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Vrede zij u
En dagen van zegen
Licht in het donker
Een lied dat blijft klinken
Een plek waar het goed is
Iets om voor te leven
Een vurige wens
En soms op je weg
Een engel van een mens
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INHOUD

4
LEADER is geen onbekend begrip in onze gemeente. 
Verschillende projecten in Rijkevorsel werden in het verleden 
reeds gerealiseerd met LEADER-subsidies. Er wordt meer dan 
een miljoen euro vrijgemaakt voor de realisatie van nieuwe 
plattelandsprojecten in de provincie Antwerpen.

20
Ben je op zoek naar hulp in het huishouden, weegt het 
onderhoud van de tuin door of blijft dat ene kleine klusje maar 
hangen ? Als particulier, vereniging, land- of tuinbouwer, ... kun 
je de hulp inroepen van een wijk-werker. 

16
Vanaf volgend jaar kun je een papieren zak gebruiken om je gft 

in te verzamelen. De papieren zak houdt zowel je keukenemmer 
als je gft-container proper. De zakken worden verkocht in het 

gemeentehuis en op het recyclagepark.

8
De leerlingen van de derde graad in GLS De Wegwijzer volgden 

de cursus ‘Weerbaarheidstraining’. De jongeren krijgen hierdoor 
o.a. meer zicht op hun manier van reageren, kunnen doelen 

voor zichzelf stellen en bereiken. 

12
Wanneer je denkt aan de eindejaarsperiode, denk je aan 
gezellige feesten. Het afsteken van vuurwerk kan echter 
roet in het eten gooien. De Vlaamse brandweer geeft een 
aantal goede redenen om dit niet te doen en lanceerde de 
bewustmakingscampagne ‘#IkknalZonderVuurwerk’.
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VOORWOORD

Nathalie Stoffelen,

Schepen van sport, personeel, 
onderwijs, toerisme, Europese 
aangelegenheden en dierenwelzijn

Beste inwoners,

De laatste dagen van 2019 zijn aangebroken. Kerstmis is achter de rug en het 
oudejaarsfeest loert om het hoekje. Traditioneel gaan onze kinderen dan weer 
nieuwejaarke zoete zingen. Dit brengt altijd veel sfeer in de straten. Zorg ervoor dat jullie 
zangertjes gezien worden. Aan de automobilisten vraag ik om op die dag een beetje gas 
terug te nemen.

Met oudjaar vieren wij het jaar dat om is en kijken we vooruit naar 2020. Dit gaat meestal 
gepaard met de nodige drankjes. Hou het veilig. Zoek een BOB of neem de feestbus. Meer 
info daarover vind je in deze 2310.

Het afsteken van vuurwerk geeft een mooi spektakel. Vergeet niet dat je hiervoor altijd een akkoord moet hebben 
van de burgemeester. Als je nog vuurwerk moet gaan kopen, denk dan eens aan een diervriendelijk alternatief. Zo 
krijg je toch mooie flitsen in de lucht en zijn onze (huis)dieren minder bang. Elk jaar bereiken ons berichten van 
dieren die verdwenen zijn door het lawaai. Zorg ervoor dat ze goed en veilig vastzitten. 

Tussen al het feestgedruis door moet er nog gestudeerd worden. Hiervoor kunnen onze studenten nog steeds terecht 
in de zaal Forsela boven de bib. Veel succes en geniet een beetje van de feestdagen.

Ook het lokaal bestuur kijkt vooruit. Op 21 februari is er ons jaarlijks sportgala. Dit wordt georganiseerd door de 
sportraad in samenwerking met het lokaal bestuur. Voor deze raad zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Mag ik dan 
ook een warme oproep doen naar de sportievelingen, al dan niet actief, om zich kandidaat te stellen. 

Dan rest mij alleen nog jullie, namens het lokaal bestuur, een geweldig oudjaar te wensen en een nog geweldiger 
2020 !
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BESTUUR

Bijna 1,2 miljoen euro beschikbaar voor plattelandsprojecten
De voorbije vijf jaar konden in de provincie Antwerpen al 78 LEADER-projecten rekenen op een 
LEADER-subsidie. Die waren zeer uiteenlopend van aard, maar hadden toch een aantal dingen 
gemeen. Zo werken er altijd verschillende partners samen aan een project. Goede projecten 
liggen op een kruispunt van verschillende beleidsdomeinen, maar het aspect land- of tuinbouw 
is er altijd bij betrokken. Ze moeten voor hun regio ook vernieuwend zijn en vooral een maat-
schappelijke meerwaarde bieden.
Inspiratie uit vorige projecten kun je vinden op de website van LEADER Provincie Antwerpen. 
Daar staat ook alle praktische informatie overzichtelijk gebundeld.

Voorlopig laatste projectoproep !
Nog tot en met dinsdag 28 januari 2020 kan iedereen een projectidee aanmelden en een kans 
wagen op subsidies. De eerste stap is heel eenvoudig door een A4-document in te vullen. Sja-
blonen en alle info zijn terug te vinden op de website van LEADER. Deze oproep voorziet een 
budget van bijna 1,2 miljoen euro om het platteland te versterken. De financiering gebeurt met 
Europese, Vlaamse en provinciale middelen.

Projecten moeten uitgevoerd worden in 31 gemeenten binnen de drie afgebakende LEADER-
gebieden. Voor het gebied LEADER MarkAante Kempen waartoe Rijkevorsel behoort, moeten de 
ideeën passen onder één van onderstaande thema’s:  
· landbouw- en natuureducatie
· open ruimte vrijwaren en ontwikkelen
· kwetsbaarheid en armoede op het platteland

Meer info:
· www.leaderprovincieantwerpen.be

Tot eind januari kun je in 31 gemeenten in de provincie Antwerpen een 
aanvraag indienen voor een LEADER-subsidie als je een vernieuwend idee 
hebt om het platteland te versterken. LEADER-projecten moeten een 
agrarische focus hebben en verschillende beleidsdomeinen met elkaar 
verbinden. Zowel lokale besturen als verenigingen of organisaties, maar ook 
ondernemers en landbouwers, komen ervoor in aanmerking.

Druk jouw stempel op ons platteland
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Kort verslag raden
25 november 2019

Gemeenteraad
Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de buitengewone algemene verga-
dering van: 
· IKA op 9 december 2019
· TMVS op 10 december 2019
· CIPAL dv op 12 december 2019
· de Academie voor Muziek en Woord de 

Noorderkempen op 12 december 2019
· IOK op 17 december 2019
· IOK Afvalbeheer op 17 december 2019
· PONTES op 18 december 2019
· Pidpa op 20 december 2019
Tevens worden de mandaten van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers vastgesteld.

De raad gaat akkoord met het instellen van 
eenrichtingsverkeer in Koekhoven (deel) 
door middel van de plaatsing van het bord 
F19 aan de splitsing en bord C1 aan kruising 
N14 (Hoogstraatsesteenweg) met Koekhoven.
 
De raad geeft goedkeuring aan volgende 
belastingreglementen voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025: 
· bedrijfsruimten
· woonruimten
· tweede verblijven
· het ophalen en bewaren van goederen
· drijfkracht
· parkeren met beperkte parkeertijd
· het ophalen en verwerken van afval
· het ophalen en verwerken van grof vuil, 

gemengde metalen, snoeihout en PMD
· het ontbreken van parkeerruimten
· inrichtingen waar alcoholische dranken 

voor verbruik ter plaatse te koop worden 
aangeboden

· verwaarloosde woningen en gebouwen
· het afleveren van een omgevingsvergun-

ning
· kampeerterreinen.

Op www.rijkevorsel.be/reglementen vind je 
deze belastingreglementen terug.
 
De gemeenteraad gaat akkoord met de toe-
kenning van een jubileumsubsidie van € 125 
voor het 25-jarig bestaan van Rijkevorsel-
Leeft vzw.

Sluitingsdagen lokaal bestuur

De diensten van het lokaal bestuur (gemeente en OCMW) zijn 
op dinsdag 31 december geopend tot 12.00 uur. Er is die dag 
dus geen avondopening in de Leo Pleysierbibliotheek of op het 
recyclagepark.

Op Nieuwjaarsdag zijn alle diensten van het lokaal bestuur ge-
sloten. 

De kinderclub en de juridische dienst van het OCMW houden een 
collectieve sluitingsweek tot en met woensdag 1 januari 2020.

Zoals reeds eerder aangekondigd sluit de Aster Berkhofbiblio-
theek vanaf 1 januari voor het publiek. Meer info hierover vind 
je in het artikel in de rubriek ‘vrije tijd’.

Op vrijdag 10 januari 2020 vindt de nieuwjaarsreceptie voor het 
personeel van het lokaal bestuur plaats. Op deze dag zal de 
kinderclub uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 17.00 uur. Er zal op 
deze vrijdagavond ook geen dienstverlening zijn in de Leo Pley-
sierbibliotheek.

Op vrijdag 17 januari wordt er gewerkt aan het netwerksysteem 
van het lokaal bestuur. Omdat heel wat toepassingen hierdoor 
niet kunnen draaien, zullen het gemeentehuis en de sociale 
dienst deze dag gesloten zijn voor het publiek.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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BESTUUR

Mevrouw Carolien Martens wordt vanaf in-
diensttreding aangewezen als omgevings-
ambtenaar, zoals bedoeld in het decreet van 
25 april 2014 betreffende de omgevingsver-
gunning.

Op verzoek van raadslid Lut Backx, namens 
de Gemeentebelangen-fractie, werden vol-
gende agendapunten toegevoegd aan de 
agenda van deze zitting:
· Voor- en naschoolse kinderopvang. Verho-

ging van loonschaal voor begeleiders.
 Er wordt geen beslissing genomen over 

onderhavig agendapunt en voorgelegd 
voorstel van beslissing.

· Luierbox voor ongebruikte luiers.
 De raad stemt in met de verdere uitwer-

king van het dossier door het college van 
burgemeester en schepenen.

· Verbod op bezit, verhandelen en gebruik 
voor oneigenlijke doeleinden van lachgas.

 Er wordt geen beslissing genomen over 
onderhavig agendapunt en voorgelegd 
voorstel van beslissing.

Raad voor
maatschappelijk welzijn
Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de buitengewone algemene verga-
dering van:
· CIPAL dv op 12 december 2019
· IOK op 17 december 2019.
Tevens worden de mandaten van de gemeen-
telijke vertegenwoordigers vastgesteld.

Op verzoek van raadslid Renilde Willemse, 
namens de Gemeentebelangen-fractie, wer-
den volgende agendapunten toegevoegd aan 
de agenda van deze zitting: 
· Minimale aardgaslevering winterperiode 

2019-2020.
 Er wordt geen goedkeuring gegeven aan 

het voorstel van beslissing inzake de mini-
male aardgaslevering 2019-2020.

· Buddy’s in de Kempen: samen staan we 
sterker !

 Er wordt geen beslissing genomen over dit 
agendapunt.

· Uitkering wintertoelage. Verlenging pe-
riode.

 Er wordt geen beslissing genomen over dit 
agendapunt.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 27 januari 2020 vanaf 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis. Een bevestiging van deze datum vind je 
op de website www.rijkevorsel.be/bestuur 
en op de elektronische informatieborden. 
Via de website kun je ook het audioverslag 

Sluitingsdagen Kinderclub in 2020

· Woensdag 1 januari Nieuwjaar
· Vrijdag 10 januari avondopvang tot 17.00 uur
    (nieuwjaarsreceptie personeel)
· Maandag 13 april Paasmaandag
· Vrijdag 1 mei Dag van de Arbeid
· Donderdag 21 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart
· Vrijdag 22 mei brugdag
· Maandag 1 juni Pinkstermaandag
· Donderdag 11 juni personeelsdag
· Maandag 20 juli collectieve sluitingsweek
    t.e.m. vrijdag 24 juli
· Vrijdag 18 september pedagogische studiedag,
    enkel ochtendopvang
· Maandag 2 november Allerzielen
· Woensdag 11 november Wapenstilstand
· Donderdag 24 decembe: om 16.00 uur collectieve sluitings-
    week t.e.m. vrijdag 1 januari 2021
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· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
·	 financien@rijkevorsel.be	-	03	340	00	04

 

Meer    
info

van de raden beluisteren. De agenda wordt 
een achttal dagen voor de raadszitting be-
kendgemaakt. Iedereen kan de openbare zit-
ting van de vergaderingen bijwonen.

Kerstboom op de rotonde

Sinds begin december prijkt er een statige 
kerstboom op de rotonde aan de kerk van 
Rijkevorsel. De grote dennenboom werd ge-
schonken door de bewoners van de Hees. 
Het lokaal bestuur wil hen hartelijk danken 
voor de schenking.

Volg jij 2310 rijkevorsel al
op sociale media ?

Sinds onze 2310-dag communiceren we van-
uit het lokaal bestuur met de Facebook- en 
de Instagrampagina ‘2310 Rijkevorsel’. Met 
de pagina’s willen we je informeren over de 
diensten en activiteiten die het lokaal be-
stuur aanbiedt. Wil je op de hoogte blijven 
via deze kanalen ? Zoek dan naar ‘2310 Rij-
kevorsel’ en volg ons !

· www.facebook.com/2310rijkevorsel
· www.instagram.com/2310rijkevorsel

Ook de vrijetijdsdiensten beschikken over 
hun eigen sociale mediakanalen. Zo licht 
‘Beleef Rijkevorsel’ je in over alles wat 

met vrije tijd te maken heeft. Met ‘Kind in 
Rijkevorsel’ ben je op de hoogte over wat 
we allemaal organiseren voor kinderen. En 
‘Bibliotheek Rijkevorsel’ is de pagina die je 
informeert over het reilen en zeilen van de 
bibliotheek.

· www.facebook.com/kindinrijkevorsel
· www.facebook.com/beleefrijkevorsel
· www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel

#2310rijkevorsel
Heb je een mooie foto genomen van Rij-
kevorsel en wil je deze posten op socia-
le media ? Tag deze dan met de hashtag 
#2310rijkevorsel. Op die manier willen we 
alle fraaie beelden van onze gemeente 
verzamelen. Door je foto te taggen met 
#2310rijkevorsel ga je ermee akkoord dat 
we je foto(’s) mogen gebruiken in onze com-
municatie. Wie weet delen we jouw foto 
met onze Instagrampagina of prijkt deze 
binnenkort in de 2310 !
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LEVEN EN WELZIJN

We herkennen het allemaal. Binnen de schoolomgeving, in leefgroepen, 
tijdens individuele gesprekken, tijdens groepsmomenten, in conversaties en 
discussies, … Jongeren die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, 
dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen onder invloed van groepsdruk, 
wegstuiven met slaande deuren als ze iets niet kunnen of mogen doen, 
aangeven dat ze niet klaar zijn voor de overgang van lagere school naar het 
middelbaar onderwijs, niet weten waar ze goed in zijn en nog minder waar ze 
naartoe willen in het leven.

Weerbaarheidstraining in De Wegwijzer

In zulke en nog zovele andere denkbare situaties kan een weerbaarheidstraining een antwoord 
bieden. Het kan jongeren helpen zicht te krijgen op hun manieren van reageren om zo meer 
zelfkennis te verkrijgen, doelen voor zichzelf te stellen en deze ook te bereiken, voor zichzelf 
op te komen en grenzen te stellen.

Elk jaar volgen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar de cursus ‘Weerbaarheid’. Samen 
met het expertisecentrum Arktos gaan de kinderen onderling in communicatie via rollenspelen, 
gesprekken, spelen, ... om zo op zoek te gaan naar hun sterktes en zwaktes, naar wat mag en 
moet, kan en niet kan.

Enkele reacties van de leerlingen:
· “Bij de toets van luisteren heb ik mij gefocust op één punt. Ik hoorde veel beter wat de juf 

toen vertelde”, zeiden Pieter en Tjebbe.
· “Als wij spanning voelen, moeten we vanuit onze buik ademen. Ik ga dat ook eens toepas-

sen”, wist Siebren te vertellen.
· “Als we ons niet sterk voelen, een beetje bedreigd, moeten we stevig met onze twee voeten 

op de grond staan”, was ook nog een tip die Ezra had onthouden.

Deze cursus krijgt in de loop van het jaar nog twee vervolgmomenten. De kinderen kunnen er 
heel wat van opsteken.
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Waarom luiden de klokken
niet meer in Sint-Jozef ?

Recent heeft Monumentenwacht Provincie 
Antwerpen een inspectie uitgevoerd aan de 
Sint-Jozefkerk in voorbereiding van het op-
stellen van een beheersplan.

 
De inspecteurs hebben vastgesteld dat de 
balken die de vloer van de kerkklokken on-
dersteunen, verweerd zijn ter hoogte van de 
muren en hebben daarom geadviseerd om de 
kerkklokken voorlopig niet meer te luiden. 
De klokken mogen nog wel gebruikt worden 
voor het luiden van de uren.

Het luiden van de klokken naar aanleiding 
van o.a. overlijdens zal vervangen worden 
door het ‘kleppen’ van de klokken. Dit klinkt 
niet zo luid maar weet dat de overlijdens-
berichten ook worden uitgehangen aan het 
raam van de pastorij. Zo hoopt de parochie 
iedereen op de hoogte te brengen.

 
Verjaardagsfeestje Prinsenhof
woensdag 8 januari 2020

· Chocoladebiscuit
· Prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat in het woon-
zorgcentrum.

Info- en inschrijfmoment
Samana vakanties
in WZC Prinsenhof

Op zaterdag 11 januari 2020 kun je in WZC 
Prinsenhof terecht voor een info- en in-
schrijfmoment van Samana vakantiewerking 
van de regio Antwerpen. Zij bieden groeps-
reizen in binnen- en buitenland aan voor 
personen met een chronische ziekte of be-
perking en voor mantelzorgers.

Wens je info of wil je inschrijven, dan kun je 
hier terecht van 14.00 tot 16.00 uur.
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LEVEN EN WELZIJN

Gezonde voornemens
voor het nieuwe jaar

Maak geen vage voornemens 
maar stel een concreet, 
realistisch doel
Is jouw goed voornemen ‘gezonder leven’, 
dan is het erg moeilijk om dit na te komen. 
Maak het voornemen concreet zoals ‘elke 
dag twee stukken fruit eten’ of ‘elke dag 
een half uurtje beweging’. Dit werkt moti-

verend en je slaagkans vergroot. Ken jezelf 
en maak dus geen plannen die niet haalbaar 
zijn. Het moet een overwinning zijn, hoe 
groot of klein ook.

Daag jezelf of anderen uit
Ben je competitief ingesteld, dan kan het in-
teressant zijn om een wedstrijdje met jezelf 
of anderen aan te gaan. Maak bijvoorbeeld 
met je gezin of samen met vrienden de af-
spraak om met z’n allen 20 kg te vermage-
ren.

Geboorten

September 2019
· Van den Eijnt Suze, 11 september 2019, kind van Van den Eijnt Lars en Vervloet Mieke

Oktober 2019
· Linsen Jerre, 18 oktober 2019, kind van Linsen Jorick en Van Elsen Jolien
· Slowinski Olivier, 21 oktober 2019, kind van Slowinski Rafal en Guśkiewicz Ewa
· Eelen Toos, 25 oktober 2019, kind van Eelen Hannes en Hendrickx Marlies

November 2019
· Janssens Zoë, 9 november 2019, kind van Janssens Steven en Geets Nikki
· Jansen Lowie, 19 november 2019, kind van Jansen Stefaan en Van Leuven Dorien

Huwelijken november 2019

· Gysbrechts Sven en van Boxel Leen, 16 november 2019
· Neefs Eric en Joos Karine, 30 november 2019

· Wegner Gustaaf  °1936 †  5 november 2019
· Sterkens Hilda °1937 †  6 november 2019
· Aerts Franciscus  °1939 †  9 november 2019
· Sysmans Jozef °1951 † 10 november 2019
· Van Ginneken Willy °1938 † 13 november 2019
· Smits Paula °1937 † 15 november 2019
· Vervoort Anna °1927 † 15 november 2019

· Van Stappen Lieven °1957 † 16 november 2019
· Bitter Olaf °1966 † 20 november 2019
· Verhoeven Ernest °1924 † 23 november 2019
· Brosens Elisa °1932 † 24 november 2019
· Renders Joanna °1941 † 24 november 2019
· Van Herck Clementina °1928 † 30 november 2019

Overlijdens november 2019
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· 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

Zoek een buddy, lotgenoten en 
verkondig je uitdaging
Een buddy is een persoon die je vertrouwt en 
graag hebt bv. een goede vriend of vriendin.
Vertel hem of haar over je voornemens. Zij 
of hij kan je steunen in moeilijke tijden. 
Breng je familie op de hoogte: zo is jouw 
keuze om het dessert over te slaan of te 
kiezen voor een lichte variant begrijpelijk. 
Zoek lotgenoten via sociale media onder het 
motto ‘you’ll never walk alone’. In groep je 
ervaring, frustratie of andere emoties delen, 
kan deugddoend zijn en helpen.

Vergelijk jezelf niet
met iemand anders
Het gras is altijd groener aan de overkant. 
Wees niet jaloers op andere prestaties. Kijk 
naar jezelf en leer tevreden te zijn met jouw 
eigen uitdaging(en).

Een schouderklopje werkt
Als je positief tegenover jezelf en je gezond-
heidsplan staat, dan heb je kans op slagen.
Voortdurend boos zijn op jezelf omwille van 
een kleine misstap of denken dat je het niet 
kan, heeft een averechts effect waardoor je 
sneller opgeeft.

Plan tijd voor jezelf en
je voornemen in
Als gezin of druk werkend koppel is het niet 
altijd evident om tijd voor jezelf te vinden. 

Plan dit toch in je agenda in en bespreek het 
met je partner, kinderen of gezin. Ook al is 
‘jouw tijd’ beperkt tot 15 of 30 minuten per 
dag of 2 uur per week, je zal ondervinden 
dat je je voornemen langer kunt volhouden.

Maak je een misstap, zoek naar 
de oorzaak en pak het aan
Een kleine misstap is heel menselijk. Vaak 
krijg je meteen spijt. Was je moe? Had je 
geen gezonde alternatieven bij de hand? 
Stress op het werk? Zoek naar de oorzaak van 
je misstap en pik de draad meteen weer op.
 
Geef vooral niet op
Je hebt gemiddeld drie weken nodig om een 
gewoonte aan of af te leren. Een nieuwe 
gewoonte behouden vraagt gemiddeld zes 
maanden. Gun jezelf dus de nodige tijd en 
weet vooral dat de aanhouder wint. Geef 
niet op na een misstap.

Beloon jezelf
Al enige tijd je voornemens volgehouden ? 
Dat verdient een beloning. Beloon jezelf met 
een nieuw paar loopschoenen, een nieuwe 
outfit of een dagje uit. Let wel dat de be-
loning niet indruist tegen je eigen voorne-
mens.

Verleg je grenzen
Zijn je voornemens te makkelijk haalbaar, ga 
dan op zoek naar nieuwe realistische uitda-
gingen. Ben je sneller klaar dan verwacht ? 
Goed zo, stel dan je volgende uitdaging 
maar blijf vooral je eerste overwinning vol-
houden.

Bron: Logo Kempen vzw
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Zin om zelf vuurwerk af te steken
dit eindejaar ?

1. Toelating verplicht
De wetgeving is veranderd. Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken 
en om wensballonnen op te laten. De gemeente kan beslissen om voor jou een uitzondering te 
maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en 
steek je toch vuurwerk af ? Dan kun je hiervoor een GAS-boete krijgen. 

2. Levensgevaarlijk
Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kun je gewond raken. 
Volgens de cijfers van Stichting Brandwonden is het aantal ongevallen met lichamelijke letsels 
in 2018 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2016, van 48 naar 108. Meest getroffen lichaams-
delen zijn de ogen (32 %), het aangezicht (26 %) en (30 %) handen en vingers. Ook blijkt dat de 
meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toe-
schouwer van de vuurwerkpiraat. 

3. Risico op brand
Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand 
erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen, 
waar het brandende kaarsje heel wat schade kan veroorzaken.

4. Het zorgt voor dierenleed
Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke 
verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

5. De hulpdiensten blijven beschikbaar
Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet 
beschikbaar voor andere noodgevallen.

De Vlaamse brandweer geeft je een aantal goede redenen om dit niet te doen !
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6. Superongezond
De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten op-
zichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge 
kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. Maar dat is niet het enige 
probleem. 90 % van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht en zorgt ook hier voor 
vervuiling. Allemaal redenen genoeg om zelf geen vuurwerk af te steken, vinden de Vlaamse 
hulpverleningszones. Vandaar hun slogan ‘Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat 
de gevolgen kunnen zijn’. Maak er een leuk, feestelijk en vooral veilig eindejaar van. Onze al-
lerbeste wensen voor het nieuwe jaar !

Meer info:
· www.ikknalzondervuurwerk.be

In Rijkevorsel kan vuurwerk met oudejaar enkel mits toelating

Om vuurwerk af te schieten, heb je toelating van de burgemeester nodig. Het vuurwerk mag afgeschoten worden 
enkel op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur. Een toelating kun je verkrijgen door een aanvraag in te 
vullen en te bezorgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of via info@rijkevorsel.be.
Het lokaal bestuur benadrukt dat het afsteken van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de 
persoon die deze handelingen uitvoert. Vuurwerk fascineert heel wat mensen, maar het kan ook gevaarlijk zijn. Als 
je het doet, doe het dan met gezond verstand. Afhankelijk van de weersomstandigheden dient de organisator voor 
het afschieten van het vuurwerk in het kader van de veiligheid de website van de Hulpverleningszone Taxandria te 
raadplegen: www.hvztaxandria.be.

Enkele tips voor de omgang met vuurwerk
· Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en 

geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte.
· Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
· Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
· Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
· Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig zuiver en koud water over de ver-

brande zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.

Denk aan de dieren !
Houd dieren op een veilige plek! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de 
eerste knallen. Als er vuurwerk in jouw omgeving wordt afgestoken, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en 
zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken. Maak je hond in de namiddag nog eens extra 
moe. Maak een extra wandeling of ga naar een hondenlosloopweide. Het is belangrijk dat je hond eens het donker 
is niet meer buiten moet. Probeer je kat binnen te houden als je vuurwerk verwacht. Geluidsarm vuurwerk is een 
diervriendelijker alternatief waarbij je nog steeds kunt genieten van een lichtspektakel.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vuurwerk
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Let op voor CO-vergiftiging !

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een 
slechte verbranding van brandstoffen zoals 
gas, hout, stookolie, kolen en petroleum. 
Het is een gas zonder reuk, zonder kleur 
en zonder smaak. Het gas kan zich onopge-
merkt in de woning opstapelen tot levensbe-
dreigende concentraties.

Hoe herkennen ?
Een CO-vergiftiging kun je herkennen aan 
onderstaande alarmsignalen:
· Verschillende personen hebben gelijktij-

dig klachten, zoals hoofdpijn, vermoeid-
heid, misselijkheid, duizeligheid, concen-
tratiestoornissen, braakneigingen.

· De klachten doen zich altijd voor op een 
bepaald tijdstip, bijvoorbeeld tijdens het 
nemen van een bad of douche, bij het ver-
warmen met een petroleumkacheltje, ...

· Er is roetafzetting rond gasgeisers op de 
muur of het plafond.

· Er is een abnormaal hoge vochtigheid en 
condensatie in huis.

· Er zijn gele in plaats van blauwe vlammen 
te zien, bijvoorbeeld bij de gasgeiser.

· De klachten verminderen als er verlucht 
wordt of als je naar buiten gaat.

Wat doen?
Als je CO-vergiftiging vermoedt, doe dan het 
volgende: gebruik geen schakelaars (bijvoor-
beeld lichtschakelaar of telefoon) en geen 
aansteker of lucifers. Als de CO-concentratie 
hoog is, kan dat een ontploffing veroorzaken. 

· Stap 1: Open ramen, deuren of de garage-
poort. Zorg voor voldoende ventilatie.

· Stap 2: Schakel de vermoedelijke bron uit 
als dat mogelijk is, bijvoorbeeld de gas-
geiser in de badkamer of de draaiende 
motor van de auto.

· Stap 3: Iemand bewusteloos ? Bel 112. Ver-
meld dat het om een CO-vergiftiging kan 
gaan.

· Stap 4: Evacueer iedereen naar de frisse 
lucht. Ook als er niemand bewusteloos is, 
kun je het best contact opnemen met de 
huisarts.

Controle van installatie
of toestel
Als je vermoedt dat er een CO-probleem in 
jouw woning is, laat dan jouw verwarmings-
toestel controleren door een vakman. CO 
komt vrij bij een slechte verbranding van 
brandstoffen.

Gewijzigde voorrangsregeling
brug Sint-Jozef Rijkevorsel
verlengd tot 1 juni 2020

Tijdens de wegenwerken aan de Vlimmerse-
baan in de zomer van 2019 werd de voor-
rangsregeling aan brug Sluis 1 in Sint-Jozef 
Rijkevorsel tijdelijk gewijzigd. Het verkeer 
vanuit Vlimmeren heeft sindsdien voorrang 
op het verkeer vanuit het centrum van Rij-
kevorsel.

Naar aanleiding van de gewijzigde voor-
rangsregel ontving het lokaal bestuur zowel 
positieve als negatieve reacties van inwo-
ners. Het bestuur wil de pro's en contra's van 
de wijziging verder onderzoeken en verlengt 
daarom de huidige proefopstelling tot 1 juni 
2020.
Na een grondige evaluatie zal het bestuur 
vervolgens een definitieve beslissing nemen 
over het wel of niet behouden van de gewij-
zigde voorrangsregeling.

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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Nieuwjaarszingen
op 31 december

Op dinsdag 31 december zullen de Nieuw-
jaarszangertjes weer talrijk aanwezig zijn 
in onze gemeente. Om alles veilig te laten 
verlopen, zullen er op verschillende kruis-
punten gemachtigde opzichters staan die 
de nieuwjaarszangertjes helpen oversteken. 
Vergeet niet om je kinderen een fluohesje 
aan te doen, zodat ze goed opvallen in het 
verkeer. Andere weggebruikers vragen we 
om op deze dag extra voorzichtig te zijn, 
met aandacht voor de kinderen die op deze 
dag de gemeente doorkruisen.

© Dirk Geets

Alle kinderen zijn uiteraard ook van harte 
welkom in het gemeentehuis, in de Leo Pley-
sierbibliotheek en in WZC Prinsenhof om te 
komen zingen. Op oudejaar kunnen ze hier 
terecht van 9.00 tot 12.00 uur.

Opgelet: spelende kinderen

Met deze donkere winterdagen wenst 
het lokaal bestuur alle automobilis-
ten er aan te herinneren dat er in 
Rijkevorsel heel wat spelende kinde-
ren rondlopen. Wees dus steeds extra 
voorzichtig op onderstaande locaties:

· Sport- en recreatiezone Sonsheide (met 
o.a. De Valk en omgeving, KFC Zwarte 
Leeuw en het skateplein)

· Sport- en recreatiezone Zuiderdijk (met 
o.a. Chiro Sint-Jozef en FC Sint-Jozef SK)

· Gemeentelijk sportveld Bavelstraat (met 
o.a. Chiro Rijkevorsel en atletiekclub)

· Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
· De Molen in de Looiweg
· Speelterreinen in Rijkevorsel

Alvast bedankt om trager te rijden !

Verkeershinder

Nieuwjaarsdrink Looiweg
Op zaterdag 11 januari 2020 organiseert het 
gebuurte Looiweg een nieuwjaarsdrink. Hier-
voor zal op zaterdag 11 januari vanaf 16.00 
uur tot zondag 12 januari om 2.00 uur de 
Looiweg afgesloten zijn voor alle doorgaand 
verkeer tussen de kruispunten met Smeel en 
Verbindingsstraat, exclusief de kruispunten. 
Volgende omleiding wordt voorzien: Looiweg 
– Looi – Oostmalsesteenweg – Boshoevenweg 
– Looiweg of omgekeerd.

Sint-Antoniusfeesten
Cultuurgroep Achtel organiseert op 19 janu-
ari 2020 naar jaarlijkse gewoonte de Sint-
Antoniusfeesten in Achtel. Hiertoe zal Ach-
tel afgesloten worden voor alle doorgaand 
verkeer ter hoogte van de kruispunten met 
Gammel. Alle doorgaand verkeer dient een 
omleiding te volgen, met uitzondering van 
fietsers en bezoekers van het evenement.

· 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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Nieuw: papieren zakken voor gft

BOUWEN EN WONEN

Vanaf januari kun je een papieren zak gebruiken om je gft in te verzamelen. 
De grootte van de zak (10 liter) is ideaal om te gebruiken in de keuken.
De papieren zak houdt zowel je keukenemmer als je gft-container proper.

Papieren gft-zak wordt ook groen gas
Papier is perfect voor een optimale biologische kringloop. 90 % van de papieren zak, met FSC-
label, is cellulose, de ideale grondstof voor de productie van groen gas in de nieuwe vergistings-
installatie voor gft in Beerse. De papieren zakken voor gft vervangen de huidige bio-afbreekbare 
zakken. Uiteraard mag je de bio-afbreekbare zakken die je nog hebt, gebruiken tot ze op zijn. 
Vanaf januari 2020 zijn de papieren zakken te koop bij de onthaalbalie in het gemeentehuis of 
op het recyclagepark. De zakken zitten verpakt in een pakket van 80 stuks en kosten € 6 per 
pakket.

Sorteerregels gft (keuken- en tuinafval)
Sinds januari 2019 zijn de sorteerregels voor gft veranderd: etensresten, vlees- en visresten, 
eieren, kaas ... mogen voortaan in het gft gedeponeerd worden. Deze nieuwe sorteerregels vind 
je  terug op de nieuwe papieren zak. Of wil je graag een nieuwe sorteersticker voor je gft-con-
tainer ? Vraag die aan via afvalbeheer@iok.be. Zo wordt het sorteren van gft nog eenvoudiger.
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Leerlingen van Het Kompas
planten houtkant aan

De medewerkers van de groendienst kregen 
op donderdag 28 november de hulp van 34 
enthousiaste leerlingen van het derde leer-
jaar van Het Kompas bij het aanplanten van 
een houtkant aan de Poelberg.

Knap werk van de leerlingen 
van Het Kompas!
Met stevige laarzen aan en uitgerust met een 
spade waren de leerlingen van juffrouw Bri-
gitte (3A) en juffrouw Liesbeth (3B) klaar om 
de handen uit de mouwen te steken. Tijdens 
de lessen hadden ze geleerd over houtkan-
ten en welke positieve effecten deze heb-
ben op de biodiversiteit.

Van de theorie naar de praktijk bleek een 
kleine stap, want het lokaal bestuur van 
Rijkevorsel had aan de Poelberg 150 plan-
ten (tier, hazelaar, wilde liguster, spork en 
hondsroos) voorzien om een nieuwe hout-
kant aan te planten. Met de hulp van de leer-
lingen werden deze in geen tijd in de grond 
gepoot, met als resultaat een houtkant van 
50 m lang en 3,5 m breed. Als beloning voor 
al het harde werk kregen de leerlingen een 
welverdiende warme chocomelk aangebo-
den vanwege het lokaal bestuur.

Houtkant zorgt voor meer groen 
en een grotere biodiversiteit
De realisatie van de nieuwe houtkant past 
in de visie van het bestuur om de site van 
de Poelberg, waar o.a. het geboortebos, een 
speelpleintje en een rustplaats voor wande-
laars en fietsers gelegen zijn, verder te ver-
groenen. Voor de aanplanting van de hout-
kant maakte de gemeente gebruik van vijf 
soorten inheemse en bijenvriendelijke plan-
ten. De houtkant moet zorgen voor een gro-
tere biodiversiteit in het gebied. Bovendien 
fleurt de nieuwe houtkant het landschap ook 
op, wat de omgeving aantrekkelijker maakt 
voor de wandelaars en fietsers die er pas-
seren.
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Gezocht: vrijwilligers 
zwerfkattenbeleid

Verwilderde katten of zwerfkatten zijn 
oorspronkelijk vaak huiskatten en hebben 
jammer genoeg geen baasje dat zorgt voor 
eten, beschutting en verzorging. Het aantal 
zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk 
toenemen als er niet ingegrepen wordt, met 
veel dierenleed en heel wat hinder voor de 
bevolking tot gevolg.

Om het probleem van zwerfkatten aan te pak-
ken, heeft het lokaal bestuur al enige tijd een 
zwerfkattenbeleid waarbij getracht wordt 
het aantal zwerfkatten op een diervriende-
lijke manier te beperken. Hiervoor doet het 
lokaal bestuur beroep op vrijwilligers om de 
zwerfkatten te vangen, naar de dierenarts te 
brengen en terug te zetten op de plaats van 
vangst. Een vrijwilliger heeft recht op een 
kilometervergoeding van vangplaats kat naar 
dierenarts en terug en een tussenkomst voor 
de algemene kosten (zoals telefoonkosten, 
kattenvoer, ...) van € 3 per kat.

Heb je interesse om dit team te versterken 
en het zwerfkattenproject te ondersteu-
nen ? Heb je een hart voor dieren en wil je 
een bijdrage leveren tot het welzijn van de 
zwerfkatten ? Neem dan contact op met de 
milieudienst.

Meer info:
· Milieudienst
· 03 340 00 23 
· milieudienst@rijkevorsel.be

BOUWEN EN WONEN

Ophaling kerstbomen

Op 8 en 9 januari 2020 worden de kerstbomen opgehaald door 
de technische dienst. De ophaling start op woensdag 8 januari 
vanaf 8.00 uur ’s morgens. Wil je dat jouw kerstboom ook gratis 
opgehaald wordt ? Breng deze vóór het vermelde tijdstip naar 
één van de volgende ophaalpunten:

		 · kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg1
  (aan dennenbomen)

  · kruispunt Gammel - Achtel (aan telefooncentrale)
  · aan de kapel van Achtel
  · kruispunt Bremstraat - Koekhoven
  · kruispunt Markweg - Achterstede

  · hoek Stevennekens - Oude Goorstraat2
 · inrit Gemeentebos (aan kapel)

  · aan bushokje Meir
  · aan de Kinderclub Sint-Jozef
  · aan kerk Sint-Jozef, rechts, tegen Kerkdreef
  · aan site ‘Sas’ (tegenover Sint-Jozef 2, klinkerverharding)
  · kruispunt Donk - Stevennekens
  · aan speelweide in de Vaerenvelden
  · Appelstraat tegenover nr. 3

  · op de hoek Oude Baan - Sint-Lenaartsesteenweg3
 · aan kerkhof Rijkevorsel Centrum

  · Molenakkers tegenover nr. 61
  · kruispunt Kardinaal Cardijnlaan - Sint-Willibrordusstraat
  · op grasveld hoek Hoogstraatsesteenweg 40 - Wilgenstraat

  · op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat4
 · aan het vroegere speelterrein van Oud Lo

  · aan brandweerkazerne Looiweg
  · aan brandweg Prinsenhof rechts tegen haag
   (naast Prinsenpad 39)
  · juist over Brug 8
  · op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
  · aan kerststal ’t Dorp
  · op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (grasveld)

Let op ! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastieken bo-
men) opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering.
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Verzekering Gewaarborgd 
Wonen: een vangnet bij 
ziekte of jobverlies

Als je een hypothecaire lening afsluit voor 
het kopen, bouwen of verbouwen van een 
woning, kun je je met de Verzekering Ge-
waarborgd Wonen gratis verzekeren tegen 
inkomensverlies door plotse werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid. Zo helpt de Vlaamse 
overheid je je lening af te betalen als je een 
tijd niet kunt werken.

De verzekering loopt over tien jaar. Als je 
in die periode onvrijwillige werkloos of ar-
beidsongeschikt wordt, kun je een tege-
moetkoming krijgen in de aflossing van je 
lening. Deze tegemoetkoming start na een 
wachttijd van drie maanden en kun je maxi-
maal drie jaar lang ontvangen. Ook als je 
zelfstandige activiteiten hebt moeten stop-
zetten, kun je recht hebben op een tege-
moetkoming. Voorwaarde is wel dat je een 
beroep kan doen op het overbruggingsrecht 
of op een werkloosheidsuitkering op basis 
van een vroegere tewerkstelling.

Meer info over de voorwaarden om in aan-
merking te komen voor de Verzekering Ge-
waarborgd Wonen en het tijdstip wanneer 
je de aanvraag moet indienen, vind je op 
www.rijkevorsel.be/gewaarborgdwonen.

Gezocht: vrijwilligers voor
paddenoverzetactie aan
Koekhoven - Dijkbeemd

Ieder voorjaar, ongeveer tussen half februari 
en begin april, vindt de paddentrek plaats. 
Na hun winterrust gaan de dieren op weg 
naar het water waar ze zullen paren en hun 
eieren afzetten. Ook andere amfibieën zoals 
kikkers en salamanders maken deze reis. Tij-
dens deze tocht moeten de padden hier en 

daar wegen oversteken. Om te voorkomen 
dat ze hierbij worden doodgereden, kan een 
paddenoverzetactie hulp bieden.

Op de straat Koekhoven, ter hoogte van Dijk-
beemd, stelden enkele inwoners vorig jaar 
vast dat er heel wat padden, kikkers en sa-
lamanders de weg oversteken. Om dit vei-
lig te laten verlopen, wil het lokaal bestuur 
vanaf 2020 de paddentrek graag structureel 
aanpakken met een overzetactie. Het lokaal 
bestuur zal een afsluiting en ingegraven em-
mers voorzien om de padden tegen te hou-
den vooraleer ze de weg oversteken. We zijn 
echter nog op zoek naar een aantal vrijwil-
ligers die één of meerdere keren ’s ochtends 
de padden uit de emmers willen halen en 
ze aan de overkant van de weg bij de vijver 
terug willen uitzetten.

Wil jij graag een handje helpen en één of 
meerdere keren de padden veilig overzet-
ten tussen 17 februari en 1 april 2020 ? Geef 
dan je gegevens door via een e-mail naar 
milieudienst@rijkevorsel.be of aan het lo-
ket van de dienst omgeving. Alle geïnteres-
seerden worden op maandag 10 februari om 
19.30 uur uitgenodigd in het gemeentehuis 
voor meer uitleg en om een praktische rege-
ling uit te werken wie wanneer de overzet 
uitvoert.

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Het systeem van wijk-werken − het vroegere PWA-stelsel − is ondertussen bijna twee jaar ac-
tief. Tijd om  de belangrijkste elementen nogmaals onder de aandacht te brengen.

Je komt in aanmerking om een wijk-werker in te schakelen als:
· privépersoon · vzw of niet-commerciële vereniging
· lokaal bestuur · land- of tuinbouwbedrijf
· onderwijsinstelling

Mogelijke taken zijn onder meer tuinonderhoud, kleine klusjes en herstellingswerken, kinder-
opvang, middagtoezicht op school, poetswerk, land- en tuinbouwactiviteiten.

De wijk-werkers dienen betaald te worden met wijk-werkcheques. Een cheque kost € 6,95. Per 
begonnen werkuur dien je een cheque te geven. Jaarlijks ontvang je − enkel voor privépersonen 

Inschakelen van wijk-werkers
Wil je klusjes laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld gras maaien, koken 
en afwassen of meubelpakketten laten monteren ? Dan kun je misschien 
een wijk-werker inschakelen. Wijk-werkers zijn werkzoekenden of 
leefloongerechtigden die taken kunnen uitvoeren voor een periode van 
maximum één jaar. Zo kunnen ze werkervaring opdoen, zodat de afstand tot 
de reguliere arbeidsmarkt wordt verkleind.
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Noorderkempen Werkt
en VDAB vernieuwen
hun partnerschap

Op vrijdag 20 december 2019 bevestigden 
VDAB en de lokale besturen van Rijkevor-
sel, Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, 
Merksplas en Ravels hun partnerschap in 
een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. 
Dit vernieuwde partnerschap moet er onder 
meer voor zorgen dat we samen zichtbare 
resultaten boeken en sneller kunnen inspe-
len op de lokale noden en kansen op de ar-
beidsmarkt.

Samen sterk voor lokaal werk
De VDAB wil samen met tal van partners in-
zetten om meer mensen aan de slag te krij-
gen, in te zetten op sterkere loopbanen en 
veerkrachtige ondernemingen te ondersteu-
nen. De lokale besturen streven naar een 
gezonde lokale samenleving met tevreden 
burgers, bedrijven en organisaties.

Om dit alles te kunnen realiseren slaan de 
lokale besturen van het samenwerkingsver-
band ILV Noorderkempen Werkt en VDAB de 
handen in elkaar. Samen pakken we de be-
staande drempels aan die de toegang tot de 
arbeidsmarkt bemoeilijken. Hierbij hebben 
we bijzondere aandacht voor diegenen die 
het moeilijk hebben of kwetsbaar zijn op de 
arbeidsmarkt.

Verschillende actiedomeinen
In de overeenkomst hebben we verschil-
lende actiedomeinen opgenomen. Zo wil-
len we onder andere stevig inzetten op het 
creëren van kansen binnen de economie, 
het versterken van de samenwerking met 
het OCMW en het ondersteunen van lokale 
werkgevers.

Voor alle zes deelnemende lokale besturen 
is deze samenwerking essentieel om hun 
dienstverlening aan hun inwoners te kunnen 
optimaliseren en versterken. Deze overeen-
komst is de eerste sinds de nieuwe legisla-
tuur in de provincie, en zelfs de eerste in 
Vlaanderen.

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

 

Meer    
info

− een fiscaal attest. Eveneens dien je jaarlijks inschrijvingsgeld te betalen voor een bedrag van 
€ 7,50. Jouw wijk-werker is verzekerd voor arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Voor meer gedetailleerde informatie kun je terecht www.vdab.be/wijk-werken/gebruiker. Je 
kunt ook langskomen op de wekelijkse zitdag in het gemeentehuis van Rijkevorsel op maandag-
voormiddag van 9.00 tot 12.00 uur of je kunt een afspraak maken.

Meer info:
· 03 340 00 38 
· greet.vdab@nkwerkt.be
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Ook als inwoner van Rijkevorsel kun je gratis bus en/of tram nemen:
· op oudejaarsavond 31 december 2019 vanaf 18.00 uur
· op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 tot middernacht 

Naast een groot aantal bestaande bus- en tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook 
een aantal extra feestbussen in. Deze rijden naar locaties die anders niet of moeilijk te berei-
ken 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 activeren. Je kunt tot maximum vier gezinsleden registreren onder één 
gsm-nummer. Belangrijk is wel dat iedereen alle verplaatsingen samen maakt. Elke reiziger 
dient immers steeds over een geldig vervoerbewijs te beschikken.

· activeer je ticket door tussen 31 december 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 oudejaar 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.rijkevorsel.be/feestbus - www.delijn.be/oudjaar - 070 220 200 (De Lijn info)

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.
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Voorstelling ‘Ik had me het 
leven anders voorgesteld’

Elly Aerden (zang), Gerry De Mol (zang, sna-
ren) en Jan-Sebastiaan De Geyter (zang, sna-
ren) doken in de teksten van J.J. Slauerhoff, 
de dichter van het verlangen naar verre kus-
ten, naar (on)bereikbare vrouwen en naar 
huis. Het resultaat is een voorstelling met 
een geheel nieuw liedrepertoire op teksten 
van Slauerhoff. Verwacht je aan schoonheid, 
melancholie over dames aan het venster, 
over eilanden en waar Slauerhoff uiteinde-
lijk in woonde: in zijn gedichten. En ja, ook 
over het leven dat hij zich anders had voor-
gesteld.

Deze voorstelling gaat door op donderdag 23 
januari om 20.00 uur in zaal Forsela, op de 
eerste verdieping boven de Leo Pleysierbi-
bliotheek. De inkom bedraagt € 3. Reserve-
ren is niet nodig.

Lezing Ruth Lasters

Op maandag 13 januari komt Ruth Lasters 
naar onze bibliotheek om wat meer over 
haar boek ‘Vin’ te vertellen.

Vin gaat over de universele zoektocht naar 
evenwicht en waardering op de werkvloer. 
Tegelijk is het een liefdesverhaal over het 
ombuigen van obstakels tot een nieuw begin.

 © Koen Broos

Ruth Lasters (1979) schrijft poëzie, columns 
en romans. Haar dichtbundel Vouwplannen 
werd bekroond met de prijs van Het Liegend 
Konijn 2009. In 2015 ontving ze de gedeelde 
Türingprijs. Naast het schrijven werkt ze als 
zorgcoördinator in het interculturele hart 
van Borgerhout.

· 13 januari 2020 om 20.00 uur
· Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek, 

Hoogstraatsesteenweg 19
· Inkom gratis
· Inschrijven is niet nodig

Vanaf februari nieuwe openingsuren
Leo Pleysierbibliotheek

De Leo Pleysierbibliotheek zal vanaf 1 februari op maandag- en 
donderdagavond geopend zijn in plaats van op dinsdag- en vrij-
dagavond. Zo kun je, na een bezoekje in het gemeentehuis of 
aan de dienst vrije tijd, op maandagavond ook in de bibliotheek 
terecht. Ben je een weekendje weg ? Dan kun je op donder-
dagavond nog snel een stapeltje luisterboeken en tijdschriften 
komen halen. We hopen jullie hiermee beter van dienst te kun-
nen zijn.

· maandag 10.00 –12.00 u. 13.00 –17.00 u. 18.00 –20.00 u.
· dinsdag 10.00 –12.00 u. − −
· woensdag 10.00 –12.00 u. 13.00 –17.00 u. −
· donderdag 10.00 –12.00 u. − 18.00 –20.00 u.
· vrijdag 10.00 –12.00 u. − −
· zaterdag 10.00 –12.00 u. − −
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Aster Berkhofbibliotheek 
gesloten voor het publiek

Zoals eerder gemeld zal de Aster Berkhof-
bibliotheek in Sint-Jozef Rijkevorsel vanaf 
1 januari 2020 gesloten zijn voor het publiek. 
De beslissing om de Aster Berkhofbibliotheek 
te sluiten voor individuele bezoekers is ge-
nomen op basis van de lage en dalende be-
zoekerscijfers. De bibliotheek blijft wel in 
gebruik voor klasbezoeken voor de nabijge-
legen lagere school Het Kompas. In samen-
spraak met de school wordt een planning 
opgemaakt voor bibliotheekbezoeken door 

de klassen. Voor de minder mobiele biblio-
theekbezoekers die (tijdelijk) niet tot in de 
bibliotheek in het centrum geraken starten 
we op termijn een nieuwe bibliotheekwer-
king op, waarbij op vraag van de bibbezoe-
ker gewerkt zal worden. Een rondvraag bij 
de bezoekers zal de basis vormen voor de 
verdere praktische afspraken hierover.

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 tot 
en met vrijdag 31 januari 2020. De exacte 
studeermomenten vind je terug op de web-
site van het lokaal bestuur. Wij voorzien gra-
tis internetverbinding, water, koffie en thee 
voor alle studenten. 

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

Peuterspeelpunt:
een voormiddag plezier
voor groot en klein

Ook in het voorjaar van 2020 staan de vrijwil-
ligers van het Peuterspeelpunt weer paraat 
om de allerkleinsten van onze gemeente en 
hun (groot)ouders, tantes, ... elke week een 
fijne speelvoormiddag te bieden. Jullie zijn 
elke woensdagvoormiddag tussen 9.30 uur en 
11.30 uur welkom, afwisselend in de Kinder-
club centrum en de Kinderclub Sint-Jozef. 
Het speelgoed en de koffie staan al klaar.

Meer info:
· 03 340 00 56
· kinderclub@rijkevorsel.be
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Sportraad Rijkevorsel: samenstelling
algemene vergadering en beheerraad

Vanaf januari 2020 starten we met een nieuw meerjarenplan 
voor het lokaal bestuur Rijkevorsel. Dit heeft ook gevolgen voor 
de sportraad 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 sport-
raad. 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 sport-
raad Rijkevorsel.

Gezocht: leden voor de beheerraad !
Vanuit deze algemene vergadering wordt er een beheerraad op-
gericht die meerdere keren per jaar bijeenkomt. De vertegen-
woordigers in deze beheerraad dienen opnieuw verkozen te wor-
den door de algemene vergadering. Eind 2019 wordt de huidige 
beheerraad ontbonden en dient er dus een voltallige, nieuwe 
beheerraad van de sportraad te worden samengesteld.

Indien je een verregaande interesse hebt in sport, zowel passief 
als actief, en je je geroepen voelt om mee met andere enthousi-
astelingen je schouders onder het sportbeleid van Rijkevorsel te 
zetten, kun je je kandidatuur binnenbrengen op de sportdienst 
tot 10 januari 2020. Je kunt je kandidatuur indienen om voorzit-
ter, ondervoorzitter of gewoon lid van de beheerraad te worden. 
De nodige formulieren voor deze kandidatuurstelling vind je te-
rug op www.rijkevorsel.be/sportraad.

Meer info:
· 03 340 00 54
· sport@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/sportraad
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Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2020

Heb je interesse om deze zomer als monitor 
aan de slag te gaan bij speelpleinwerking 
Kiekeboe ? Ben jij op 1 januari 2020 17 jaar, 
of 16 jaar én in het bezit van een animato-
renattest, en werk je graag met kinderen ? 
Vul dan snel het inschrijvingsformulier in 
en bezorg het voor 17 februari 2020, samen 
met een uittreksel uit het strafregister (aan 
te vragen bij de dienst burgerzaken of via 
het e-loket op de website van het lokaal be-
stuur) aan de jeugddienst of de Kinderclub. 

Het inschrijvingsformulier vind je op de 
website www.rijkevorsel.be/kiekeboe.

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/kiekeboe

Sportgala Rijkevorsel

Oproep kandidaturen
en kampioenen-sporters
met uitzonderlijke prestaties
Op vrijdag 21 februari 2020, richt de sport-
raad i.s.m. het lokaal bestuur het ‘Sportgala 
2019 Rijkevorsel: huldiging van sportlaure-
aten, kampioenen en uitzonderlijke sport-
prestaties’ in.

Kandidaturen, alsook overzichten van kam-
pioenen en sporters met uitzonderlijke pres-
taties in 2019, kunnen binnengebracht wor-
den bij de sportdienst tot 15 januari 2020. 
De nodige formulieren vind je terug op de 
www.rijkevorsel.be/sportgala of kun je be-
komen bij de sportdienst.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sportgala

· 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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Schapenkaas met gerookt spek
en gekarameliseerde appel

Dirk Holemans www.rijkevorsel.be/rijkevorselserecepten

Benodigdheden
· appel Boskoop
· citroensap
· schapenkaas
· dun gerookt ontbijtspek
· rucola, pijnboompitten, bieslook, 

tomaat en gedroogde rozemarijn
· vloeibare honing
· enkele sneden molenbrood
· klontje boter

Bereidingswijze
Snij de appel in stukjes en meng ze met het citroensap om ze een frisse 
smaak te geven en te voorkomen dat de appel bruin wordt.
Verdeel de schapenkaas in porties en omwikkel deze met het spek.
Bak de kaasjes met spek op een middelhoog vuur zodat het spek knapperig 
wordt en de schapenkaas wat hitte krijgt, maar niet begint te smelten.
Haal de kaasjes uit de pan en voeg een beetje extra boter toe.
Bak de stukjes appel en voeg er de honing aan toe.
Zet het vuur wat lager en laat de suiker smelten en roer hierdoor de stukjes 
appel.
Serveer op een bedje van rucola, bieslook, tomaat en gedroogde rozemarijn 
met pijnboompitten.
Rooster een dikke snede molenbrood.

Perfect in combinatie met glas solariswijn.
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Geflitst...

5 december 2019: Lezing Sabine De Vos in zaal Forsela

18, 19 en 21 november 2019: Seniorenfeesten

met	Zjosfinks	en	Kees	Strijbos

23 november 2019. Brandweer Rijkevorsel medeorganisator 

Fakkeltocht in Merksplas Kolonie t.v.v. De Kleine Strijders

11 november 2019:

Herdenking Wapenstilstand 

30 november 2019:

Intrede van de Sint in Sint-Jozef 

6 november 2019:
Peuterspeelpunt 

29 november 2019:

Rodeneuzendag in de

Kinderclub
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November 2019: De Gammelse Wielervrienden zijn 

klaar om in 2020 aan hun 48ste seizoen te beginnen
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SmarTonesVereniging in de kijker

Wie of wat zijn SmarTones ?
Wij zijn een gezellige zanggroep van en-
thousiaste mensen die wekelijks genieten 
van een leuke repetitieavond, dit onder des-
kundige gitaarbegeleiding en met de nodige 
percussie. Zowel oude als nieuwe, Neder-
landstalige of anderstalige liedjes passeren 
de revue. Wij zijn absoluut geen traditioneel 
koor. Onze zangavonden verlopen heel ge-
moedelijk. Wij zingen zonder dirigent. Dit 
is, denken we, uniek in de koorgeschiedenis. 
Iedereen kan zijn zegje doen. Het verloopt 
soms wel eens chaotisch, maar dat heeft 
ook zijn charme. Meestal komen we toch tot 
mooie resultaten.

Hoe is het allemaal begonnen ?
Negen jaar terug konden een paar Rijkevor-
selse dames, tijdens het shoppen in Breda, 
genieten van een ‘korenslag’. Op elke hoek 
van de straat stond een koor te zingen. Zij 
waren zo onder de indruk en opperden het 
idee om ook in Rijkevorsel  met een zang-
groep te starten. Die groep is ondertussen 
van 6 naar meer dan 40 leden uitgegroeid en 
heeft meer dan 100 optredens achter de rug. 
In 2020 vieren we ons tienjarig jubileum.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Ons zevenkoppig bestuur probeert alles in 
goede banen te leiden en de ‘schwung’ er 
in te houden door regelmatig te vergaderen. 
Wij organiseren jaarlijks een nieuwjaarsre-
ceptie, een brunch en een weekenduitstap 
naar Barvaux.

Waar zijn jullie gevestigd ?
Wij zingen elke maandagavond in den Booze 
van 19.30 tot 21.30 uur.

Wie kan er lid worden ?
Alle gezellige mensen van alle leeftijden 
die een beetje kunnen zingen (natuurlijk 
niet te vals) zijn welkom ! Ons motto: “Een 
valse noot zingen is onbelangrijk, maar zin-
gen zonder passie is onvergeeflijk.” Een uit-
spraak van Ludwig Van Beethoven (en die 
kon het weten).

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ?
Het belangrijkste is natuurlijk het wekelijks 
samen zingen. Maar ook de optredens ge-
ven ons enorm veel voldoening, zeker met 
een enthousiast luisterpubliek. Een recent 
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optreden was o.a. samen met Brassband 
Condor ten voordele van De Warmste Week. 
Een hele ervaring voor ons ! We treden re-
gelmatig op voor verenigingen in en buiten 
Rijkevorsel.  De bewoners van de rusthuizen 
zijn een zeer dankbaar publiek. We namen 
ook deel aan ‘Volkoren’ in Aarschot en de 
korenslag in Uden (Nederland).

Wat waren voor jullie
de mooiste momenten ?
Samen zingen, samen feesten, samen op 
weekend gaan, ... maakt van ons een hechte 
groep. Op 21 januari 2015 viel de opname-
ploeg van het tv-programma Iedereen Be-
roemd binnen in ons repetitielokaal. Dit was 
een leuke, gezellige, plezante ervaring.

Wat willen jullie nog bereiken ?
Wij hebben geen wensen of doelen. Gewoon 
blijven verder doen zoals we nu bezig zijn. 
Samen zingen maakt iedereen gelukkig en is 
trouwens zeer goed voor de gezondheid!

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Ons tweejaarlijks optreden in samenwer-

king met Culturele Vereniging De Brug. Het 
is een gezellige avondvoorstelling rond oude 
en meer recente hits, afgewisseld met ver-
halen en anekdotes uit Rijkevorsel die ver-
schenen zijn in De Brug. Gedurende de voor-
stelling worden eveneens foto’s over Veussel 
en haar verenigingsleven geprojecteerd. 
Hierbij nogmaals een warme oproep aan de 
verenigingen om  eigen beeldmateriaal door 
te sturen.

Wie nomineren jullie ?
We willen graag de Singer nomineren voor 
de volgende editie. De Singer is voor Rijke-
vorsel wat De Roma, de Lotto Arena en het 
Sportpaleis voor Antwerpen zijn.

SmarTones

· Hoofdactiviteit: zingen
· Aantal jaren actief: 9 jaar
· Aantal leden: 44 leden
· E-mail: jan-ssen@hotmail.com
· Website: www.smartones.be
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3 januari 2020
Om 18.00 uur
Lot de Leeuwen Los Winterwandeling
Wandeling

Wandeling voor iedereen: een 5-tal 
km met tussenstop door de landelijke 
omgeving van Rijkevorsel. Vertrek en 
aankomst op Zwarte Leeuw. Iedere 
deelnemer krijgt soep bij aankomst. 
Inschrijven via storting van € 2 op re-
keningnummer BE40 9731 7091 6963 
met vermelding ‘Lot de Leeuwen los-
wandeling + naam’.
€ 2

 Kantine KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 13 - 2310 Rijkevorsel

 KFC Zwarte Leeuw

9 januari 2020
Om 20.30 uur
Stijn Van de Voorde - Try-out
‘For those about to rock:
I salute you !’ (uitverkocht)
Theatervoorstelling

 © Bram Vandecasteele

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

11 januari 2020
Om 20.30 uur
Nicholas - Try-out ‘Geheim’ 
(uitverkocht)
Theatervoorstelling

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

12 januari 2020
Van 10.30 tot 14.00 uur
Aperitief-ontbijtconcert
(uitverkocht)
Concert

Nog nieuwjaarswensen uit te wisse-
len ? Een winterzondag weg uit je luie 
zetel ? Een gezellige zondagmiddag on-
der vrienden ? Culturele Vereniging De 
Brug nodigt haar sympathisanten en 
geestesgenoten (iedereen is uiteraard 
welkom !) op zondag 12 januari uit op 
het jaarlijks ‘nieuwjaars’aperitief/ont-
bijtconcert met Rik Ooms, Ed Maes en 
Lea Van den Broeck. Voor een bijdrage 
van € 25 (all-in) geniet je van bubbels, 
een uitgebreid ontbijt (met alles erop 
en eraan), het optreden van Rik, Ed en 
Lea, dessert en heel veel gezelligheid !
€ 25

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 Culturele Vereniging De Brug
 0486 83 08 78
 debrug.rijkevorsel@telenet.be

13 januari 2020
Om 20.00 uur
Ruth Lasters - lezing ‘VIN’
Lezing
Lezing door Ruth Lasters over haar boek 
‘VIN’. Ruth Lasters (1979) schrijft poë-
zie, columns en romans. Haar dichtbun-

del Vouwplannen werd bekroond met 
de prijs van Het Liegend Konijn 2009. 
In 2015 ontving ze de gedeelde Türing-
prijs. Naast het schrijven werkt ze als 
zorgcoördinator in het interculturele 
hart van Borgerhout.

 © Koen Broos

gratis
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal Bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

19 januari 2020
Vanaf 10.00 uur
Sint-Antoniusfeesten Achtel
Feestelijkheid

Om 10.00 uur plechtige mis opgeluis-
terd door Cantorij Sint-Antonius, zege-
ning der offergaven en litanieviering. 
Daarna optocht met zegening van kin-
derfietsen, pony- en paardenruiters, 
motorrijders en tractoren en optreden 
dansgroep Sint-Jorisgilde in de ver-
warmde tent bij de Schalmei. Om 11.45 
uur verkoop van allerlei offergaven. 
Tenslotte vanaf 14.00 uur een winterse 
wandeling van ongeveer 7 km in en rond 
Achtel.
gratis

 Kapel Achtel
 Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel vzw
 achtel@telenet.be
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Van 10.30 tot 15.00 uur
De	pater	en	de	filosoof
Lezing

Pater Van Breda haalt op gevaar van ei-
gen leven het archief van Edmund Hus-
serl weg uit nazi-Duitsland.
€ 45

 Zaal den Bakker
 Bochtenstraat 2 - 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
 (reservatie)

Van 14.00 tot 20.00 uur
Fanfarefeesten
Concert

Gelegenheids- en verbroederingscon-
certen door verschillende harmonieën, 
fanfares en brassbands uit de regio.
gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

Om 20.30 uur
Tom Rainey Trio
Concert
Tom Rainey speelde gedurende het 
grootste deel van zijn muzikale loop-
baan bij kleppers als Fred Hersch en 
Tim Berne. Tom brengt twee van de 

meest toonaangevende muzikanten uit 
de New Yorkse scène mee naar de Sin-
ger: gitariste Mary Halvorson en saxofo-
niste Ingrid Laubrock.

voorverkoop: € 16 
inkomprijs: € 18 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

20 januari 2020
Van 18.30 tot 19.30 uur
Ben je zwanger ? Kind en Gezin
is er voor jou en je kindje
Workshop

gratis
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Kind en Gezin Rijkevorsel

23 januari 2020
Om 20.00 uur
Ik had me het leven
anders voorgesteld
Concert
Elly Aerden, Gerry De Mol en Jan-Se-
bastiaan De Geyter doken in de teksten 
van J.J. Slauerhoff, de dichter van het 
verlangen naar verre kusten, naar (on)
bereikbare vrouwen en naar huis. Het 

resultaat is een voorstelling met een 
geheel nieuw liedrepertoire op teksten 
van Slauerhoff.

€ 3
 Leo Pleysierbibliotheek

 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal Bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 50
 bibliotheek@rijkevorsel.be

Om 20.30 uur
Try-out Sportman II:
Ruben Van Gucht, Mathieu & 
Guillaume & Jonathan Van Bockstael
Theatervoorstelling

In ‘Sportman II’ gaat sportjournalist Ru-
ben Van Gucht geflankeerd door trou-
babroers Mathieu & Guillaume en stem-
menimitator Johan Bockstael op jacht 
naar legendarische uitspraken in de 
sportgeschiedenis. ‘Sportman II’ is op-
nieuw een inkijk in het leven van Ruben 
Van Gucht, maar vooral een trip down 
memory lane, langsheen grote kam-
pioenen met grote verhalen en kleine 
kampioenen met kleine anekdotes.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be
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24 januari 2020
Om 20.00 uur
14de Familiequiz
Quiz

Op vrijdag 24 januari organiseert de ou-
derraad van Het Moleke en de Sint-Lu-
ciaschool de 14de Familiequiz in Rijke-
vorsel (in samenwerking met quizploeg 
’t Spaghetticomité). Deuren open vanaf 
19.30 uur, start quiz om 20.00 uur.
€ 20 per ploeg van 6 personen

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Moleke -
 Sint-Luciaschool Rijkevorsel
 hetspaghetticomitee@gmail.com
 (inschrijven)

Om 20.30 uur
John Medeski - piano solo
Concert

 © Michael Bloom

John Medeski is de pianist van Medeski, 
Martin & Wood. Reeds als tiener krijgt 
hij de kans om samen te spelen met nie-
mand minder dan Jaco Pastorius. Later 
volgen samenwerkingen met o.m. John 
Zorn, Marc Ribot en Iggy Pop. Momen-

teel is John Medeski een grote naam in 
de jazz. Een must voor de echte pia-
noliefhebber !
voorverkoop: € 18 
inkomprijs: € 20 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

25 januari 2020
Van 13.30 tot 17.00 uur
Veldloop
Atletiek 

Alle sportievelingen geboren in het jaar 
2013 of vroeger kunnen deelnemen aan 
de 7de ACR-cross te Sint-Jozef. Aan het 
plaatselijke voetbalterrein, gemeente-
bos en crossparcours is een mooie om-
loop uitgetekend. En ... iedere deelne-
mer ontvangt een naturaprijs!
Basisprijs: € 5 
geboren na 2009: € 2,5 
leden KAVVV: gratis

 FC Sint-Jozef SK
 Zuiderdijk 10
 2310 Rijkevorsel

 AC Rijkevorsel
 0496 79 13 53
 kenis.eddy@skynet.be
 acrijkevorsel.weebly.com

Om 20.30 uur
Steven De bruyn solo -
The eternal perhaps
Concert

                                                     © Charlie De Keersmaeker

Het moment is gekomen ! Na een kwart 
eeuw veelkoppig en vaak uitbundig sa-
menspel, gaat Steven De bruyn, gang-
maker van El Fish en The Rhythm Junks, 
solo. Steven De bruyn solo staat voor 
een intieme setting waar de mondhar-
monica, die doorheen de jaren een 
verlengstuk van Steven’s diepste wezen 
werd, het grootste deel van het verhaal 
vertelt. Live wordt hij begeleid door 
Jasper Hautekiet, begenadigd muzikant 
en compagnon de route.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

28 januari 2020
 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 1 februari 2020 2,5 
jaar dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
het klasje in Het (Kleine) Moleke.
gratis

Aankondigingen van activiteiten in februari dien je uiterlijk op
zondag 5 januari 2020 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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 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

Van 19.30 tot 20.30 uur
Infomoment voor
nieuwe kleuters
Infovergadering
Jouw kleuter wordt binnen dit en en-
kele maanden 2,5 jaar en daarom nodi-
gen wij je graag uit op ons infomoment. 
Op deze avond willen wij je de nodige 
informatie geven omtrent inschrijving 
en schoolwerking. Instapdagen: 2 maart 
2020 - 20 april 2020 - 25 mei 2020 - 1 
september 2020. Om organisatorische 
redenen vragen wij om in te schrijven 
voor 24 januari 2020. Graag bij inschrij-
ving de isi+-kaart of een kopie van uit-
treksel van geboorte van je kind mee 
brengen.
gratis

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 03 314 12 69
 directie@het-moleke.be
 mijnschool.het-moleke.be

29 januari 2020
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 3 februari 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 20.00 uur
Veilig online: Gamen
Vorming

Tijdens de vorming ‘Veilig online: Ga-
men’ krijgen ouders zicht op wat gamen 
betekent in de leefwereld van kinderen 
en jongeren. In videogetuigenissen ko-
men kinderen, jongeren, ouders en/of 
experts aan het woord. De vorming is 
interactief opgebouwd met onder meer 
een quiz en een stellingenspel. Hierbij 
worden er heel wat concrete tips aan-
gereikt.
€ 2

 Sint-Luciaschool
 Molenstraat 7
 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Moleke -
 Sint-Luciaschool Rijkevorsel
 tinnevanopstal123@gmail.com

31 januari 2020
Om 20.30 uur
Jef Neve & Teus Nobel (uitverkocht)
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

volgende maand

7 februari 2020
Katastroof

 de Singer

10 februari 2020
Kaartprijskamp jokken

 Oude Pastorij

11 februari 2020
Speeluurtje voor
nieuwe kleuters

 Het (Kleine) Moleke

14 februari 2020
Imagine No Lennon

 de Singer

15 februari 2020
Jaarconcert
‘Veussel meets Europe’

 Zaal ’t Centrum

16 februari 2020
Jaarconcert
‘Veussel meets Europe’

 Zaal ’t Centrum

21 februari 2020
Sportgala 2019

 PZ Sint-Jozef

Tim Finoulst Trio
feat. Bert Joris

 De Singer

29 februari 2020
Steven Troch Band

 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
én op zondag

12 januari 2020 !

 © 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

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

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

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

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

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
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Meer info: 03 340 39 65 – socialedienst@ocmwrijkevorsel.be
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MAAK JIJ MIJN STOEP SNEEUW- OF IJSVRIJ?
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Haal een
GRATIS AFFICHE

af bij het 
gemeentehuis,

de sociale dienst,
bij de dokters en

apothekers !


