingen voorzien. Er is tevens de mogelijkheid om te douchen en
de fietsen kunnen afgespoten worden.
VWB en WBV-leden: € 3
GC Sint-Jozef
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

3, 4, 5 & 6 jan. 2019
Toneelvoorstelling
‘We zijn er bijna...’
PZ Sint-Jozef

4 januari 2019
Belpop Bonanza presenteert
André Brasseur & Band
De Singer

12 januari 2019
Tutu Puoane - try-out
De Singer

13 januari 2019
Nieuwjaarsaperitief en
ontbijtconcert Culturele
Vereniging De Brug
De Singer

20 januari 2019
Fanfarefeesten
Zaal ’t Centrum
Met z’n nieuwe band Ottla belijdt Bert
Dockx (Flying Horseman, Dans Dans,
Strand) zijn liefde voor de jazz. De
groep heeft een prikkelende bezetting:
gitaar, twee saxen, contrabas en twee
drummers, Samen trekt deze bende op
avontuur binnen een kleurrijk en geva-

22 januari 2019
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
GVKS Het Kleine Moleke
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Te ontdekken in Rijkevorsel
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

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
elke 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
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Opendeurdag
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

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
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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
9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend
13.00 -16.00 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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
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

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
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

Wijk-Werken - Molenstraat 5

maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
na afspraak

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
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be

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 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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Aankomst in Rijkevorsel
workshops in het Gemeenschapscentrum
verwachte aankomst Sinterklaas aan het terras
aan de vaart ter hoogte van de Meir met aansluitend
Sintfeest in het Gemeenschapscentrum
vooraf inschrijven is niet nodig
jeugddienst@rijkevorsel.be
03 340 00 55
toerisme@rijkevorsel.be
03 340 00 12

ontwerp door Lynn Cocx
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