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Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind !
Mijn hartje klopt, mijn hartje klopt zo blij.
Wat brengt hij mij, wat brengt hij jou,
wat brengt hij jou en mij ?
Wie zoet was, koek !
Wie stout was, krijgt de roe !
Hij komt, hij komt, de lieve goede Sint.
Mijn beste vriend, jouw beste vriend,
de vriend van ieder kind !

 © Johan Kaethoven
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INHOUD

4
De Tweede Wereldoorlog liet ook in Rijkevorsel zijn sporen 
na. Verschillende oorlogsmomenten in onze gemeente houden 
de geschiedenis levend. De leerlingen van GLS De Wegwijzer 
en de Sint-Luciaschool aanvaardden het peterschap van deze 
momenten.

20
Op 7 december wordt de kerstverlichting ontstoken. 
Het startschot van de kerstperiode in Rijkevorsel. De 
kerststalbouwers halen hun materiaal weer van onder het stof 
vandaan. De bewoners nemen voor een paar weken hun intrek in 
de kerststallen.

18
Vanaf 13 december heeft Rijkevorsel zijn eigen Buurderij. Vanaf 

dan kun je elke week op vrijdagavond je bestelling ophalen in 
de Sint-Jozefkerk. Verse groenten, fruit, vlees, ... rechtstreeks 
van de producent. Een Buurderij is een concept dat draait om 

duurzaamheid en mensen uit de buurt samen te brengen.

6
Koning Winter is in aantocht. Voetpaden kunnen er weer glad 
bij liggen door ijzel- of sneeuwval. Niet voor iedereen is het 

mogelijk om zelf sneeuw te ruimen. Ben jij een sneeuwheld en 
wil je inwoners helpen met het ruimen van de voetpaden ?

14
Het lokaal bestuur investeert in het vergroenen van de 
kerkhoven. Regelmatig wordt echter vastgesteld dat de 
beplantingen worden beschadigd of verwijderd. Gevraagd wordt 
om respectvol om te gaan met de aanplantingen op openbaar 
domein.

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

Nathalie Cuylaerts,

Schepen van lokale economie, 
middenstand, kinderopvang, kind en 
gezin, ontwikkelingssamenwerking, 
gelijke kansen en jeugd

Beste inwoners van #2310Rijkevorsel,

Koning winter is in het land. Dit betekent dat het zeer koud kan zijn. IJzel en sneeuw 
horen hierbij en kunnen zorgen voor gevaarlijke wegen. Onze strooidiensten zullen alle 
moeite doen om de wegen vrij te houden, maar pas als bestuurder steeds je snelheid aan, 
voor jouw veiligheid en voor die van de andere weggebruikers !

Eind vorige maand hebben we voor het eerst onze eigen feestdag gevierd op de rotonde: 
2310-dag was een overweldigend feestje ! Ook de maand december is weer een maand vol 
met feestjes.

Op 30 november meert de goede Sint met zijn pieten aan in Sint-Jozef om zo in de nacht 
van 5 op 6 december alle kinderen te kunnen verrassen met leuke cadeautjes. Wanneer de goedheilig man is langs 
geweest, ontsteken we traditioneel de dag nadien onze kerstverlichting.

Onze buurderijverantwoordelijke Sally geeft op 13 december samen met het bestuur het startschot voor de eerste 
buurderij in de mooie kerk van Sint-Jozef. Meer info hierover verder in de 2310.
 
Vergeet zeker niet om een bezoekje te brengen aan onze kerstmarkten. Op 14 december kunnen jullie in Sint-Jozef 
terecht en op 15 december staan de stalletjes in het centrum aan de Molen. Gezelligheid en sfeer verzekerd ! In 
de Sint-Willibrorduskerk kunnen we op 21 december genieten van Winterklanken, deze keer met Günther Neefs. 
Daarna is het tijd voor de eindejaarsfeesten. Tijdens al deze festiviteiten zal er opnieuw veel gegeten worden en zal 
de drank rijkelijk vloeien. Denk er aan om tijdens dit feestgedruis steeds een BOB te voorzien als je met de wagen 
bent. Met de fiets of te voet: wees zichtbaar !

Voor onze studenten stellen we de zaal boven de Leo Pleysierbibliotheek opnieuw ter beschikking. Ik wens jullie 
veel succes toe in de blokperiode. Tot slot, geniet allen van de aankomende drukke gezellige eindejaarsdagen. Maar 
vergeet tijdens deze momenten die buur of kennis niet die alleen is. Probeer even de tijd te nemen om die persoon 
een bezoekje te brengen want eenzaamheid is heel moeilijk, vooral in deze tijd van het jaar. Door deze kleine 
inspanning kunnen ook zij even genieten van deze periode van gezellig samenzijn.
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BESTUUR

Polar Bears Monument
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 stellin-
gen 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 22 september 2019 waren de 
leerlingen van het zesde leerjaar van GLS De Wegwijzer aanwezig op de jaarlijkse ceremonie 
en ondertekenden de oorkondes van het peterschap.

Monument Bolk
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 monu-
ment en melden eventuele beschadigingen aan het lokaal bestuur. Op vrijdag 25 oktober 2019 
vond de officiële overdracht plaats in de raadzaal in aanwezigheid van de bevoegde schepen en 
de leden van de Heemkundige Kring van Rijkevorsel.

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 van twee oorlogsmonumenten.

Leerlingen nemen peterschap
van onze oorlogsmonumenten op zich



Sluitingsdagen kerst- en nieuwjaarsperiode

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:
· dinsdag 24 december open tot 12.00 uur
· woensdag 25 december gesloten
· donderdag 26 december gesloten
· dinsdag 31 december open tot 12.00 uur 
· woensdag  1 januari gesloten

De kinderclub sluit op 24 december uitzonderlijk de deuren om 
16.00 uur. Daarna is de buitenschoolse kinderopvang gesloten 
vanaf woensdag 25 december tot en met woensdag 1 januari. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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Kort verslag raden
28 oktober 2019

Gemeenteraad
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering 
van IOK en van IOK Afvalbeheer van 5 no-
vember 2019. De mandaten van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers worden vastge-
steld.

Goedkeuring wordt gehecht aan de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Iveka 
van 13 december 2019. De mandaten van de 
gemeentelijke vertegenwoordigers worden 
vastgesteld. 

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Bouwen van 
een dienstgebouw begraafplaats. Perceel 2 
Dakwerken.’ De raming bedraagt € 57 889,39 
incl. 21 % BTW.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van 8 oktober 2019 waarbij 
goedkeuring wordt gehecht aan het school-
werkplan en het nascholingsplan 2019-2020.

Raad voor
maatschappelijk welzijn
Goedkeuring wordt verleend aan de agenda 
van de buitengewone algemene vergadering 
van IOK van 5 november 2019. De mandaten 
van de vertegenwoordigers worden vastge-
steld. 

Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vinden plaats op maandag 25 november en 

op maandag 2 december vanaf 20.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis.

Een bevestiging van deze data vind je op de 
website www.rijkevorsel.be/bestuur en op 
de elektronische informatieborden. Via de 
website kun je ook het audioverslag van de 
raden beluisteren.

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

· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	04

 

Meer    
info
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LEVEN EN WELZIJN

Bij sneeuwval of ijzel is elke inwoner verplicht om het voetpad voor de eigen 
woning sneeuw- of ijsvrij te houden. Maar niet voor iedereen is het mogelijk 
om zelf sneeuw te ruimen. Vooral oudere en minder mobiele personen 
ondervinden moeilijkheden om deze klus te klaren. Om deze mensen uit de 
nood te helpen lanceert het lokaal bestuur opnieuw de affichecampagne 
‘Word jij mijn sneeuwheld ?’.

Affichecampagne
‘Word jij mijn sneeuwheld ?’

Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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WORD JIJ MIJN 
SNEEUWHELD?
MAAK JIJ MIJN STOEP SNEEUW- OF IJSVRIJ?

sneeuwcampagne_2018_A3.pdf   1   4/10/19   14:52 Het lokaal bestuur voorziet affiches in A4- 
en A3-formaat met het opschrift ‘Word 
jij mijn sneeuwheld ? Maak jij mijn stoep 
sneeuw- of ijsvrij ?’. Inwoners die dit wen-
sen, kunnen deze affiches ophangen aan 
het raam van hun woning en zo kenbaar 
maken dat ze geholpen willen worden. 
Misschien is er wel een buur of een kennis 
die dankzij de affiche voortaan jouw voet-
pad of oprit sneeuw- of ijsvrij wil maken.

Heb je vragen ? Voor meer info kun je 
steeds terecht bij de sociale dienst van 
het OCMW.

Waar kun je een
affiche	verkrijgen	?
Hang jij graag een affiche aan je raam ?  
Haal deze dan gratis af in het gemeente-
huis, bij de sociale dienst van het OCMW 
of bij de apothekers en dokters in Rijke-
vorsel.

Vrijwilligers gezocht
Wil je inwoners helpen met het sneeuw- 
of ijsvrij maken van hun stoep ? 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 ge-
baar tijdens deze koude winterdagen !

Meer info:
· Sociale dienst OCMW - Prinsenpad 27 – 2310 Rijkevorsel
 03 340 39 49 - socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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Parochie zoekt vrijwilligers

Iedereen komt graag binnen in een mooi ver-
zorgde ruimte. Dit geldt evengoed voor een 
kerk, maar de oppervlakte is dan wel een 
stuk groter. Als je de ruimtes van onze twee 
kerken maar met drie tot vier mensen moet 
proper maken, is dit uiteraard een hele klus.
Daarom is de parochie op zoek naar extra 
helpende handen die éénmaal per maand 
gedurende een tweetal uurtjes mee komen 
poetsen. Voor de kerk van Sint-Willibrordus 
is dit op dinsdagvoormiddag. Voor de kerk 
van Sint-Jozef is de schoonmaak op woens-
dagvoormiddag. Na de klus is er in beide pa-
rochies een kort gezellig samenzijn.

Meer info:
· voor Sint-Willibrordus: Wiske Renders,
 03 314 64 44
· voor Sint-Jozef: Marie Louise Adriaenssen,
 03 312 25 58

Bekendmaking overledenen

Zo vaak horen we de opmerking “Is ... over-
leden ? Daarvan wist ik niets. Spijtig, anders 
had ik graag de dienst bijgewoond !”. Als ie-
mand overlijdt en de familie kiest voor een 
dienst in het crematorium, in de aula van 
een begrafenisondernemer, ... en dus niet 
voor een dienst in de kerk, is het toch steeds 
mogelijk om dit in de parochie bekend te 
maken. 

Indien de parochie wordt ingelicht 
(0471 063 118), via de begrafenisonderne-
mer of door de familie zelf, dan wordt het 
bezorgde overlijdensbericht uitgehangen 
aan de kerk (Sint-Willibrordus) of aan de 
pastorij (Sint-Jozef). De overledene wordt 
uitgeluid en eveneens vernoemd in de daar-
opvolgende weekendviering en vermeld in 
het parochieblad Kerk & Leven.

Er mag al eens
gelachen worden...

Lesgeven aan kinderen biedt dikwijls mo-
menten voor een lach, zelfs regelmatig 
voor een bulderlach. Door al die jaren heen 
word je in de klas regelmatig geconfron-
teerd met leuke gebeurtenissen of grap-
pige uitspraken van kinderen. We zijn eens 
te rade gegaan bij de juffen en de mees-
ters van De Wegwijzer om te vragen of ze 
voor ons enkele leuke anekdotes hadden. 
Misschien zijn er wel die zich herkennen in 
onderstaande voorvallen.

· De meester van het eerste leerjaar vroeg 
in het begin van het schooljaar een doosje 
mee te brengen om de aangeleerde let-
tertjes in te steken. De volgende morgen 
moesten de kinderen hun potje uit de 
boekentas halen om de reeds geleerde 
lettertjes in te steken. Toen de meester 
zich terug focuste op de klas zag hij dat 
één kindje helemaal zwart zag, handen, 
hoofd, bank... Wat bleek, het kind had 
een doosje schoensmeer bij dat nog half-
vol was. Een vroege zwarte piet in de klas.

· Met Pasen in aantocht vroeg de juf van 
het tweede waarom de pastoor zijn kledij 
paars was. “Omdat pastoor en paars al-
lebei met de letter p beginnen”, was het 
antwoord van een meisje.

· “Juf, wil jij alstublieft mijn veter kno-
pen ? Ik zal er mijn andere voet naast zet-
ten, dan weet je hoe het moet.”

· “Meester ik ben zo fier en blij dat ik elk 
jaar op dezelfde dag verjaar.”

· “Juf, ons moeke heeft deze nacht ge-
kalfd. Het is een jongen.”

· “Juf, weet je hoe ik weet dat het van-
daag niet gaat regenen ? Omdat de maan 
een lachend mondje is en dan blijft de re-
gen daarin liggen. En als het een droevig 
mondje is, dan valt de regen er van af. 
Wist jij dat al ?”
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LEVEN EN WELZIJN

Overlijdens

Oktober 2019
· Sterkens Marcel °1947 †  1 oktober 2019
· Anthonissen Gustaaf °1962 †  6 oktober 2019
· Boeckx Franciscus °1937 † 13 oktober 2019
· Tyst Helene °1955 † 13 oktober 2019
· Matthé Leopold °1927 † 15 oktober 2019
· Dockx Seraphinus °1933 † 15 oktober 2019
· Van Alphen Maria °1948 † 18 oktober 2019
· Martens Richard °1950 † 24 oktober 2019
· Hinsen Frans °1946 † 24 oktober 2019
· Schryvers Cyriel °1930 † 25 oktober 2019

Geboorten

Maart 2019
· Bozgonete Radu, 12 maart 2019, kind van Bozgonete Radu en Bozgonete Valeria

September 2019
· Valcke Billie, 13 september 2019, kind van Valcke Brent en Van Laer Charis
· Verboven Matheo, 18 september 2019, kind van Verboven Tim en Raeymaekers Kelly
· Goian Mathias, 20 september 2019, kind van Goian Florin en Goian Daniela-Ionela
· Bastiaenssen Paulien, 22 september 2019, kind van Bastiaenssen Davy en Buyckx Hanne
· Matthé Pien, 25 september 2019, kind van Matthé Birger en Van Nijen Tinne
· Steurbaut Lowie, 26 september 2019, kind van Steurbaut Kersten en De Jongh Tinne
· Haures Ella, 27 september 2019, kind van Haures Florin en Haures Andreea
· Van Nyen Finn, 27 september 2019, kind van Van Nyen Tim en Van Weert Gitte

Oktober 2019
· Van Gorp Jack, 11 oktober 2019, kind van Van Gorp Michiel en Brosens Tine
· Tilburgs Flor, 14 oktober 2019, kind van Tilburgs Raf en Stoffels Katrijn
· Coertjens Julie, 16 oktober 2019, kind van Coertjens Joachim en Van Hemeldonck Lyana
· Florea Dario, 19 oktober 2019, kind van Florea Gheorghe en Florea Simona-Nita

Huwelijken

Oktober 2019
· Van Troy Koen en Van Der Stuyft Mireille, 5 oktober 2019
· van Gestel Bart en Van der Linden Andrea, 5 oktober 2019
· Boudewijns Kevin en Wouters Ellen, 12 oktober 2019
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Kerstvieringen

De leden van de kerngroepen/parochieteams 
nodigen je graag uit voor de kerstvieringen:
op dinsdag 24 december 
· om 17.00 uur in de Sint-Jozefkerk
op woensdag 25 december 
· om 9.30 uur in de St.-Katharinakerk Hoog-

straten (gezamenlijke kerstgezinsviering)
· om 10.00 uur in de kapel van Achtel
· om 11.00 uur in de Sint-Willibrorduskerk

Rijkevorsel tatoeëert stoep
voor pleegzorg

Tijdens de Week van de Pleegzorg, van 15 
tot 24 november, zette Rijkevorsel pleeg-
zorg extra in de kijker in het straatbeeld. 
Daarmee wil het lokaal bestuur helpen om 
nieuwe pleeggezinnen te vinden.

Als Pleegzorggemeente wil Rijkevorsel sa-
men met Pleegzorg Provincie Antwerpen 
op zoek gaan naar pleeggezinnen die een 
warme thuis willen bieden aan kwetsbare 
kinderen, jongeren of volwassenen die het 
nodig hebben. Om die zoektocht te onder-
steunen kregen de stoepen van 15 tot 24 

november een kleine make-over. Een krijt-
tattoo kleurde tijdelijk het straatbeeld. Met 
de actie wil het bestuur de inwoners op een 
laagdrempelige manier laten nadenken over 
het pleegouderschap.

Zelf pleeggezin of
gastgezin	worden	?
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, 
single of een nieuw samengesteld gezin, een 
fulltime of parttime job. Iedereen met een 
hart voor kwetsbare kinderen of volwasse-
nen en respect voor ouders die het moeilijk 
hebben, kan zich opgeven als kandidaat-
pleeggezin of gastgezin. Je volgt een voor-
bereidingstraject en gaat op zoek naar de 
vorm van pleegzorg die het beste past bij 
jouw gezin. 

Meer info:
· www.pleegzorgprovincieantwerpen.be 

Verjaardagsfeestje Prinsenhof
woensdag 4 december 2019

· Appelstrudel met vanillesaus, ijs en koffie
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.
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Tien tips voor een
gezonde kerstvakantie

Buiten lekker koud. Binnen gezellig warm. 
Laat de toastjes, wildgerechten en aange-
paste wijnen maar komen! De kerstperiode 
hoeft geen overdaad te betekenen. Gezond 
feesten en toch genieten ? Het kan.

1. Aperitief je niet te pletter
Je hebt mekaar een tijdje niet gezien, de 
kerstboom staat te blinken en daar komen 
de eerste hapjes al. Kun je kiezen tussen 
bladerdeeghapjes of hippe groentjes met 
een licht sausje ? Overweeg eens dat laatste. 
Nog een glaasje cava ? “Ja hoor, schenk maar 
bij”, is snel gezegd. Geniet van wat je eet en 
drinkt. Proef, zonder onwetend tijdens het 
babbelen een portie toastjes en een resem 
aperitiefjes achterover te slaan.

2. Alcohol doet eten
Alcohol scherpt de honger aan. Wissel tij-
dens je feestavond dus ook af met niet-alco-
holische dranken. Water ? Goed plan !

3. Maak een gezonde keuze
   aan tafel
Tijdens het feestmaal heb je vaak keuze uit 
meerdere (bij)gerechten. Geef de voorkeur 
aan groenten, vermijd overdaad aan vette 
sauzen en laat ook nog een kroketje voor 
je tafelgenoten. Tijd voor het dessert ? Wie 
weet smaakt dat vers fruit je wel net zo 
goed als die stevige tiramisu ? Het proberen 
waard !

4. Las een sobere dag in
Kerstvakantie betekent vaak meer dan één 
feestje of etentje. Heb je een heerlijk kerst-
diner achter de rug ? Hou het de dag nadien 
dan soberder: eet wat minder, laat de al-
cohol en kom je zetel uit ! Sla echter geen 
maaltijden over of ga de dag nadien niet als 
een gek diëten. Hou het gewoon allemaal 
wat evenwichtig.

5. Actie tijdens het kerstdiner
Na het eten met een volle maag in de zetel 
wat tv kijken ? Pak het eens anders aan. Or-
ganiseer tussen het diner wat leuke activi-
teiten. Maak met de familiebende een fikse 
wandeling of doe samen wat gek met de Wii. 
Wie aan tafel of in de zetel blijft zitten is ook 
meer geneigd om nog een hapje of glaasje 
te nemen. Een andere optie: smokkel wat 
bewegingstussendoortjes in het kerstmenu. 
Plezier gegarandeerd.

6. Nee, dank je
Ben je uitgenodigd bij vrienden of op res-
taurant ? Komen ze om de vijf minuten bij-
schenken of een nieuw hapje presenteren ? 
Je hoeft niet alles aan te nemen. Heb je ge-
noeg, zeg dat dan ook. Trek je niks aan van 
tafelgenoten die je aansporen om nog wat 
te nemen.

7. Kerstboodschappen
   zonder auto
Heb je het aan je been dit jaar ? Oudejaars-
avond vindt bij jou plaats ? Dan mag je volop 

LEVEN EN WELZIJN
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gaan boodschappen doen. Voor grote hoe-
veelheden is het misschien lastig, maar pro-
beer te voet of met de fiets naar de winkel 
te gaan. Je zou versteld staan hoeveel er in 
een fietstas kan ! Zeker voor kleinere bood-
schappen (O neen, ik ben het brood verge-
ten) kun je makkelijk zonder auto op pad.

8. Schaatsen op de kerstmarkt
Te koud om naar buiten te gaan in decem-
ber ? Duffel je in je warme winterjas, zet die 
flashy muts op en ga op stap. Wil je naar 
buiten ? Begin dan op tijd, zodat je optimaal 
van het daglicht kan profiteren. Geocaching 
(schat zoeken met wandel-gps) met de kin-
deren of schaatsen op de kerstmarkt ? Het 
houdt je fit en geeft je een frisse neus.

9. Lekker warm binnen
Toegegeven, binnen wat relaxen kan ook 
heerlijk zijn. Trek naar een binnenzwembad 
met sauna ! Zalig ontspannen binnen, terwijl 
buiten hopelijk de eerste echte sneeuwvlok-
ken vallen.

10. Tijd voor uitgestelde klusjes
Vaak stellen we onze vervelende klussen uit 
tot de vakantie. Die lijst kan natuurlijk wel 
lang worden. Wees dapper en pak je uitge-
stelde taken aan. Doe wat huishoudelijke 
klussen waarbij je moet bewegen, trek de 
tuin in of neem de auto onder handen. Re-
sultaat: je hebt het warm, voelt je fit en ... 
je lijstje is een pak korter geworden !

WZC Prinsenhof
zoekt vrijwilligers

Op 5 december vieren we de Internationale 
Dag van de Vrijwilliger. Een ideaal moment 
om een warme oproep te lanceren voor 
vrijwilligers in woonzorgcentrum Prinsen-
hof. WZC Prinsenhof is steeds op zoek naar 
enthousiaste personen, ‘zorgende handen’, 
met een hart voor ouderen. We hopen men-
sen te vinden die onze bewoners een warm 
hart toedragen en hen willen helpen bij een 
aangenaam verblijf in het woonzorgcentrum.

We zoeken vooral ‘zorgende handen’ voor 
volgende activiteiten:
· begeleiden van maandelijkse uitstappen 

of bezoek aan de markt
· helpen voorbereiden van feestjes, optre-

den, modeshow, ...
· begeleiden van bewoners bij bingo
· openhouden van cafetaria op zondagmid-

dag
· het begeleiden van rolstoelgebruikers 

voor wandelingen bij mooi weer
· fietsen met duofiets
· voorgangers voor eucharistievieringen

Iets voor jou ? Of heb je nog bepaalde hobby’s 
of interesses waarmee je onze bewoners wat 
te bieden hebt ? Aarzel niet en contacteer 
ons !

Meer info:
· WZC Prinsenhof
	Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel
 03 340 39 06
 wzc@ocmwrijkevorsel.be

· 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
· wzc@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 00

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Kempenrally in Rijkevorsel

De thuisbasis van de Kempenrally is het terrein van de Coöperatie Hoogstraten, in de volksmond 
gekend als de Veiling. Daar zal het servicepark, het podium en het wedstrijdcentrum ingericht 
worden. De regelmatigheidsritten zijn uitgestippeld in Hoogstraten, Rijkevorsel en Zundert.

De wedstrijd zelf wordt ingedeeld in twee categorieën. Eentje voor ‘gewone’ wagens die gemid-
deld maximaal 60 kilometer per uur mogen rijden en eentje voor de racewagens die gemiddeld 
80 kilometer per uur rijden.

In Rijkevorsel wordt de regelmatigheidsproef gereden in de omgeving van Achtel en Bolk. De 
omloop wordt voor de deelnemers geheim gehouden tot op de startdag. De deelnemers mogen 
op voorhand het parcours niet verkennen en worden verplicht om op winterbanden te rijden. 
De omloop zal die dag volledig worden afgesloten voor alle verkeer. 

Door de organisatie werd een veiligheidsplan opgesteld dat besproken werd met het lokaal 
bestuur en de veiligheidsdiensten. Op het parcours geldt een veiligheidszone van tien meter 
voor de toeschouwers. Bewoners langs de route werden door de organisatoren persoonlijk ver-
wittigd.

Op zaterdag 14 december wordt in de Noorderkempen, onder andere ook 
in Rijkevorsel, de Kempenrally gereden. De regelmatigheidsrally wil de 
autosport weer op de kaart zetten in onze regio.
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Verkeershinder

Intrede Sinterklaas
Op zaterdag 30 november doet Sinterklaas 
zijn intrede aan de vaart in Sint-Jozef. Hier-
toe zal het jaagpad aan de noordzijde van 
het kanaal afgesloten worden voor alle ver-
keer tussen Meir en de fiets- en voetgangers-
brug. Alle doorgaand fietsverkeer dient de 
rijbaan Sint-Jozef te volgen.

Kerstmarkt Sint-Jozef
De kerststal van Sint-Jozef organiseert op 
zaterdag 14 december een kerstmarkt in de 
omgeving van de Sint-Jozefkerk. Hiervoor 
wordt de Kerkdreef tussen de Essenweg en 
de Meir afgesloten voor alle verkeer.

Alle doorgaand verkeer dient volgende om-
leiding te volgen: Essenweg – Sint-Jozef – 
Meir – Pastoor Lambrechtsstraat en omge-
keerd. Er zal een parkeerverbod gelden op 
het gedeelte van de Kerkdreef tussen Essen-
weg en Meir vanaf 13 december 20.00 uur 
tot 15 december 8.00 uur.

Kerstmarkt molenterrein
Op het molenterrein wordt de kerstmarkt dit 
jaar op zondag 15 december georganiseerd. 
De gedeelten Looiweg en Potbergstraat 
grenzend aan het molenterrein zullen die 
dag worden afgesloten voor alle doorgaand 
verkeer tussen 7.00 uur en 22.00 uur. In deze 
zone zal tevens een parkeerverbod worden 
ingesteld tijdens dezelfde uren.

Verlenging werken Hoeveweg
De werken aan de Hoeveweg worden ver-
lengd tot 20 december. De Parre en Hoe-
veweg blijven tot deze datum enkel 
toegankelijk voor plaatselijk verkeer.

De omleiding blijft de volgende: Ste-
vennekens – Hoeveweg – tijdelijke 
werfweg – Looiweg.

Kerstmountainbike
Gammelse Wielervrienden
Een gedeelte van de Pioenstraat wordt af-
gesloten voor alle verkeer op zondag 22 de-
cember voor de veldtoertocht van de Gam-
melse Wielervrienden.

Deze tijdelijke verkeersregeling geldt ter 
hoogte van de achterkant van het gemeen-
schapscentrum over een lengte van 100 m 
van 8.00 tot 12.00 uur.

Koelcontainers parking zuid
Tijdens de eindejaarsperiode, van 20 de-
cember tot en met 5 januari, worden er 
koelcontainers geplaatst op parking zuid ter 
hoogte van de slagerij. Hiervoor zullen en-
kele parkeerplaatsen worden ingesteld met 
een parkeerverbod gedurende de periode.

Jeneverdrink ten voordele van
De Warmste Week
Om het goede doel te steunen kun je op za-
terdag 21 december terecht op de jenever-
drink te Prinsenpad ter hoogte van huisnum-
mers 85 en 89. Een gedeelte van de straat 
wordt afgesloten vanaf 21 december 9.00 
uur tot 22 december 2.00 uur, vanaf het 
kruispunt Prinsenpad met het doodlopende 
gedeelte van het Prinsenpad tot aan het 
kruispunt Prinsenpad–Leliestraat.

De kruispunten zelf blijven toegankelijk voor 
het verkeer. Alle doorgaand verkeer dient 
de omleiding te volgen via Prinsenpad, Tulp-
straat, Helhoekweg, Leliestraat, Prinsenpad 
of omgekeerd.

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 88 50

 

Meer    
info
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Beplantingen op kerkhoven

BOUWEN EN WONEN

Om de kerkhoven verder te vergroenen, worden door de groendienst op 
vele plaatsen van het oude gedeelte tussen de grafzerken bodembedekkers 
aangeplant, zowel naast de dekstenen als tussen de kopstukken. Het betreft 
hier aanplantingen op openbaar domein, die door de gemeente beheerd 
worden.

We hebben echter al vaak moeten vaststellen dat mensen deze beplantingen verwijderen, zodat 
er enkel zwarte grond overblijft. We willen dan ook graag vragen dat de nabestaanden van de 
overledenen en andere bezoekers respectvol omgaan met het openbaar groen en deze planten 
niet meer op eigen houtje wegnemen.

Als je hierover opmerkingen hebt of andere voorstellen wil doen, dan kan dit altijd via het 
meldingsformulier op de website van het lokaal bestuur

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/meldingen
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Restauratie kapel Sas

Het lokaal bestuur zal in 2020 overgaan tot 
de restauratie van de kapel aan het Sas te 
Sint-Jozef. De kapel dateert van 1912 en 
is gebouwd in neogotische stijl. Het kleine 
gebeeldhouwde altaar, waarop een gepo-
lychromeerd Sint-Jozefbeeld staat, is een 
overblijfsel van een noodkapel op Stevenne-
kens. Hier werden de eucharistievieringen 
gehouden van 1905 tot 1909, tot wanneer 
de kerk van Sint-Jozef in gebruik werd geno-
men. Om het altaar van de noodkapel onder-
dak te bieden werd aan het Sas de huidige 
kapel opgericht.

Het is niet onlogisch dat na meer dan hon-
derd jaar de kapel een renovatie dient te 
ondergaan, zowel voor de buitenkant als 
voor het interieur. Er zullen werken uitge-
voerd worden aan het dak, het metselwerk, 
het schrijnwerk en het schilderwerk. Nadat 
reeds een onderzoekspremie werd aange-
vraagd voor een kleuren- en materiaaltech-
nisch onderzoek, zullen ook erfgoedpremies 
aangevraagd worden voor de werken aan het 
exterieur en interieur. Deze premies bieden 
een ondersteuning van 60 % voor een bedrag 
tot € 25 000 excl. BTW.

Vrachtwagen met opbouw
op CNG

Het lokaal bestuur 
is overgegaan tot de 
vervanging van één 
van hun vrachtwa-
gens door een mo-
del op CNG (aard-

gas). Het gaat hier om een 26 tonner met 
kraan en containerhaaksysteem. De vracht-
wagen zal vanaf december op onze wegen 
te zien zijn.

Aardgas is momenteel het schoonste fossiele 
alternatief dat in ruime mate verkrijgbaar 
is, en door de inzet van biogas relatief ge-
makkelijk CO2-neutraal te maken is. Het is 
onafhankelijk van olie en zeer schoon ten 
opzichte van diesel (met name fijnstof, NOx 
en NO2). Het is bovendien veilig en voordelig 
met lage tankkosten en onderhoudskosten. 
De technische dienst beschikt zelf over een 
vulstation. Doch door de voortdurende uit-
breiding van het CNG wagenpark is dit niet 
meer voldoende voor alle wagens. Zo wordt 
er momenteel ook getankt in Malle. We ho-
pen dat binnenkort ook in Rijkevorsel een 
CNG-tankstation beschikbaar zal zijn.
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Correcte	huurprijs	?
Check de huurschatter !

Als je een woning gaat (ver)huren, sta je na-
tuurlijk stil bij de huurprijs die je gaat be-
talen/vragen. Het bepalen van een correcte 
huurprijs is zeker niet eenvoudig. Je kunt 
een indicatie van een correcte huurprijs  
krijgen door op immo-sites op zoek te gaan 
naar gelijkaardige panden die in de buurt te 
huur zijn. Maar dit is niet alleen een tijd-
rovende bezigheid, het blijft ook vaak nat-
tevingerwerk.

Een andere, meer betrouwbare en minder 
tijdrovende, optie is gebruikmaken van de 
Huurschatter. Aan de hand van een aantal 
belangrijke kenmerken van de woning, zoals 
de ligging, het aantal slaapkamers, een re-
cente badkamer of keuken, een tuin of ter-
ras, ... maakt de applicatie een inschatting 
van een correcte huurprijs.

De vermelde huurprijs is enkel een schat-
ting en dus informatief, maar geeft zowel 
aan de huurder als aan de verhuurder een 
goed idee van de correcte huurprijs. Ook als 
je als huurder je oog hebt laten vallen op 
een huurwoning is de applicatie dus interes-
sant. Op die manier weet je of de gevraagde 
huurprijs in verhouding staat tot wat wordt 
aangeboden.

De Huurschatter werd uitgewerkt door de 
Vlaamse Overheid en kan gratis worden 
gebruikt. Doe zelf de test op de website 
www.huurschatter.be.

De winterdienst 2019-2020

Wil je weten waar er in Rijkevorsel gestrooid 
wordt bij ijzel of sneeuwval en door wie (ge-
meente of AWV), dan kun je terecht op de 
website www.rijkevorsel.be/winterdienst. 
Je kunt op deze pagina het strooiplan down-
loaden en je vindt er ook info terug over de 
taken die de inwoners dienen uit te voeren 
bij ijzel en sneeuwval.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/winterdienst

Afvalkalender 2020

De bedeling van de afvalkalender 2020 is 
voorzien vanaf 9 december 2019. 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 Afvalbe-
heer 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.

BOUWEN EN WONEN



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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Hoe	werkt	het	?	
Het concept is eenvoudig: via www.boerenenburen.be kun je gratis een account aanmaken als 
'buur' en je aansluiten bij de Buurderij in Rijkevorsel. Je plaatst en betaalt je bestelling online, 
ten laatste op woensdagavond om middernacht. Op vrijdag kun je je bestelling ophalen tussen 
19.00 en 21.00 uur in de Sint-Jozefkerk (Kerkdreef 66), bij de boeren zelf. 

Omdat je op voorhand je boodschappen bestelt, ga je samen met de boeren voedselverspilling 
tegen en wordt er énkel vers geoogst en klaargemaakt wat nodig is. Je kunt daarom ter plaatse 
geen producten aankopen, maar als je geen computer hebt, helpt Sally je graag ter plaatse 
verder om samen met jou je bestelling te plaatsen voor de komende week. 

Rijkevorsel krijgt vanaf vrijdag
13 december zijn eigen Buurderij !

Een Buurderij is een wekelijkse ontmoetingsplaats waar je verse en lokale 
producten kunt ophalen en de boeren uit je streek kunt ontmoeten. 
De Buurderij is een korte keten initiatief van Boeren & Buren dat door 
Rijkevorselnaar Sally wordt opgestart en je dichter bij je lokale boeren 
én hun verse producten brengt. Zo kun je voortaan elke week in de Sint-
Jozefkerk groenten, fruit, vlees, eieren, zuivel, brood, honing en zoveel 
meer terugvinden. 
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Wegwijzer voor
startende zelfstandigen

Is jouw goede voornemen voor 2020 om ein-
delijk met je eigen zaak te starten ? Heb je 
een geweldig idee maar weet je niet precies 
hoe je eraan moet beginnen ? Welke formu-
lieren moet je allemaal invullen ? Hoe blijf je 
in orde met de brandveiligheid ?

Een antwoord op deze en meer vragen vind 
je op onze website www.rijkevorsel.be/ 
werken-en-ondernemen.

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

Feestelijke opening op vrijdag 13 december
Een Buurderij is een bijzonder lokaal concept dat draait om duurzaamheid en mensen uit de 
buurt samenbrengen. Iedereen is van harte welkom op de feestelijke opening van de Buurderij 
op vrijdag 13 december om 19.00 uur in de Sint-Jozefkerk. Kom en ontmoet de producenten én 
lokale Buurderijverantwoordelijke Sally en ontdek een nieuwe manier van eten die de natuur 
én de lokale landbouw ten goede komt !

Meer Informatie en bestellen
Alle info over Buurderij Rijkevorsel en de feestelijke opening is te vinden op de gelijknamige 
Facebookpagina. Meer informatie over het concept van de Buurderij en je eerste bestelling 
plaatsen, kan via de website www.boerenenburen.be.
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VRIJE TIJD

De kerststal van Sint-Jozef werd verder in glorie hersteld door de bouwers en medewerkers van 
de Kerststal Sint-Jozef vzw. Je kunt hun kerststal doorlopend bezoeken van 7 december tot 4 
januari aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel.

In de mooie zelfgemaakte kerststal naast de kapel van Achtel zullen ook dit jaar levende die-
ren te zien zijn. ‘s Avonds is deze eenvoudige kerststal stemmig verlicht. De prachtige gekapte 
beelden uit eikenhout, gemaakt door Jos Janssens, geboren en getogen in Achtel, maken de 
kerststal uniek. De kerststal is te bewonderen vanaf 14 december tot 11 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 
15 december tot 6 januari.

Bezoek ook de prachtige Kempense kerststal in het centrum van Rijkevorsel. De vele dieren zijn 
de moeite waard om samen met de (klein)kinderen te bezichtigen. Van maandag 16 december tot 
maandag 6 januari. Dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur. Op 26 december is iedereen welkom tussen 
14.00 en 21.00 uur om te genieten van een lekkere borrel en de gezellige sfeer aan de kerststal.

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

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel nodigt 
alle inwoners uit op de feestelijke ontsteking 
van de kerstverlichting. Iedereen is welkom 
voor een hapje en een drankje op zaterdag 7 
december van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint-
Willibrorduskerk. Net zoals vorig jaar wordt 
deze avond opgeluisterd met kerstliederen 
gebracht door zangkoor De SmarTones.

Kaarten ‘Winterklanken
met Günther Neefs’
vliegen de deur uit !

 
Günther Neefs staat reeds 29 jaar op de 
planken. Als artiest is hij door de jaren com-
pleet geworden. Zijn stem klonk nooit beter. 
Hij wordt niet voor niets de warmste stem 
van Vlaanderen genoemd.

Op zaterdag 21 december zal hij live samen 
met zijn drie muzikanten het koor betreden 
in de Sint-Willibrorduskerk. Hij scoorde ver-
schillende hits in Vlaanderen: ‘Hier in dit 

land’, ‘Daarom zeg ik nee’ en ‘Ik blijf bij 
jou’.  In augustus van dit jaar bracht Gün-
ther nog de nieuwe cd ‘Route 66: Roadtrip 
van mijn leven’ uit.

· Inkom: voorverkoop € 18, ter plaatse € 20 
(geen gereserveerde plaatsen). De inkom-
kaarten worden verkocht aan de onthaal-
balie in het gemeentehuis en bij de dienst 
vrije tijd.

· Deuren open: 19.00 uur
· Begin optreden: 20.00 uur

Meer info: 
· Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be

Winterwandeling

Trek je wandelschoenen aan
en smeer je stem !
Op zaterdag 28 december nodigt Toerisme 
Rijkevorsel iedereen uit om samen met ons 
te gaan zingen. In groep wordt gewandeld 
naar onze kerststallen waar we samen, on-
der leiding van een muzikant, enkele kerst-
liederen zullen brengen. 

Vertrek om 14.00 uur aan de kerststal Rijke-
vorsel dorp. Ambiance verzekerd.



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 30 november om 11.00 uur ver-
wachten we Sinterklaas en zijn zwarte pie-
ten 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 wel-
kom 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 meebren-
gen ! Vooraf inschrijven voor dit feest is niet 
nodig.

Meer info:
· 03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 53 - toerisme@rijkevorsel.be

Kerstpret in de Kinderclub

Op 23 en 24 december en op 2 en 3 januari 
staat de Kinderclub paraat om de kinderen 
op te vangen met leuke activiteiten. In onze 
speelhoeken is er ruimte voor elk kind om 
zich volledig uit te leven. Een folder met 
informatie zal bezorgd worden via de Rijke-
vorselse scholen. Inschrijven voor deze da-
gen kan van maandag 2 december om 19.00 
uur tot en met zondag 15 december. Inschrij-
ven is verplicht !

Op dinsdag 24 december zal de kinderclub 
de deuren om 16.00 uur sluiten. Tijdens de 
kerstvakantie is de Kinderclub gesloten van 
woensdag 25 december 2019 tot en met 
woensdag 1 januari 2020. Op vrijdag 10 
januari zal de Kinderclub uitzonderlijk om 
17.00 uur sluiten omwille van de nieuwjaars-
receptie voor het personeel van het lokaal 
bestuur.

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 inschrijvingsda-
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 9.30 UUR troon versieren in het Gemeenschapscentrum 
  (is optioneel, niet verplicht)
 11.00 UUR verwachte aankomst Sinterklaas aan het terras 
  aan de vaart ter hoogte van de Meir met aansluitend 
  Sintfeest in het Gemeenschapscentrum
 GRATIS vooraf inschrijven is niet nodig, 
  begeleiding van de kinderen is wel noodzakelijk
 MEER INFO jeugddienst@rijkevorsel.be 
  03 340 00 55
  toerisme@rijkevorsel.be 
  03 340 00 53

Aankomst in Rijkevorsel
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2019

ontwerp door Lynn Cocx

SinterklaasSinterklaas
2019.10.31_02_Rijkevorsel_Affiche.pdf   1   4/11/19   11:31
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tum van 15 december 2019 zullen er hoe dan 
ook geen inschrijvingen meer worden aan-
genomen voor de kerstvakantie. Deze maat-
regel hanteren we om een kwaliteitsvolle 
opvang voor de kinderen te garanderen. 

Meer info en inschrijven:
· 03 340 00 56
 kinderclub@rijkevorsel.be

Prijzenfestival

Op woensdag 16 oktober was het feest in 
zaal Forsela. De prijzen van de ballonwed-
strijd en de fotozoektocht speelpleintjes 
werden er uitgereikt. Samen met Aapje 
Rijk en Kikje Vors konden alle Rijkevorselse 
speelhelden ook deze zomer kennismaken 
met de verschillende speelpleintjes die 
Rijkevorsel telt. Maar liefst 47 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 schepenen.

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 33 kaartjes teruggestuurd. De 
verste ballon vloog helemaal tot Ahrensburg 
in Duitsland wat maar liefst 452 km ver is. 
Proficiat aan al onze winnaars !

Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2020

Hoewel de winter nog echt moet begin-
nen, kijken de jeugddienst en de Kinderclub 
alweer uit naar de zomervakantie, want dan 
zal speelpleinwerking Kiekeboe de deuren 
weer openen voor alle kinderen die zich 
eens flink willen uitleven ! En hiervoor zijn 
we natuurlijk nog op zoek naar monitoren ...

Ben jij op 1 januari 2020 17 jaar, of 16 jaar 
én in het bezit van een animatorenattest, 
en werk je graag met kinderen ? Vul dan snel 
het inschrijvingsformulier in − zie pagina 24 
en 25 − en bezorg het voor 17 februari 2020 
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 burger-
zaken of online via het e-loket op de website 
van het lokaal bestuur.
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.

Aan hen die zeker willen meedoen, kunnen 
we alvast meegeven dat je volgende data 
vrij moet houden.

Op zaterdag 21 maart van 9.00 uur tot 15.00 
uur is er de verplichte sollicitatiedag voor 
alle nieuwe monitoren en op vrijdagavond 
27 maart verwachten we alle monitoren voor 
de startvergadering Kiekeboe 2020. Dan ma-
ken we het werkrooster voor de zomer be-
kend en starten we met de planning van de 
activiteiten. 

Meer info:
· 03 340 00 55
 jeugddienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be./eloket
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VRIJE TIJD

Opgelet: dit inschrijvingsformulier is e enige manier om je kandidaat voor speelpleinwerking Kiekeboe. 
Enkel kandidaten die wonen in Rijkevorsel komen in aanmerking.

Naam + voornaam:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum:  .....................................................................  Geboorteplaats: .......................................................................................................................

Rijksregisternummer:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Rekeningnummer:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Gsm-nummer:   .....................................................................................................................................................................................................................................

E-mail:   .......................................................................................................................................................................................................................................

Maat T-shirt:  .......................................................................................................................................................................................................................................

Inschrijvingsformulier Kiekeboe 2020

✁

n cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk

n animator in het jeugdwerk

n stagiair - animator in het jeugdwerk

n hoofdanimator

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

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

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

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

Attesten (gelieve kopieën van deze attesten toe te voegen):

Studies (ik heb volgende getuigschriften, attesten, diploma’s reeds op zak):

Momenteel volg ik:  ....................................................................................................................................................................................................................

Ik zit momenteel in het: ............................  jaar

  Middelbaar Hogeschool Unief

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n

.................................................................................................................................................................................................... n	 n	 n
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Jeuggddienst Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 55
jeugddienst@rijkevorsel.be

Bezorg dit formulier voor zondag 16 februari 
2020 aan de gemeentelijke jeugddienst.
Dit is de uiterste inschrijvingsdatum,
dus wees er snel bij !

Vergeet zeker niet om volgende documenten bij te voegen:
· uittreksel uit het strafregister (vroegere bewijs van goed
 gedrag en zeden)
· kopieën/scans van eventueel behaalde attesten

Niet vergeten:
· zaterdag 21 maart 2020, 9.00-15.00 uur: sollicitatiedag 

nieuwe monitoren
· vrijdag 27 maart 2020, 19.00-21.00 uur: uitdelen werkroosters

✁

n als monitor bij Kiekeboe. Indien ja, aantal jaren actief: ............................ jaar

n als begeleider van Grabbelpasactiviteiten: n Ja    n Nee

n die nuttig kan zijn:  ......................................................................................................................................................................................................................................

Ik heb volgende ervaring:

n monitor (voorwaarden: student zijn en op 1 januari 2020 de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben of student zijn en 

de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2020 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)

Ik heb de voorkeur te werken als:

... of als:
n hoofdmonitor (enkel voor studenten die de volle leeftijd van 19 jaar bereikt hebben op 1 januari 2020

 én in het bezit zijn van een rijbewijs B)

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

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie !
n week 1 (van 6 tot en met 10 juli 2020)

n week 2 (van 13 tot en met 17 juli 2020)

 Geen Kiekeboe van 20 tot en met 24 juli 2020

n week 3 (van 27 tot en met 31 juli 2020)

n week 4 (van 3 tot en met 7 augustus 2020)

n week 5 (van 10 tot en met 14 augustus 2020)

n week 6 (van 17 tot en met 21 augustus 2020)

n week 7 (van 24 tot en met 28 augustus 2020)
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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 Rij-
kevorsel kun je gratis bus en/of tram nemen:
· op oudejaarsavond 31 december 2019 

vanaf 18.00 uur
· en op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 tot 

middernacht 

Naast een groot aantal bestaande bus- en 
tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaars-
nacht 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 SMS-
ticket. Deze 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 ac-
tiveren. Je kunt tot maximum vier gezins-
leden registreren onder één gsm-nummer. 
Belangrijk is wel dat iedereen alle ver-
plaatsingen samen maakt, elke reiziger 
dient immers steeds over een geldig ver-
voerbewijs te beschikken.

VRIJE TIJD

Verras eens iemand met een cadeaubon

Kerstmis, Nieuwjaar, huwelijken of geboortes, een collega die op pensioen gaat, ... Elke gelegenheid is goed 
om jouw medewerkers te laten zien dat hun werk geapprecieerd wordt. Een cadeaubon geeft je 
de kans deze gelegenheden te benutten 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.

Wat	is	de	Rijkevorselse	cadeaubon?
Leuk om te krijgen en minstens even leuk om te geven 
zijn de cadeaubonnen waarmee je in de Rijkevorselse han-
dels- en horecazaken terecht kunt. Een echte aanrader!

De geschenkbonnen kun je kopen aan de infobalie in het ge-
meentehuis, Molenstraat 5 en in de Leo Pleysierbibliotheek, 
Hoogstraatsesteenweg 19. De waarde kan naar wens worden 
aangepast. De actuele deelnemerslijst wordt bijgevoegd bij aan-
koop van de bon(nen).

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 - toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 53 (00)
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· activeer je ticket door tussen 31 decem-
ber 2019 vanaf 18.00 uur en 1 januari 2020 
tot 23.59 uur een sms ‘EVENT’ naar 4884 
te sturen. Een sms kost je € 0,15 voor de 
providerkost.

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 2020 !

Meer info:
· www.delijn.be/oudjaar
 070 220 200 (De Lijn info)

zoekt een (m/v)

COÖRDINATOR SPORT EN EVENEMENTEN (B1-B3)
in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

De coördinator sport en evenementen stimuleert de 
sportparticipatie in onze gemeente, zorgt ervoor dat de 
inwoners in optimale omstandigheden gebruik kunnen 
maken van de gemeentelijke sportinfrastructuur en fungeert 
als aanspreekpunt voor de sportverenigingen. Hij/zij is 
tevens verantwoordelijk voor de ondersteuning van allerlei 
evenementen en werkt hiertoe nauw samen met interne en 
externe betrokken actoren. 

PROFIEL

Je hebt een brede interesse voor de sportsector en beschikt 
over een duidelijk talent voor organisatie en coördinatie. Je 
hebt een sterke verantwoordelijkheidszin dewelke zich uit in 
probleemoplossend en resultaatgericht werk en je toont een 
flexibele werkhouding. Verder hanteer je een duidelijke, doch 
correcte communicatiestijl.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma 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. kun je 
terugvinden op de gemeentelijke website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te kun-
nen 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 20 december 
2019. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per
post of geef deze af tegen ontvangstbewijs op de personeels-
dienst, t.a.v. het lokaal bestuur, Molenstraat 5 
te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

· 03 340 00 13 (14-15)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Sportgala 2019: oproep kandidaturen en
kampioenen-sporters met uitzonderlijke prestaties

Op vrijdag 21 februari 2020, richt de 
sportraad i.s.m. het lokaal bestuur 
het ‘Sportgala 2019 Rijkevorsel: 
huldiging van sportlaureaten, kam-
pioenen en uitzonderlijke sportpres-
taties’ in. Langs deze weg willen we 
iedereen oproepen om een sporter 
of sportvereniging kandidaat te stel-
len voor de sportlaureaten 2019.

Volgende laureaten 
worden gehuldigd
· Sportman van Rijkevorsel 2019: 

sporter met prachtige prestatie 
in 2019.

· Sportvrouw van Rijkevorsel 2019: 
sportster met prachtige prestatie 
in 2019.

· Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2019: sporter/sporters tot 18 jaar met prachtige prestatie in 2019.
· Sportploeg van Rijkevorsel 2019: team/ploeg met prachtige prestatie in 2019.
· Sportverdienste van Rijkevorsel 2019: 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 2019: 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.
· Of een pracht van een sportieve prestatie geleverd hebben in 2019.
· Of een belangrijke bijdrage leveren aan het sportgebeuren in Rijkevorsel.
· Of een bijzondere actieve sportcarrière hebben.

Kandidaturen, alsook overzichten van kampioenen en sporters met uitzonderlijke prestaties in 2019, kunnen bin-
nengebracht worden bij de sportdienst tot 15 januari 2020. De nodige formulieren vind je terug op de website 
www.rijkevorsel.be/sportgala of kun je bekomen bij de sportdienst.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sportgala
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Studeren in zaal Forsela

De examens van januari staan weer voor de 
deur. Om alle studenten de kans te geven om 
in een rustige omgeving te studeren, stelt 
het lokaal bestuur zaal Forsela op de 1ste 
verdieping van de Leo Pleysierbibliotheek 
weer ter beschikking.

Je kunt er terecht vanaf zaterdag 21 decem-
ber 2019 tot en met vrijdag 31 januari 2020. 
De exacte studeermomenten kun je terug-
vinden op onze kalender, die op de website 
van het lokaal bestuur staat. Wij voorzien 
gratis internetverbinding, water, koffie en 
thee voor alle studenten. 

Meer info:
· 03 340 00 55
 www.rijkevorsel.be/studeren

Sportraad Rijkevorsel: 
samenstelling algemene 
vergadering en beheerraad

Vanaf januari 2020 starten we met een nieuw 
meerjarenplan voor het lokaal bestuur Rijke-
vorsel. Dit heeft ook gevolgen voor de sport-
raad van Rijkevorsel. Zo dient de sportraad 
opnieuw te worden samengesteld. 

Elke sportvereniging kan een aanvraag tot 
toetreding doen voor de sportraad. Indien 
deze aanvraag wordt goedgekeurd, wordt die 

vereniging lid van de algemene vergadering 
van de sportraad. Deze wordt jaarlijks twee 
à drie keer samengeroepen. Ben je geen lid 
van een vereniging, maar wel gepassioneerd 
door sport, dan kun je ook als ‘deskundige’ 
lid worden van de sportraad Rijkevorsel.

Gezocht: leden voor
de beheerraad !
Vanuit deze algemene vergadering wordt er 
een beheerraad opgericht die meerdere ke-
ren per jaar bijeenkomt. De vertegenwoor-
digers in deze beheerraad dienen opnieuw 
verkozen te worden door de algemene ver-
gadering. Eind 2019 wordt de huidige be-
heerraad ontbonden en dient er dus een vol-
tallige, nieuwe beheerraad van de sportraad 
te worden samengesteld.

Indien je een verregaande interesse hebt in 
sport, zowel passief als actief, en je je ge-
roepen voelt om mee met andere enthousias-
telingen je schouders onder het sportbeleid 
van Rijkevorsel te zetten, kun je je kandi-
datuur binnenbrengen op de sportdienst 
tot 10 januari 2020. Je kunt je kandidatuur 
indienen om voorzitter, ondervoorzitter of 
gewoon lid van de beheerraad te worden. 
De nodige formulieren voor deze kandi-
datuurstelling vind je terug op de website 
www.rijkevorsel.be/sportraad.  

Meer info:
· 03 340 00 54
 sport@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/sportraad

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 53

 

Meer    
info
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#2310

Salade van kip met sinaasappelsaus
Hild Janssen www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· 2 dubbele kipfilets
· rode sla
· eikenbladsla 
· sla
· 2 sinaasappelen
· mayonaise
· roze peperbolletjes
· peper
· zout

Bereidingswijze
De kipfilets in smalle reepjes snijden, goed kruiden met peper en zout, in de 
bloem wentelen en aanbakken.

Een mayonaise bereiden en afwerken met sinaasappelsap, room en kruiden.
De slasoorten wassen, drogen en ciseleren (fijn snijden).

In het midden van het bord de gemengde slasoorten schikken, de kippen-
reepjes op de sla dresseren, afwerken met sinaasappelpartjes (à vif) en roze 
peperbolletjes.
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Geflitst...

26 oktober 2019: Griezeltocht KWB Sint-Jozef

29 oktober 2019: Grabbelpas herfstvakantie Theater Pikarnel

31 oktober 2019: Lichttocht doorheen Rijkevorsel

23 oktober 2019:

Lezing Heemkundige Kring

over de geschiedenis van Rijkevorsel

23 oktober 2019:

2310-dag op de rotonde

19 oktober 2019:
Daguitstap Arnhem

2 november 2019:
Dirigent Joris Renders ontvangt 

Rijkevorselse geschenkenbox

op Najaarsconcert
Broederband
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#2310

Kerststal ’t DorpVereniging in de kijker

Wie zijn jullie en
wat	doen	jullie	?
We zorgen elk jaar opnieuw voor een prach-
tige kerststal in het dorp van Rijkevorsel. 
Hiervoor zijn we de afgelopen jaren uitge-
groeid tot een vast team van een achttal 
medewerkers. 

Hoe is Kerststal ’t Dorp
ontstaan	?
In de beginjaren werd de kerststal gebouwd 
door de Rijkevorselse Rederijkers. Na enkele 
jaren is er gaandeweg een aparte vereniging 
ontstaan om de kerststal op de bouwen. In 
de eerste jaren kregen we voor de opbouw 

nog hun hulp, maar ondertussen staan we al 
enige tijd op eigen benen.

Waar is jullie vereniging 
gevestigd	?	
Wij hebben zelf uiteraard geen vaste loca-
tie nodig, maar onze kerststal moet wel een 
heel jaar bewaard worden. We hebben toch 
al snel 40 m2 nodig, waarvan een stuk van 
minstens 3,5 m hoog. Geen evidentie, en al 
vele jaren een uitdaging. Tot op dit moment 
is het ons altijd gelukt, waarvoor enorme 
dank aan iedereen die ons de afgelopen 
jaren een ruimte ter beschikking kon stel-
len.
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Vanaf welke leeftijd kun je lid 
worden	van	de	vereniging	?
Er staat geen leeftijd op onze leden. Ieder-
een die er mee voor wil zorgen dat er een 
mooie kerststal in ons dorp staat en de han-
den uit de mouwen wil steken is van harte 
welkom. 

Een kerststal opzetten doe je 
niet zomaar. Hoe en wanneer 
plannen jullie de werken 
hiervoor	in	?
Er worden twee weekends georganiseerd: 
een opbouw- en een afbreekweekend . 
Een uitstapje naar het dorp waar we vrij-
dagavond beginnen om de nodige materia-
len naar het dorpsplein verhuizen. Zaterdag 
plaatsen we de gebouwen van de kerststal 
en zondagvoormiddag werken we aan de in-
richting. Dan volgt de verhuis van onze die-
ren: ezel, schapen, konijnen, duiven, kip-
pen, ... Ze verhuizen allemaal voor enkele 
weken vakantie. En vanaf maandag zijn we 
klaar om jullie te ontvangen: dit jaar vanaf 
maandag 16 december tussen 9.00 en 21.00 
uur.

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen van de 
vereniging	?	
Om te voorzien in het onderhoud van onze 
kerststal en onze dieren, organiseren we 
ieder jaar op donderdag 26 december een 
kerstdrink. Van 14.00 tot 21.00 uur is ieder-
een van harte welkom voor een lekkere glüh-
wein of een borrel.

Wie nomineren jullie
als	volgende	vereniging	?
Graag nomineren we de SmarTones omdat ze 
al een aantal jaar hun mooiste liederen bo-
venhalen met oudjaar ten voordele van onze 
Kerststal.

Kerststal ’t Dorp

· Hoofdactiviteit: Opbouwen kerststal
· Aantal jaren actief: 24 jaar
· Aantal leden: 8 leden
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1 december 2019
30 november en 1 december 2019
Zaterdag van 18.00 tot 23.00 uur
Zondag van  9.30 tot 19.00 uur
Gewestelijke vogeltentoonstelling
Tentoonstelling

Jaarlijkse gewestelijke vogeltentoon-
stelling, waar een 700-tal vogels hun 
mooiste verenkleed laten zien. Van dui-
ven tot kanaries, van vinken tot gras-
parkieten... een bont gezelschap. Er is 
een tombola ‘altijd prijs’.
gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Maatschappij Ons Genoegen
 03 314 13 48

2, 9 en 16 dec. 2019
Samen tegen armoede:
Soep op de stoep
Eten en drinken

Een lekker kopje verse soep. Waar 
krijgt een mens het warmer van ? Naar 
jaarlijkse gewoonte organiseren mede-
werkers van de parochies van Rijkevor-
sel samen met heel wat vrijwilligers 
van verschillende verenigingen weke-
lijks een ‘Soep op de stoep-actie’ op 
maandagmorgen tijdens de markt. Tij-
dens de maand december is er telkens 
een ‘Soep op de stoep-actie’ op 2, 9 en 
16 december. Steun ons door een vrije 
bijdrage in ruil voor een beker van onze 

overheerlijke en zelfgemaakte vrijwil-
ligerssoep. Of koop een potje soep of 
breng zelf een kookpotje mee. Samen 
geven we zo heel veel warmte aan men-
sen die in onze maatschappij nog steeds 
in de kou blijven staan.

 Parking Zuid
 Dorp - 2310 Rijkevorsel

 Parochie Rijkevorsel

4 december 2019
Om 20.00 uur
Algemene vergadering
cultuurraad 
Vergadering
De cultuurraad is een gemeentelijk 
adviesorgaan dat het cultuurbeleid 
bespreekt en hierover advies geeft 
aan het college van burgemeester en 
schepenen. De algemene vergadering 
van de cultuurraad is een openbaar ge-
beuren. Iedereen is welkom, maar de 
toevallige bezoeker heeft geen stem- of 
spreekrecht. 
gratis

 zaal Forsela
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurraad Rijkevorsel
 03 340 00 52
 cultuurdienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/cultuurraad

7 december 2019
Van 19.00 tot 21.00 uur
Ontsteking van de kerstverlichting
Feestelijkheid

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel no-
digt alle inwoners uit op de feestelijke 
ontsteking van de kerstverlichting. Ie-
dereen is welkom voor een hapje en 
een drankje op zaterdag 7 december 
van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint-Willi-

brorduskerk. Net zoals vorig jaar wordt 
deze avond opgeluisterd met kerstlie-
deren gebracht door zangkoor De Smar-
Tones.
gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 53 

Om 20.30 uur
Jasper Erkens
Concert

Jasper Erkens komt ter gelegenheid van 
zijn meest recente EP ‘Innocent Desi-
res’ op zaterdag 7 december naar de 
Singer. Een akoestische set waar hij − 
bij lichte uitbreiding van kick drums en 
loop stations − een soloshow zal neer-
zetten van oud en nieuw werk. 
voorverkoop: € 10 
inkomprijs: € 12 
voorverkoop studenten: € 7 
inkomprijs studenten: € 9

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

10 december 2019
  9.00 -10.00 u. in Het Kleine Moleke 
10.30 -11.30 u. in Het Moleke
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters
Opendeurdag 
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Is jouw kleuter op 6 januari 2020 2,5 
jaar dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
het klasje in Het (Kleine) Moleke
gratis

 GVKS Het Kleine Moleke 
 Looi 3

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

12 december 2019
Om 20.30 uur
Try-outs William Boeva +
Jeron Dewulf (uitverkocht)
Stand-up comedy

William Boeva worstelt met 30 jaar 
worden. Jeron Dewulf met wolven, 
prinsessen en opgegeten grootmoeders. 
Twee comedians voor de prijs van één: 
dubbel lachplezier verzekerd ! 

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

13 december 2019
Om 20.30 uur
Universal Indians feat. Joe McPhee
Concert

 © Geert Vandepoele

De Amerikaanse multi-instrumentalist 
Joe McPhee is zonder meer een legende 
van de freejazz. In 2005 startte hij een 
samenwerking met Universal Indians, 
een powertrio met de Amerikaanse 
saxofonist John Dikeman en de Noorse 
ritmesectie van bassist Jon Rune Strøm 
en drummer Tollef Østvang. Een must 
voor fans van authentieke freejazz !
voorverkoop: € 16 
inkomprijs: € 18 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

14 december 2019
Van 13.00 tot 20.00 uur
Kerstmarkt Sint-Jozef
Markt
gratis

 Sint-Jozefkerk
 Kerkdreef 66
 2310 Rijkevorsel

 Kerststal Sint-Jozef vzw

15 december 2019
Van 10.45 tot 17.30 uur
Kerstmarkt aan
de molen
Markt 

Op het molenterrein stellen hobbyis-
ten 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 herinne-
ring te maken.

gratis
 Molenterrein

 Looiweg - 2310 Rijkevorsel
 Toerisme Rijkevorsel

 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kerstmarkt

16 december 2019
Om 19.00 uur
Kaartprijskamp
Spel

Kaartprijskamp georganiseerd door 
Landelijke Gilde Rijkevorsel. Iedereen 
is welkom, zowel leden als niet-leden.
€ 4

 Oude Pastorij
 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 0478 44 69 51
 felix.vermeiren@telenet.be

Aankondigingen van 
activiteiten in januari
dien je uiterlijk op
dinsdag 3 december 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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Om 19.30 uur
De geheimen van de
Hollywood musicals
Lezing

Lieven Debrauwer brengt een multime-
diapresentatie met veel foto’s, anekdo-
tes en filmfragmenten van de musicals 
uit de jaren 50 en 60. 
€ 8

 zaal Forsela
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

18 december 2019
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Kleuters die op 6 januari 2020 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn 
welkom op onze drempeldag. Kom sa-
men met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de 
klas.
gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
Nicholas - Try-out ‘Geheim’
(uitverkocht)
Theatervoorstelling
In 2020 gaat Nicholas op tour met z’n 
nieuwe show ‘Geheim’. Benieuwd naar 
een voorproefje van Nicholas’ nieuwste 

trucs ? Kom dan zeker naar één van de 
try-outs in de Singer !

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

21 december 2019
Om 20.00 uur
Quiz KFC Zwarte Leeuw
Quiz
Algemene Quiz voor iedereen. Gepre-
senteerd en opgesteld door Greet en 
Luc Herthogs. Plezier primeert !
€ 20 per ploeg

 Kantine KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 13
 2310 Rijkevorsel

 KFC Zwarte Leeuw
 sysmans@telenet.be

Om 20.00 uur
Winterklanken met
Günther Neefs
Concert 

Günther Neefs staat reeds 29 jaar op 
de planken. Als artiest is hij door de 
jaren compleet geworden. Zijn stem 
klonk nooit beter. Hij wordt niet voor 
niets de warmste stem van Vlaanderen 
genoemd. Op zaterdag 21 december zal 
hij live samen met zijn drie muzikanten 
het koor betreden in de Sint-Willibror-
duskerk. Inkomkaarten zijn verkrijg-
baar bij de onthaalbalie in het gemeen-
tehuis en bij de  dienst Vrije tijd.

voorverkoop: € 18 
inkomprijs: € 20

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 00
 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Desperated Company - Kerstspecial
(uitverkocht)
Concert
Opgericht in oktober 1967 telt Des- 
perated Company nog steeds twee le-
den van de originele bezetting en is 
ondertussen nog steeds volop aanwe-
zig op de podia in België en Nederland. 
Ook dit jaar brengen ze in de Singer 
een concert dat zowel akoestische als 
elektrische versies bevat van nummers 
uit de moderne pop- en rockgeschiede- 
nis.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

22 december 2019
Van 7.30 tot 14.00 uur
28ste mountainbike kersthappening 
Rijkevorsel
Mountainbiken

De Gammelse Wielervrienden richten 
voor de 28ste maal een veldtoertocht 
in door een bosrijke omgeving. Het ver-
trek is in Sint-Jozef Rijkevorsel in het 
Gemeenschapscentrum. De toertocht 
verloopt langs Rijkevorsel - Beerse 
- Merksplas - Wortel - Hoogstraten - 
Beerse en eindigt terug in Sint-Jozef 
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Rijkevorsel in het Gemeenschapscen-
trum. Met mountainbikes wordt een af-
gepeild parcours gevolgd. De kortste rit 
is 27 km, de langste is 45 km. Inschrij-
ven tussen 8.00 en 10.30 uur.
€ 5
VWB en WBV leden: € 3

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

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

26 december 2019
Van 14.00 tot 21.00 uur
Kerstdrink
Eten en drinken

Kom mee genieten van een lekkere cho-
comelk of borrel ten voordele van onze 
kerststal.

 Kerststal aan de
 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Kerststal ’t Dorp

28 december 2019
Om 14.00 uur
Winterwandeling
Wandelen 

Trek je wandelschoenen aan en smeer 
je stem ! Op zaterdag 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 lei-
ding van een muzikant, enkele kerstlie-
deren zullen brengen. Vertrek om 14.00 
uur aan de kerststal Rijkevorsel dorp. 
Ambiance verzekerd.
gratis

 Kerststal aan de
 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel 
 03 340 00 53
 toerisme@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/toerisme

Om 20.30 uur
Tricycle - 20 jaar
Concert

 © Tom Herbots

Accordeonist Tuur Florizoone, saxofo-
nist/fluitist Philippe Laloy en bassist 
Vincent Noiret jongleren met stijlen, 
improvisaties en melodieën. Broeder-
schap in klank, balsam voor de ziel. 
Iedereen valt voor de charme van dit 
instrumentale gezelschap. ‘20 jaar Tri-
cycle’ toert door België, Nederland en 
Frankrijk om hun vierde cd voor te stel-
len.
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

volgende maand

3 januari 2020
Lot de Leeuwen Los
Winterwandeling

 Start aan kantine
 KFC Zwarte Leeuw

9 januari 2020
Stijn Van de Voorde - try-out

 de Singer

12 januari 2020
Aperitief/ontbijtconcert
De Brug

 de Singer

19 januari 2020
Fanfarefeesten

 Zaal ’t Centrum

Tom Rainey Trio
 de Singer

23 januari 2020
Ruben Van Gucht - try-out
Sportman II

 de Singer

24 januari 2020
14de Familiequiz

 Zaal ’t Centrum

John Medeski – piano solo
 De Singer

25 januari 2020
Steven De bruyn – solo

 De Singer
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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

Stenen Bergmolen 
gesloten op zondag 

29 december !

 © Luc Jansen
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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.

Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 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 t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 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 - Doelenpad 8
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 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur

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

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Telefoonnummers
 Gemeentehuis 03 340 00 00
 Bevolking & lokale economie 03 340 00 30
 Bibliotheek 03 340 00 50
 Financiën 03 340 00 04
 GLS De Wegwijzer 03 340 00 60
 HVZ Taxandria 014 47 09 20
 Kinderclub 03 340 00 56
 Omgeving 03 340 00 20
 Reyclagepark 03 340 00 88
 Sociale dienst OCMW 03 340 39 65
 Technische dienst  03 340 00 76
 Vrije tijd 03 340 00 53
 Wijkpost politie 03 340 88 50
 Wijk-werken 03 340 00 38
 Woonzorgcentrum Prinsenhof 03 340 39 00

Openingsuren diensten



2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks
bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

15 december 2019
vanaf 12.00 uur
Molenterrein Looiweg - Rijkevorsel

Meer info: Toerisme Rijkevorsel vzw  03 340 00 53 (00) toerisme@rijkevorsel.be

KERST
MARKT


