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Nog vijf minuten tot het startschot.
Het lijf onder spanning.
De zenuwen gieren door de keel.
Start! Vertrokken. De hartslag in de hoogte.
Keren en draaien, heen-en-weer schuifelen.
Zweet parelend op het voorhoofd.
De eindmeet in zicht. Een laatste inspanning.
Eindelijk de verlossing...
Roepen! Juichen! Gewonnen!
En achteraf nog al die prachtige sportprestaties 
moeten vieren...
Wat kan het leven van een supporter zwaar zijn.

 © Mia Uydens
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INHOUD

4
Vanaf 1 januari 2019 zijn het gemeente- en OCMW-bestuur 
geïntegreerd in één lokaal bestuur. Ondertussen werden 
de nieuwe bestuursorganen voor de periode 2019-2024 
geïnstalleerd en legden de verkozen raadsleden hun eed af.

22
Het Rijkevorsels recept van deze maand is er eentje om duimen 
en vingers af te lekken. De tiramisu met Veusseltje is een 
dessert dat naar meer smaakt. En je hoeft geen keukenprins(es) 
te zijn om het klaar te maken.

18
Tijdens de krokusvakantie wordt de Kinderclub ondergedompeld 
in de carnavalssfeer. Ook de jeugddienst heeft weer supertoffe 

activiteiten op het programma staan. Inschrijven kan vanaf
11 februari. Speelplezier verzekerd !

8
Het dienstverleningspakket van de sociale dienst bij het OCMW 

is zeer ruim. Je kunt er terecht voor sociale dienstverlening, 
psychosociale hulp, financiële begeleiding, materiële 

hulpverlening, huisvesting, opvang van vluchtelingen, ...

14
Onze gemeente mag zich een jaar lang de titel aanmeten van 
‘twee sterren bijenvriendelijke gemeente’. Een mooie bekroning 
voor alle initiatieven om de bijenpopulatie te versterken.

© Dirk Geets
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoners,

De maand januari is weeral bijna ten einde bij het verschijnen van deze nieuwe editie van 
den 2310. Gedurende de hele maand is het nog toegestaan om de beste wensen over te 
maken. Via deze weg wil ik jullie namens het bestuur een warm, gezond en sportief 2019 
toewensen.

Het begin van een nieuw jaar is het ideale moment om even terug te blikken op wat reeds 
geweest is. 2018 was een bijzonder jaar omdat de gemeenteraadsverkiezingen hebben 
plaatsgevonden. Heel wat nieuwe gezichten werden verkozen en een aantal anderen 
stoppen met hun activiteit als schepen of gemeenteraadslid. Daarom wil ik de mensen die 
zich de voorbije jaren hard hebben ingezet bedanken. Politiek zitten we misschien niet 

altijd op dezelfde golflengte maar we hebben één gemeenschappelijk doel: het beter maken voor alle inwoners van 
Rijkevorsel. Verder wil ik de nieuwe verkozen schepenen en raadsleden, leden van het bijzonder comité sociale 
dienst van het OCMW enorm veel succes toewensen voor de komende legislatuur. Heel wat uitdagingen liggen op ons 
te wachten, maar met de nodige motivatie en enthousiasme zal er hard aan gewerkt worden.

De eerste weken van het jaar werd ons dorp op sportief vlak al goed verwend. Dat brengt mij naadloos bij het 
sportevenement van het jaar. Eind februari zullen er naar jaarlijkse gewoonte weer heel wat sportievelingen in de 
bloemetjes gezet worden tijdens het Sportgala. Aan alle professionele atleten, sporters in clubverband of sportieve 
recreatievelingen... doe zo verder ! Want sporters − en ook supporters − beleven meer. 

Veel leesgenot !

© Dirk Geets
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BESTUUR

In Rijkevorsel brachten tijdens de verkiezingen in totaal 7 807 Rijkevorselse kiezers van de 8 227 
kiesgerechtigden elektronisch hun stem uit. Daarvan stemden 420 personen (5,1 %) blanco. 
Dit leverde volgende zetelverdeling op:
· N-VA 11 zetels · CD&V  3 zetels
· Gemeentebelangen  5 zetels · ProVeussel  2 zetels
Op basis van deze resultaten vormden N-VA en CD&V een coalitie. Zij beschikken samen over 
een meerderheid van 14 op 21 zetels. Wil je de volledige verkiezingsuitslag voor onze gemeente 
nog eens bekijken, surf dan naar de website www.vlaanderenkiest.be

Het lokaal bestuur vervangt het gemeente- en OCMW-bestuur
Met het nieuwe decreet lokaal bestuur worden het gemeente- en het OCMW-bestuur geïnte-
greerd in één lokaal bestuur. De verkozen leden zetelen zowel in de gemeenteraad, als in de 
raad voor maatschappelijk welzijn (de OCMW-raad).

De burgemeester
Aan het hoofd van de gemeente staat de burgemeester. Bij Ministerieel Besluit van 11 december 
2018 werd Dorien Cuylaerts benoemd tot burgemeester van Rijkevorsel. Zij legde, in handen 
van de Gouverneur van de provincie Antwerpen Cathy Berx, de eed af op 17 december 2018.

Op zondag 14 oktober 2018 trokken we naar de stembus om een nieuwe 
gemeente- en provincieraad te kiezen voor de periode 2019-2024.
Op de eerste vergadering van woensdag 2 januari 2019 werden de nieuwe 
bestuursorganen geïnstalleerd en legden de verkozen raadsleden hun
eed af.

Een nieuwe legislatuur,
een nieuw bestuur

© Dirk Geets
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Het college van burgemeester en schepenen - 
vast bureau van het OCMW
Vanaf deze legislatuur zijn de leden van het college van burgemeester en schepenen eveneens 
lid van het vast bureau van het OCMW. Zij staan in voor het dagelijks bestuur van de gemeente 
en voeren uit wat respectievelijk de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
beslist.
Het college - vast bureau vergadert wekelijks op maandag. De beslissingen worden er geza-
menlijk genomen. Om de taken te verdelen, krijgt iedere schepen verschillende beleidsdo-
meinen toegekend die hij of zij daarna verder opvolgt. Op de voorlaatste pagina van elke 2310 
vind je terug welke beleidsdomeinen aan de schepenen werden toegekend.

Van links naar rechts: Bob Van den Eijnden (eerste schepen – CD&V), Nathalie Cuylaerts (derde schepen 

- N-VA), Nathalie Stoffelen (vierde schepen – N-VA), Dorien Cuylaerts (burgemeester – N-VA),

Bert Vangenechten (vijfde schepen – N-VA) en Karl Geens (tweede schepen – N-VA).

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
De gemeenteraad is het hoogste gezag in de gemeente. De leden van de gemeenteraad zijn 
belast met het algemene beleid van de gemeente en controleren het werk van het college van 
burgemeester en schepenen.

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) tekent het sociale beleid van de gemeente 
uit en beoogt de basisopdracht van het OCMW te realiseren. Deze wordt als volgt geformuleerd: 
“Iedereen heeft recht op de maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in de mogelijk-
heid moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid”.

De raden vergaderen in principe iedere laatste maandag van de maand, behalve in juli. De zit-
tingen vinden plaats om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar, behalve 
wanneer het gaat over personen. Iedereen is welkom om de zittingen bij te wonen.

© Dirk Geets
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BESTUUR

Van links naar rechts: Zoë Wouters (N-VA), Karl Geens (N-VA), Bert Vangenechten (N-VA), Bart Adams 

(algemeen directeur), Bob Van den Eijnden (CD&V), An Wouters (N-VA), Nathalie Stoffelen (N-VA),

Peter Janssens (N-VA), Nathalie Cuylaerts (N-VA), Stefan Maes (N-VA), Beate Hofkens (N-VA),

Dorien Cuylaerts (N-VA), Lieven Van Nyen (CD&V – voorzitter 2023-2024), Lut Backx (Gemeente-

belangen), Eric Vermeiren (Gemeentebelangen), Renilde Willemse (Gemeentebelangen),

Wim De Visscher (CD&V - voorzitter 2019-2022), Bart Van De Mierop (Gemeentebelangen), Jack Jacobs 

(Gemeentebelangen), Diede Van Dun (ProVeussel), Aline Maes (ProVeussel) en Kevin Druyts (N-VA).

Het bijzonder comité van de sociale dienst
Het bijzonder comité sociale dienst (BCSD) behandelt de individuele steundossiers over maat-
schappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. De zitting is hierdoor niet open-
baar. Het comité vergadert iedere drie weken op woensdag.

Bovenste rij van links naar rechts: Bart Adams (algemeen directeur), Bert Vangenechten (N-VA – 

voorzitter), Danny Eelen (Gemeentebelangen) en Rud Vervoort (ProVeussel). Onderste rij van links naar 

rechts: Zoë Wouters (N-VA), An Wouters (N-VA), Jürgen Van Leuven (N-VA) en Hild Janssen (CD&V).

© Dirk Geets

© Dirk Geets



7

Afgevaardigden politiecollege en politieraad
Het politiecollege van de politiezone Noorderkempen wordt gevormd door de burgemeesters van 
Rijkevorsel, Merksplas en Hoogstraten. Het politiecollege heeft bevoegdheden die samenhangen 
met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Er is ook een politieraad met bevoegd-
heden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen verte-
genwoordigers van elke gemeente van de zone. Rijkevorsel vaardigt vijf politieraadsleden af.

De openbare vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek. Ze vinden plaats op de eerste 
maandag van een aantal maanden in het stadhuis van Hoogstraten om 20.00 uur. De korpschef 
en de secretaris van de politiezone wonen de vergaderingen bij.

Van links naar rechts: Dorien Cuylaerts (N-VA),

Peter Janssens (N-VA), Kevin Druyts (N-VA),

Lieven Van Nyen (CD&V), Jack Jacobs

(Gemeentebelangen) en Diede Van Dun (ProVeussel).

© Dirk Geets

Zittingen gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn vin-
den plaats op maandag 28 januari en maan-
dag 25 februari vanaf 20.00 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van deze data kun je bekij-
ken op de website van het lokaal bestuur 
www.rijkevorsel.be/bestuur en op de elek-
tronische informatieborden.

De agenda wordt een achttal dagen voor de 
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan 
de openbare zitting van de vergaderingen 
bijwonen.

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

 

Meer    
info

www.rijkevorsel.be/bestuur

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

In elke gemeente is er een OCMW actief, dat als voornaamste doel heeft elke 
inwoner in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid. Sinds 1 januari 2019 is er een verregaande 
integratie tussen het gemeentebestuur en het OCMW-bestuur. Voor de 
dienstverlening van de sociale dienst heeft dit voorlopig geen gevolgen en 
zal de sociale dienst haar werking verder richten naar de vragen en noden 
van de inwoners. Er zal wel meer en actiever samengewerkt worden met 
andere diensten van het lokaal bestuur zoals de sector vrije tijd, de dienst 
burgerzaken, ... Om deze doelstelling te kunnen realiseren, voorziet het 
OCMW allerlei diensten om deze hulpverlening te kunnen waarmaken.

De sociale dienst van het OCMW

Algemene sociale dienst
De sociale dienst van het OCMW bestaat uit enerzijds een algemene sociale dienst, waar ieder-
een terecht kan voor informatie over sociale voorzieningen, uitkeringen, tegemoetkomingen, 
... Anderzijds zullen ook aanvragen tot het bekomen van financiële hulp, leefloon, verwarmings-
toelage, tussenkomst in een rusthuis, tussenkomst in zware medische kosten, aanvragen man-
telzorgpremie, aanvragen zorgbudget voor mensen met een grote zorgnood, ...  door de sociale 
dienst opgevolgd worden. Ook voor de thuiszorgdiensten (warme maaltijden, alarmtoestellen, 
klusjesdienst, Minder Mobiele Centrale, aanvullende zorg aan huis, ...) kan men hier terecht. 
Tenslotte krijgen ook problemen zoals eenzaamheid, verwaarlozing, relatiemoeilijkheden, op-
voedingsproblemen, ... de nodige tijd en aandacht indien hieraan behoefte is.

Arbeidstrajectbegeleiding
Personen die ondersteuning nodig hebben in het zoeken naar een geschikte job, die bemiddeling 
willen bij VDAB of RVA, die hulp nodig hebben bij het solliciteren, de vraag naar een sociale 
tewerkstelling, ... kunnen terecht bij onze arbeidstrajectbegeleiders. Werken is immers een 
zeer belangrijke stap naar financiële onafhankelijkheid en zelfstandigheid.  
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Budgetbeheer en begeleiding
Twee maatschappelijk werkers houden zich uitsluitend bezig met budgetbeheer en  budgetbe-
geleiding. Dit vooral voor personen of gezinnen die in de knoop zijn geraakt met hun financiële 
situatie, en die hierbij ondersteuning nodig hebben om hun situatie terug op het juiste spoor 
te zetten. Deze dienst wordt ondersteund door een juriste die alle zaken in verband met con-
sumentenkrediet, contracten, intrestberekening, … opvolgt en controleert. 

Energie
De laatste jaren maakt ook de energieproblematiek (gas, elektriciteit, water) een belangrijk 
onderdeel uit van de werking van de sociale dienst. Aanvragen tot het bekomen van een sociaal 
tarief, federale verwarmingstoelage, minimale aardgaslevering, energiefonds, isolatie, prijs-
vergelijkingen, ... passeren dagelijks op de sociale dienst. De duurdere energieprijzen worden 
inderdaad door de meest kansarme inwoners het meest gevoeld.

Huisvesting
Ook voor huisvestingsproblemen (inschrijving sociale woning, huurbegeleiding, zoeken naar 
aangepaste woning, bemiddeling tussen huurders en verhuurders, …) is er een maatschappelijk 
assistent verantwoordelijk.

Het OCMW beschikt over enkele doorgangswoningen die aangeboden kunnen worden aan per-
sonen die om één of andere reden dringend nood hebben aan huisvesting. Uiteraard dient deze 
opvang dan wel vrij te zijn. Vaak dienen andere oplossingen te worden gezocht om het huisves-
tingsprobleem onder controle te houden.   

Lokaal opvanginitiatief (LOI)
Tenslotte beschikt het OCMW ook over enkele LOI-woningen: lokaal opvanginitiatieven waar 
kandidaat-politiek vluchtelingen materiële hulp bekomen in afwachting van een beslissing over 
hun aanvraagdossier. Een maatschappelijk assistent doet er alles aan om deze opvang zo mense-
lijk mogelijk te maken en om bij een positieve beslissing van hun aanvraag mee te zoeken naar 
aangepaste huisvesting, een school voor de kinderen, het zoeken van werk, ...

Bereikbaarheid en openingsuren
De sociale dienst wil zo laagdrempelig mogelijk werken zodat iedereen welkom is met zijn of 
haar vraag.  Samen wordt dan bekeken of wij zelf kunnen helpen of zoeken we uit waar er beter 
een antwoord kan gevonden worden.

De sociale dienst is elke voormiddag vrij te bereiken tijdens de kantooruren. Ook op maan-
dagavond tussen 17.30 en 19.30 uur is de sociale dienst bereikbaar. In de namiddag wordt op 
afspraak gewerkt. Voor een afspraak met een maatschappelijk assistent kun je bellen 
naar het nummer 03 340 39 65. Iedereen is welkom met een vraag of een probleem.

In het bureau in het GC Sint-Jozef (Kerkdreef 
61) is er elke dinsdag en donderdag tussen 10.00 
en 12.00 uur een maatschappelijk werker aan-
wezig, maar ook op maandagavond kun je daar 
terecht tussen 17.30 uur en 19.30 uur.

03 340 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/socialedienst

 

Meer    
info
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Schoolnieuws
GLS De Wegwijzer

· Eerste leerjaar: samen met ouders en 
grootouders werd er marsepein gemaakt. 
Dit paste mooi in het thema rond de sint. 
Trouwens, hij zou het niet beter gekund 
hebben. Lekker !

· Tweede leerjaar: op houten plankjes werd 
met nagels een kerstboom getimmerd. 
Deze spijkers werden dan onderling met 
elkaar verbonden met wol. Ondanks enkele 
blauwe vingers was het resultaat prachtig.

· Derde leerjaar: zij gingen op wandel met 
de kleuters van de eerste kleuterklas. Be-
stemming: de kerststal. Juffen en mees-
ters in wording ?

· Vierde leerjaar: elk jaar gaan de leerlingen 
op bezoek in het woonzorgcentrum. De se-
nioren vertellen dan over hun schooljaren 
waarbij sommigen hun schriften van 60 à 
70 jaar geleden nog kunnen laten zien.

· Vijfde en zesde leerjaar: deze leerlin-
gen hebben zichzelf eens verwend. In de 
voormiddag koken, na de middag eten. 
Spaghetti, groentesoep en een nagerecht 
stond op het menu.

Al deze activiteiten bewijzen het: onderwijs 
is hoofd, hart en handen !

Affichecampagne
‘Word jij mijn sneeuwheld ?’

Het lokaal bestuur voorziet affiches met het 
opschrift ‘Word jij mijn sneeuwheld ?’ om 
inwoners te helpen die hun voetpad of oprit 
niet zelf ijs- of sneeuwvrij kunnen maken. 
Door de affiche op te hangen kunnen deze 
personen kenbaar maken dat ze geholpen 
willen worden. Hang jij graag een affiche 
aan je raam ? Haal deze dan gratis af in het 
gemeentehuis, bij de sociale dienst van het 
OCMW of bij de apothekers van Rijkevorsel.

Vrijwilligers gezocht
Wil je inwoners helpen met het sneeuw- 
of ijsvrij maken van hun voetpad of oprit? 
Neem dan contact op met de sociale dienst 
van het OCMW. De hulp die jij kunt bieden, is 
voor deze personen goud waard. Een
warm gebaar tijdens deze koude
winterdagen! 

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

 

Meer    
info
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Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be

WORD JIJ MIJN 
SNEEUWHELD?
MAAK JIJ MIJN OPRIT SNEEUW- OF IJSVRIJ?

Sneeuwcampagne_2018_A4.pdf   1   19/11/18   21:03
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Schrijf je als EU-burger
in België in voor de
Europese verkiezingen

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van 
het Europees Parlement verkozen worden in 
de 27 lidstaten van de Europese Unie. Indien 
je een Europese burger bent die in België 
verblijft, kun je in België deelnemen aan de 
verkiezingen voor het Europees Parlement en 
op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. 
In dit geval zul je niet meer kunnen deelne-
men aan de verkiezingen van het Europees 
Parlement in jouw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezers-
lijst van jouw gemeente moet ten
laatste op 28 februari 2019
worden ingediend.

verkiezingen@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/verkiezingen
europeanelections.belgium.be

 

Meer    
info

zoekt een (m/v)

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (C1-C3)
met aanleg van een wervingsreserve, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

De administratief medewerker biedt professionele, 
voornamelijk administratieve ondersteuning met het oog op 
het optimaal functioneren van de toegewezen dienst van 
gemeente en/of OCMW. 

PROFIEL

Je hebt talent voor administratie en klantenservice. Je kunt 
goed werken met MS Word en kent minstens de basis van 
één van de andere pakketten van MS Office. Je bent een 
gemotiveerde, respectvolle en loyale collega. Je hebt bij 
voorkeur aantoonbare ervaring in een administratieve functie, 
en je kunt je snel zaken eigen maken.

VERDERE INFORMATIE 

Een wervingsreserve zal worden aangelegd voor een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds 
dienstverband (38/38 uur). Je hebt een diploma van 
hoger secundair onderwijs en je dient te slagen voor de 
selectieprocedure. Vanaf twintig inschrijvingen zal een 
preselectie plaatsvinden. Een informatiebrochure met 
de functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan 
worden opgevraagd bij de personeelsdienst via 03 340 00 13 
(14) of personeel@rijkevorsel.be. 

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen 
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief 
en CV, een kopie van je diploma en een recent uittreksel 
uit het strafregister aan de personeelsdienst ten laatste 
op 14 februari 2019. 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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Geboorten

September 2018
· Goffa Keano, 3 september 2018, kind van Goffa Yanto en Steylaerts Nathalie

Oktober 2018
· Kemland Klaartje, 9 oktober 2018, kind van Kemland Domien en Sigo Shari
· Van den Heuvel Max, 23 oktober 2018, kind van Van den Heuvel Chiel en Peeters Kim
· Bevers Finn, 31 oktober 2018, kind van Bevers Jonas en Verstraelen Karen

December 2018
· Ooms Menno, kind van Ooms Jeroen en Van den Bogerd Elien, 12 december 2018

Huwelijken

December 2018
· Cardenas Angulo Luis Miguel en Kissova Maria Evgenjevna, 28 december 2018

Overlijdens

December 2018
· Sleeckx Julia °1937 † 11 december 2018
· Vangeel Maria °1927 † 14 december 2018
· Meeus Frans °1932 † 16 december 2018
· Bartholomeeusen Maria °1924 † 17 december 2018 
· Jonkers Maria °1923 † 18 december 2018 
· De Staercke Dianick °1979 † 20 december 2018
· Gorrens Christiaan °1937 † 24 december 2018
· Eelen Herman °1932 † 27 december 2018 
· Pelgrims Maria °1948 † 28 december 2018 
· Van Dyck Hilda °1931 † 31 december 2018

LEVEN EN WELZIJN
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Oproep aan jobstudenten
zorgkundige en verpleging

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor 
de maanden juli, augustus en september 
2019 nog enkele studenten zorgkundige/ver-
pleegkundige die samen met het team van 
het woonzorgcentrum willen instaan om een 
kwaliteitsvolle zorgverlening te verlenen 
aan onze bewoners.

Voorwaarden 
Je moet minimaal het 7de jaar zorgkundige 
of de 2de module verpleging met goed ge-
volg doorlopen hebben op het ogenblik dat 
jouw contract als jobstudent van start gaat. 
Bij voorkeur heb je jouw registratienummer 
als zorgkundige reeds in het bezit of beschik 
je hierover als je start als jobstudent. Je 
richt jouw sollicitatiebrief met CV, kopie 
voor- en achterzijde identiteitskaart, moti-
vatie en de periode waarin je kunt werken 
als jobstudent aan OCMW Rijkevorsel, t.a.v. 
de dagelijks verantwoordelijke bejaarden-
complex Prinsenhof, Helhoekweg 18 - 2310 
Rijkevorsel. Of bezorg het via e-mail: jroos@
ocmwrijkevorsel.be.

Jouw sollicitatiebrief dient ten laatste bij ons 
toe te komen op vrijdag 22 februari 2019. In 
de loop van de volgende weken word je dan 
gecontacteerd voor een sollicitatie-
gesprek.

03 340 39 00
jroos@ocmwrijkevorsel.be

 

Meer    
info

Verhuis parochiesecretariaat
Sint-Willibrordus

Gedurende enige tijd heeft het parochie-
secretariaat een onderkomen gevonden in 
twee lokalen van het gemeentehuis. Het was 
een fijne locatie dicht in de dorpskern. Vanaf 
woensdag 13 februari zal het parochiesecre-
tariaat echter opnieuw gehuisvest zijn op 
het oude adres: Doelenpad 8. De gewone 
openingsuren blijven behouden: elke werk-
dag van 9.30 tot 11.30 uur. Je bent er alvast 
van harte welkom. 

Opgelet: omwille van de verhuis is het paro-
chiesecretariaat gesloten op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari.

Feestjes in WZC Prinsenhof

Verjaardagsfeestje
woensdag 6 februari 2019
· pannenkoek, sinaasappelsaus en koffie
· prijs € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

Valentijnsmenu
donderdag 14 februari 2019
· bloemkoolsoep vergezeld van gerookte 

zalm
· varkenshaasje met mosterdsaus, witloof-

salade en gratin
· mousse van rood fruit
· prijs € 13
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

· 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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Rijkevorsel is een twee sterren
bijenvriendelijke gemeente

BOUWEN EN WONEN

Rijkevorsel heeft bij de eerste deelname aan de wedstrijd van ‘Bijen-
vriendelijkste gemeente in Vlaanderen’ meteen een label met twee bijtjes 
ontvangen. Onze gemeente mag zich dus een jaar lang de titel aanmeten van 
'twee sterren bijenvriendelijke gemeente'. Een mooie bekroning voor alle 
initiatieven om de bijenpopulatie in Rijkevorsel te versterken !

Wedstrijd bijenvriendelijkste gemeente 
De 'Week van de Bij', een initiatief van het Departement Omgeving, ging voor de vierde maal op 
zoek naar de ‘Bijenvriendelijkste gemeente’ in Vlaanderen. De wedstrijd kadert in de ‘Groene 
Lente’ van de Vereniging voor Openbaar Groen, die de zoektocht naar de bijenvriendelijkste 
gemeente in opdracht van het Departement Omgeving uitvoert. 

In 2018 namen 50 gemeenten deel aan de wedstrijd Bijenvriendelijkste gemeente. Ze kregen 
afgelopen zomer allemaal het bezoek van een jury, die uiteindelijk 42 gemeenten nomineerde. 
Bij de beoordeling werd er rekening gehouden met de bewuste keuze voor bijenvriendelijk 
groenbeheer (later snoeien, maaien), het aanplanten van extra bomen, struiken en kruiden 
voor bijen en de communicatie om dit positief en zichtbaar in de kijker te zetten. Ook het on-
dertekenen van het bijencharter, de opmaak van een bijenplan en speciale extra inspanningen 
werden in rekening gebracht.
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Vrachtwagen op CNG
voor de uitleendienst

De gemeente beschikt sinds eind vorig jaar 
over een nieuw voertuig voor de uitleen-
dienst. Zoals de laatste jaren de gewoonte 
is, werd ook nu gekozen voor een voertuig 
op aardgas, ook wel CNG (Compressed Na-
tural Gas) genoemd. De aankoop van deze 
vrachtwagen werd gedaan in samenwerking 
met Eandis.

Waarom aardgas ? Wagens op CNG hebben 
een lagere impact op het milieu dan de klas-
sieke brandstoffen: een reductie van CO2, 
NOx en fijnstof tegenover benzine- en die-
selwagens.

Hoewel de wagens op CNG duurder zijn in 
aankoop, zorgen de lage tankkosten en on-
derhoudskosten ervoor dat het prijsverschil 
op termijn te verwaarlozen is. En naargelang 
er meer kilometers mee worden gereden, 
zullen de wagens op aardgas steeds meer 
profijt opleveren. 

Voor 2019 staat nog de aankoop op het pro-
gramma van een CNG-vrachtwagen MTM ≥ 26 
ton met laadkraan en containersysteem.

Laureaten
De stad Genk werd verkozen als bijenvriendelijkste gemeente en is zo de vierde winnaar na 
Beernem (2017), Beveren (2016) en Knokke-Heist (2015). Chocolatier en bijenliefhebber Domi-
nique Persoone reikte als peter van Week van de Bij de prijs uit.

Naast de winnaar kregen alle laureaten voor hun inspanningen voor de bij een label met één, 
twee of drie bijtjes. Dit jaar mogen twaalf gemeenten zich een drie sterren bijengemeente 
noemen, tien gemeenten verdienen dit jaar twee bijen en de overige twintig één bijtje.

Voor Rijkevorsel was het de eerste deelname aan de wedstrijd. Meteen mocht onze gemeente 
een label met twee bijen in ontvangst nemen. Een mooie bekroning voor alle initiatieven om 
de bijenpopulatie in Rijkevorsel te versterken ! Uiteraard is dit ook een motivatie om deze weg 
verder in te slaan en de doelstellingen van het gemeentelijk bijenplan blijvend te ondersteunen 
of zelfs uit te bouwen.
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Wegwijs in het
Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaanderen heeft een nieuw Woninghuurde-
creet. Dat nieuwe decreet geldt voor huur-
contracten die vanaf 1 januari 2019 worden 
gesloten voor een woning in Vlaanderen.

Het decreet regelt onder andere:
· de staat van de woning
· de duur van de huurovereenkomst
· de opzeggingsmogelijkheden
· de overdracht van de huurovereenkomst

BOUWEN EN WONEN

· de onderverhuring
· de indexatie
· de eventuele herziening van de huurprijs
Het decreet bevat ook vernieuwingen op het 
vlak van medehuur en studentenhuurover-
eenkomsten.

Ben je een huurder of verhuurder van wonin-
gen en studentenkamers, dan doe je er goed 
aan om jezelf goed te informeren over de 
nieuwe regelgeving.

Meer info:
· www.woninghuur.vlaanderen

zoekt een (m/v)

WERKMAN-TRACTORBESTUURDER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als werkman-tractorbestuurder maak je deel uit van de 
afdeling groenbeheer. Je staat in voor het besturen van 
voertuigen specifiek voor deze afdeling, o.a. veegwagen, 
tractor (met klepelmaaier), bestelwagen, ... Verder verleen je 
bijstand bij onderhoud van groenzones, maaien van grachten 
en bermen, manueel of machinaal reinigen van kolken, 
snoeien, ...

PROFIEL

Je stelt jezelf flexibel en gemotiveerd op. Als veelzijdig 
werkman voer je de verschillende taken nauwkeurig uit. 
Je functioneert bovendien goed in team, maar kan ook 
zelfstandig werken. Daarnaast beschik je over de nodige 
beroepsvaardigheden als chauffeur en heb je voldoende kennis 
van de gebruikte vervoermiddelen en toebehoren.

VERDERE INFORMATIE 

Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs CE. Je moet 
slagen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure. 
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde duur. 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 rijbewijs CE, aan de personeelsdienst 
ten laatste op 12 februari 2019. 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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Stroomschaarste: 
afschakelplan Rijkevorsel 
2018-2019

Net zoals de vorige jaren heeft de federale 
regering in geval van stroomtekort een af-
schakelplan klaar. Indien de elektriciteitsbe-
voorrading niet verzekerd kan worden, zal 
- om een totale black-out te voorkomen - het 
afschakelplan in werking treden. 

Om de afschakeling georganiseerd te laten 
verlopen, heeft de overheid het land in 8 
schijven verdeeld. Als het plan in werking 
treedt, dan zullen eerst de gemeenten (of 
delen van) in schijf 8 worden afgeschakeld. 
Blijkt dat niet te volstaan, dan zal er overge-
gaan worden tot schijf 7. Daarna volgt schijf 
6, en zo verder. 

In Rijkevorsel zijn er zeven straten opgeno-
men in het afschakelplan.
· Schijf 1: Brandgravenweg, Oostmalse-

steenweg, Populierenweg, Senator Cools-
dreef

· Schijf 5: Achtelsestraat, Hees, Leemput-
ten

De federale regering beslist steeds de dag 
voor een eventueel tekort in welk schijf de 

elektriciteitstoevoer tijdelijk onderbroken 
wordt. Als het gebied van jouw woning voor 
een tijdje afgeschakeld wordt, weet je dat 
dus steeds een dag op voorhand. De stroom-
onderbrekingen zullen ongeveer drie uur du-
ren, tussen 17.00 en 20.00 uur. Al liggen die 
tijdstippen niet vast, en kan de overheid ook 
besluiten om meerdere schijven tegelijk van 
het net te halen.

De gemeente Rijkevorsel heeft naar aanlei-
ding van de stroomschaarste een Bijzonder 
Nood- en Interventieplan Elektriciteit opge-
maakt. Met dit plan is de gemeente voorbe-
reid in het geval van een
afschakeling. 

www.rijkevorsel.be/
afschakelplan

 

Meer    
info

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Grabbelpas
De jeugddienst heeft weer enkele leuke Grabbelpasactiviteiten voorzien die garant staan voor 
een supertoffe vakantie.
· maandag 4 maart: handboogschieten (geboortejaar 2010 t.e.m. 2002)
· maandag 4 maart: carnavalmaskers (geboortejaar 2012 t.e.m. 2007)
· dinsdag 5 maart: Mega Speelstad (geboortejaar 2012 t.e.m. 2007)
· woensdag 6 maart: Het Binnenhof (geboortejaar 2012 t.e.m. 2007)
· donderdag 7 maart: koeknuffelen (geboortejaar 2012 t.e.m. 2007)
· vrijdag 8 maart: yoga (geboortejaar 2014 t.e.m. 2007)

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft een keitof activiteitenprogramma voor de krokusvakan-
tie in elkaar gestoken. De kinderen kunnen een hele week genieten van het carnavalfestival !  
Folders met alle info over de krokusvakantie zullen worden bedeeld via de Rijkevorselse scho-
len. Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grabbelpas kun je inschrijven vanaf maandag 
11 februari om 19.00 uur tot en met zondag 24 februari 2019.  Er moet online worden ingeschre-
ven via www.i-school.be/login. Meer informatie hierover kun je terugvinden op onze website 
www.rijkevorsel.be/grabbelpas of www.rijkevorsel.be/kinderclub.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de Kinderclub met een inschrijvingsstop 
worden gewerkt. Dat betekent dat er maximum 
140 kinderen in de Kinderclub kunnen opgevan-
gen worden. Na de uiterste inschrijvingsdatum 
van 24 februari 2019 zullen er hoe dan ook geen 
inschrijvingen meer worden aangenomen voor 
de paasvakantie.

Deze maatregel hanteren we om een kwaliteits-
volle opvang aan de kinderen te garanderen.

Dolle pret tijdens de krokusvakantie
Ook tijdens de krokusvakantie 2019 zorgen de Kinderclub en de jeugddienst 
weer voor een portie speelplezier. Hieronder vind je alvast een vooruitblik
op deze vakantie.

Jeugddienst
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Kinderclub
03 340 00 56
kinderclub@rijkevorsel.be

 

Meer    
info
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Digitaal aan de slag met
de nieuwe bibliotheekwebsite

Sinds 22 januari zit de bibwebsite in een 
nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek 
om alles over de bib(collectie) en je eigen 
ontleningen te weten te komen, ook via je 
smartphone.
De ondersteuning van mobiele apparaten 
zoals smartphones en tablets is één van de 
belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe 
site. Voortaan kun je snel en makkelijk via 
je eigen smartphone doorheen de catalogus 
bladeren.

De catalogus zelf kreeg eveneens een be-
langrijke update. Zo kun je nu sneller zien 
of een werk al dan niet uitgeleend is, rechts 
bovenaan op de detailpagina van een werk. 
Ook reserveren wordt kinderspel. De ver-
nieuwde zoekfunctie werkt zeer intuïtief en 
je kunt de resultaten filteren naar je eigen 
noden en wensen.

Daarnaast werd Mijn Bibliotheek volledig ge-
integreerd in de bibwebsite. Met deze tool 
kun je niet enkel je eigen ontleningen en re-
servaties beheren en verlengen. Je kunt ook 
de lidkaarten van familieleden zoals je kin-
deren koppelen en snel een overzicht krij-
gen van alle bibliotheekmaterialen in huis.

Dit zijn slechts enkele van de nieuwig-
heden op de website. Surf dus snel naar 
rijkevorsel.bibliotheek.be en ontdek de 
vele mogelijkheden. Je zult snel merken dat 
de vernieuwde website een onmisbare tool 
is: thuis, onderweg en ook binnen
de muren van de bib.

03 340 00 50
bibliotheek@rijkevorsel.be
rijkevorsel.bibliotheek.be

 

Meer    
info

Uitlenen met
je identiteitskaart

Zit jouw portemonnee ook altijd zo overvol ? 
Vanaf februari kun je in de bib ook uitlenen 
met je identiteitskaart. Alweer een kaartje 
minder dus ! Kom even langs aan de balie en 
wij maken het voor jou in orde.

Peuterspeelpunt

Ontdek in de flyer waar en wanneer je te-
recht kunt in het Peuterspeelpunt.
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VRIJE TIJD

Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat omtoveren tot een Speel-
straat ? Vul dan de nodige formulieren in die 
je terugvindt op www.jeugdrijkevorsel.be of 
bij de jeugddienst en bezorg ze voor 22 april 
2019 aan de jeudgddienst. Om in aanmer-
king te komen voor een speelstraat gelden 
enkele voorwaarden.

Waaraan moet de straat 
voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woon-

karakter. De aanwezigheden van bv. han-
delszaken kan de inrichting van een speel-
straat 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 wor-
den).

Welke voorwaarden moeten 
door de bewoners worden 
ingevuld ?
· 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 en-
quête.

· Elke speelstraat heeft minstens 2 speel-
straatverantwoordelijken die alles in 
goede banen leiden.

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door de bewo-
ners.

Het aanvraagformulier en de bewonersen-
quête kun je downloaden op
www.rijkevorsel.be/
speelstraten.

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

 

Meer    
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Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2019

Speelpleinwerking Kiekeboe is op zoek naar 
monitoren voor de zomervakantie.

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 e-
loket op de gemeentelijke website.

Let wel op dat je het inschrijvingsformulier 
volledig invult. De weken die je kunt wer-
ken, kun je best allemaal opgeven want dit 
vergroot de kans op een mooie
periode als monitor.

03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/kiekeboe

 

Meer    
info
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Piepeloeren 2019:
deelnemers gezocht

In 2016 en 2017 zette 
Toerisme Rijkevorsel de 
toeristische trekpleis-
ters in onze gemeente 

in de kijker. Een uitgestippelde route bracht 
de fietsers langs alle mooie plekjes in onze 
gemeente waar men eens een keer kon 
gaan ‘piepeloeren’. Ter plaatse werd een 
kleine traktatie aangeboden. De afsluiter 
van de dag werd georganiseerd op het mo-
lenterrein. De B&B’s, het bijencentrum, het 
heemkundig museum, de jeugdverblijven, 
de molen, ... zetten reeds hun deuren open 
de voorbije jaren.

Piepeloeren wordt dit jaar georganiseerd op 
zondag 7 juli. Toerisme Rijkevorsel en KVLV 
Rijkevorsel gaan dit jaar samen op zoek naar 
deelnemers waar we eens kunnen binnenkij-
ken. In eerste instantie wordt gedacht aan 
land- en tuinbouwbedrijven, maar ook bij-
zondere plekjes zoals bv. een mooie tuin zijn 
welkom. Of heb je een bijzondere hobby die 
je wil delen met het grote publiek ?
Laat het ons zeker weten.

KVLV Rijkevorsel
0497 21 71 67 - 03 314 21 56
sabine.fransen1@telenet.be

Toerisme Rijkevorsel
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

 

Meer    
info

Zoek je kamp op
kampzoeker.be

Ben jij op zoek naar een leuk vakantiekamp 
voor jouw kind of tiener ? Neem dan snel 
een kijkje op www.kampzoeker.be waar je 
met een simpele muisklik het perfecte kamp 
kunt vinden ! Zo kan iedereen genieten van 
een spetterende vakantie !

Algemene vergadering
Sportraad

Op maandag 11 februari 2019 is de eerstvol-
gende algemene vergadering van de sport-
raad. Deze vindt plaats in zaal Forsela boven 
de Leo Pleysierbibliotheek om 20 uur. 

Erkenning gemeentelijke
sportverenigingen

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke er-
kenning als sportvereniging is beschikbaar 
tot 15 februari 2019 op de gemeentelijke 
website www.rijkevorsel.be/sportsubsidies. 
Je kunt de nodige formulieren ook afhalen 
bij de sportdienst in de Leo Pleysierbiblio-
theek.

De aanvraagdossiers zelf moeten binnen-
gebracht worden bij de sportdienst vóór 
1 maart 2019.

· 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

Tiramisu met Veusseltje
Dirk Holemans www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 500 g mascarpone platte kaas 
· 1 pak lange vingers koekjes 
· puur cacaopoeder 
· 1 kom zeer sterke koffie 
· 6 eetlepels Veusseltje 
· 6 eetlepels suiker 
· 4 eiwitten 
· 5 eierdooiers

Bereidingswijze
Laat de koffie afkoelen en meng er het Veusseltje onder. 
Dip de lange vingers in het koffiemengsel en leg ze op de bodem van een 
rechthoekige schotel. 
Doe drie eetlepels suiker bij het eiwit en klop stijf. 
Doe drie eetlepels suiker bij de eierdooiers en klop tot room. 
Roer de mascarpone door de eierdooierroom. 
Spatel voorzichtig het eiwit door het eierdooier/mascarponemengsel. 
Leg een laag mascarponeroom op de koekjes. Leg een nieuwe laag in koffie 
gedrenkte lange vingers op het mascarponemengsel.
Leg opnieuw een laag mascarponeroom op de koekjes. 
Laat een nacht rusten in de ijskast. 
Bestrooi de tiramisu net voor het serveren met flink wat cacaopoeder.

Uitslag tombola KWB ‘Dag van de vriendschap’ 2018

  54   62   65   77   92   96  104  109  113  130  146  148  170  188  190
 198  202  203  210  218  227  260  274  286  305  311  319  324  330  331
 341  352  353  358  360  444  446  467  470  486  502  540  549  560  565
 566  567  583  593  598  603  616  625  630  631  632  672  690  784  792
 799  817  845  875  879  895  913  954  962  968  983  997 1012 1020 1025
1030 1037 1071 1083 

Prijzen af te halen tot 28 februari 2019 bij François Deprez, Klundert 51 – 2310 Rijkevorsel, 03 312 24 57.
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Geflitst...

31 december 2018: Nieuwjaarke zoete zingen

28 december 2018: Winterwandeling Toerisme Rijkevorsel

13 januari 2019: Huldiging Aaron Dockx,

Belgisch kampioen veldrijden bij de eerstejaars nieuwelingen

15 januari 2019

16 december 2018:

Kerstmarkt georganiseerd

door Toerisme Rijkevorsel

22 december 2018:

Toerisme Rijkevorsel gaf

Johan Verminnen
een podiumin de kerk

3 januari 2019:
De Kinderclub in de

kerstvakantie
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11 januari 2019: Nieuwjaarsreceptie lokaal bestuur
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Wij zijn een hondenschool gevestigd op Poel-
berg 5 in Rijkevorsel. In ons gehoorzaam-
heidsprogramma trachten mensen te leren 
hoe ze moeten omgaan met hun hond en hoe 
ze hun hond op een makkelijke en correcte 
manier kunnen laten gehoorzamen. Ook 
doen wij aan agility. Dit is behendigheid voor 
honden waarbij de honden een hindernispar-
cours moeten afleggen in een bepaalde tijd. 
Sommige leden van onze club nemen deel 
aan wedstrijden gehoorzaamheid of agility. 
Deze wedstrijden worden door clubs, aange-
sloten bij de Koninklijke Maatschappij Sint-
Hubertus, ingericht.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
Ongeveer 40 jaar geleden kwamen enkele 
hondenliefhebbers naast het voetbalterrein 
van Sint-Jozef samen om te oefenen met hun 

hond. Deze groep groeide en men had be-
hoefte aan een eigen terrein. Er werd bij de 
gemeente aangeklopt en het terrein, waar 
we nu nog altijd gevestigd zijn, werd ons 
toegewezen.

Deze enthousiastelingen knutselden een 
houten kantine in elkaar en ze begonnen in 
primitieve omstandigheden te oefenen op 
het nieuwe terrein. Elektriciteit werd via 
een kast die geplaatst was bij Fons Wijnants 
in de Eikendreef naar het terrein gebracht. 
Water werd afgetapt van twee grote plastie-
ken tonnen, die regelmatig door de brand-
weer van Rijkevorsel werden gevuld. In 1982 
werd de feitelijke vereniging omgevormd tot 
een vzw.
Daar in de oude kantine het comfort nogal 
primitief was, werd zo’n 20 jaar geleden, 
met toelating van het gemeentebestuur, ge-
start met de bouw van de huidige kantine 
die in 1997 voltooid werd.

#2310

Kempense Hondenschool vzwVereniging in de kijker
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Hoe zit jullie werking
in elkaar ?
Wij hebben, zoals elke vzw, een bestuur dat 
regelmatig vergadert om activiteiten voor 
te bereiden en de werking van de club in 
goede banen te leiden. Jaarlijks wordt een 
algemene vergadering gehouden waar de 
werking van het afgelopen jaar wordt uitge-
legd en de verwachte werking van het toe-
komende jaar wordt toegelicht.

Het bestuur wordt, zoals vermeld in de sta-
tuten, verkozen door de effectieve leden op 
de algemene vergadering. Onze vereniging 
zou niet kunnen blijven bestaan zonder de 
vrijwilligers die zich in alle weersomstan-
digheden inzetten om hun ervaring over te 
brengen aan de nieuwe hondenliefhebbers 
zodat deze optimaal van hun hond kunnen 
genieten.

Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden van de vereniging ?
Voor welke leeftijden ?
Vanaf 12 jaar. Er wordt ook rekening gehou-
den met het ras waarmee men komt.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis van
jullie vereniging ?
Regelmatig hebben leden van onze club 
deelgenomen aan het Belgisch kampioen-
schap gehoorzaamheid en agility.

Er is zelfs een lid Belgisch kampioen gehoor-
zaamheid geweest.

Wat willen jullie als vereniging 
ooit nog bereiken ? 
Wij zouden wensen dat de mensen, voor ze 
een hond kopen, eens goed nadenken wat 
dit inhoudt. Ook zouden wij wensen dat er 
geen honden meer gekocht worden bij zoge-
naamde broodfokkers, die meerdere rassen 
verkopen, vaak geïmporteerd uit het Oost-
blok, met alle gevolgen vandien.

De doelstelling van onze club is om onze le-
den op een positieve manier te leren om-
gaan met een hond.

Een geleider moet leren begrijpen dat, wan-
neer een hond iets fout doet, dit aan hem 
ligt en niet aan de hond. Het is in feite de 
geleider die moet opgevoed worden. Zonder 
de hulp van onze vrijwilligers zou ons dit 
nooit lukken.
 
Welke activiteiten van jullie 
vereniging raden jullie de 
inwoners van Rijkevorsel aan ?
Onze club is een hondenschool. Het is dus 
de bedoeling dat wij mensen die dat willen, 
begeleiden bij de opvoeding van hun hond. 
Toch hebben wij enkele activiteiten die voor 
iedereen toegankelijk zijn zoals:
· onze jaarlijkse quiz in oktober
· onze Sint-Hubertusviering: alle honden 

van Rijkevorsel zijn dan welkom
· onze kerstwandeling in december: een 

leuke zoektocht, voor iedereen toeganke-
lijk met of zonder hond

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
Bras Band Condor omdat zij de enige mu-
ziekvereniging van Sint-Jozef zijn. Zij van-
gen bovendien de jonge muzikanten van 
Sint-Jozef op en geven hen de nodige bege-
leiding.

Kempense Hondenschool vzw (Kemphosch)

· Hoofdactiviteit: Hondensport, gehoorzaamheid en agility
· Aantal jaren actief: ongeveer 40 jaar
· Aantal leden: 300 leden
· E-mail: wendy.kemphosch@gmail.com
· Website: www.kemphosch.be
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6 februari 2019
Om 20.30 uur
Jamie Saft solo
Concert

De New Yorker Jamie Saft is een virtu-
oze en veelzijdige pianist. Het Belgi-
sche publiek kent hem vooral van le-
gendarische concerten van John Zorn, 
van Bad Brains of van samenwerkingen 
met Mike Patton, Antony & The John-
sons en Iggy Pop. Zijn eerste solo-album 
‘Solo a Genova’ is een meesterwerk 
met eigen composities en betoverende 
piano-uitvoeringen van songs van o.m. 
Miles, Coltrane, Joni Mitchell en Stevie 
Wonder.
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 17 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

7 februari 2019
Om 20.30 uur
Spinvis solo - In werkelijkheid 
UITVERKOCHT
Concert

 © Erik de Jong

In werkelijkheid is een visuele en muzi-
kale vertelling met veel nieuwe en ou-

dere liedjes van Spinvis. Vaak opnieuw 
gearrangeerd. Soms verstild. Soms kei-
hard. 

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

9 februari 2019
Van 10.00 tot 11.30 uur
Appelverkoop
Eten en drinken

Op 9 februari verkoopt Chiro Sint-Jozef 
Rijkevorsel heerlijke appels van eigen 
bodem (Bruneel-Cox). Iedereen die ons 
graag wil steunen, is welkom tussen 10 
en half 12 bij ons op de Chiro voor een 
zak lekkere appels !

 Chiro Sint-Jozef
 Zuiderdijk 10E
 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

Om 14.30 uur
Afscheidsconcert VLV-combo
UITVERKOCHT
Concert

In 1969 werd in de schoot van de Rij-
kevorselse bakkersfamilie Van Leuven 
een harmonieorkest opgericht. Tot op 
heden treden de Van Leuven’s nog op in 
onze streek, weliswaar in een kleinere 
bezetting als combo. Volgend jaar vie-

ren ze dus hun 50-jarig bestaan. Maar 
2019 wordt niet enkel een feestjaar 
voor hen. Ze hebben ook aangekondigd 
om te stoppen in 2019 en geven nog een 
afscheidsconcert.

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 12
 toerisme@rijkevorsel.be

11 februari 2019
Om 19.00 uur
Kaartprijskamp
Spel

Kaartprijskamp georganiseerd door 
Landelijke Gilde Rijkevorsel. Iedereen 
is welkom, zowel leden als niet-leden.
€ 3

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel

12 februari 2019
Van 19.00 tot 20.00 uur
Infoavond Het Kompas
Opendeurdag

Infoavond voor ouders van kleuters die 
instappen op maandag 11 maart 2019, 
dinsdag 23 april 2019, maandag 3 juni 
2019 en maandag 2 september 2019. De 
infoavond gaat door in de polyvalente 
zaal van de school. Gelieve vooraf jouw 
aanwezigheid door te geven.
gratis
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 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

16 februari 2019
Om 20.30 uur
Roland & Band
Concert

Blueslegende Roland Van Campenhout 
is een vaste klant in De Singer. Zo figu-
reerde hij de voorbije jaren als gitarist 
bij projecten van Steven De Bruyn, De 
Piepkes (met Frederik Sioen en Pieter-
Jan De Smet) en onlangs nog PJDS. Op 
16 februari zetten we Roland nog eens 
op het voorplan. Samen met een ijzer-
sterke band stelt Roland zijn nieuwe 
plaat ‘Folksongs from a Non-Existing 
Land’ voor. Laat je meeslepen door de 
bezwerende muziek van Roland en ont-
dek de duistere en magische wereld van 
diens maker.
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 11 
inkomprijs studenten: € 13

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

19 februari 2019
 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 11 maart 2,5 jaar ? 
Dan kun je samen met je kleuter vrij-
blijvend kennis komen maken met onze 
instapklas(jes).
gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

20 februari 2019
Van 9.00 tot 11.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 11 maart 2019 de leef-
tijd 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.
gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

22 februari 2019
Om 20.30 uur
Tiny Legs Tim - try-out
‘Elsewhere Bound’
Concert

Op 1 februari komt ‘Elsewhere Bound’ 
uit, het 6de album van Tiny Legs Tim.  
Tim De Graeve gaat met een grotere 
bezetting aan de slag en bewijst op-
nieuw een autoriteit te zijn in de Belgi-
sche bluesscène. Het vaste kwartet met 
Steven Troch (mondharmonica), Frede-
rik Vanden-berghe (drum) en Filip Van 
den Bril (contrabas) wordt deze keer 
uitgebreid met blazers. Het optreden 
van Tiny Legs Tim in De Singer is een 
try-out voor de clubtournee die volgt na 
de release van het album. Je hoort de 
nieuwe nummers dus voor het eerst in 
De Singer !
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 De Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw
 www.desinger.be

Aankondigingen van activiteiten in maart dien je uiterlijk op
maandag 4 februari 2019 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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23 februari 2019
Kompasfuif
Fuif

Muziek uit de jaren 80-90-00 met DJ 
Duo. Happy hour van 21 tot 22 uur.
voorverkoop: € 3
kassa: € 4

 PZ Sint-Jozef
 Pastoor Lambrechtsstraat 1
 2310 Rijkevorsel

 GVBS Het Kompas
 www.het-kompas.be

23 en 24 februari 2019
zaterdag om 20.00 uur
zondag om 14.30 uur
Jaarconcert ‘De 4 Elementen’
Concert

De dirigent en de muzikanten lieten 
zich voor het thema van dit jaarcon-
cert inspireren door ‘de 4 elementen’: 
lucht, aarde, vuur en water. Inkomkaar-
ten in voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
de muzikanten en in café ’t Centrum, 
Dorp 21 in Rijkevorsel.
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

28 februari 2019
Om 20.30 uur
Joost Van Hyfte
UITVERKOCHT
Stand-up comedy

Joost neemt je mee op zijn avonturen in 
de horeca en de dingen die hem opval-
len in zijn leven in het algemeen. Met 
het welgekende recept: men neme 275 
gr. gulle lach, 150 gr. vette knipoog, 150 
gr. gastronomisch observatievermogen, 
50 gr. culinaire kennis, 15 gr. gekke bek-
ken, 15 gr. sfeer en gezelligheid, een 
snuifje sarcasme, ... Laat je zakken op 
een stoeltje van de Singer en geniet ! 

 De Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 De Singer vzw - www.desinger.be

1 maart 2019
Quiz t.v.v. ‘1000 km voor
Kom op tegen Kanker’

 Zaal ’t Centrum

2 maart 2019
Gratitude Trio

 De Singer

3 maart 2019
Kindercarnaval 2019

 GC Sint-Jozef

8 maart 2019
The	Spitfires	(UK)

 De Singer 

9 maart 2019
Koen Buyse –
My works, classics & heroes

 De Singer

14 maart 2019
Historicus Sander Wassing
over Maarten Van Rossum

 Leo Pleysierbibliotheek

De Rodeo’s
 De Singer

15 maart 2019
LB3.: Lennert Baerts,
Jesse Dockx & Jos Machtel

 De Singer

19 maart 2019
Infomoment voor
nieuwe kleuters

 GVKS Het Moleke

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

Melding
Locatie van het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

Formuleer het probleem:  .................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Persoonlijke gegevens
Naam + voornaam aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Adres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Telefoon aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

E-mailadres aanvrager:  .................................................................................................................................................................................................

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

n Andere:  .................................................................................................

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

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

✁
MELDINGSFORMULIER
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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

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
03 340 00 05  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: omgeving (ruimtelijke ordening
 en milieu), openbare werken,
 land- en tuinbouw en
 huisvesting-wonen

Karl Geens 2de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, erfgoed,
 mobiliteit, communicatie,
	 financiën-begroting,	feestelijkheden
 en erediensten

Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@n-va.be
beleidsdomeinen: lokale economie, middenstand,
 kinderopvang, kind en gezin,
 ontwikkelingssamenwerking,
 gelijke kansen en jeugd

Nathalie Stoffelen 4de schepen N-VA
0497 50 98 05  -  nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

Bert Vangenechten 5de schepen N-VA
0497 92 19 01  -  vbnva@telenet.be
beleidsdomeinen: voorzitter bijzonder comité
 sociale dienst, sociale zaken,
 tewerkstelling, informatica
 en energie

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.

Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdagnamiddag VVV-kantoor geopend 13.00 -16.00 uur
 

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
donderdag 9.00 - 12.00 uur
vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag 10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur

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

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

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

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

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 8.30 - 12.15 uur
maandag t.e.m. donderdag op afspraak 13.00 - 17.00 uur
maandagavond 17.30 - 19.30 uur

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandagavond 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Lokaal bestuur Rijkevorsel - Molenstraat 5
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be

Openingsuren diensten



2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en verschijnt 
maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.
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AED-toestellen in Rijkevorsel
1. Kleedkamers gemeentelijk sportveld Bavelstraat 4. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
2. Oude pastorij aan het dorpsplein 5. Lokalen Chiro Sint-Jozef
3. Jeugdlokalen sport- en recreatiezone Sonsheide
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