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1 meerjarenplan
6 jaar
6 beleidsdoelstellingen
19 actieplannen
85 acties
958 197 euro minder schulden
23 431 615 euro investeringen
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INHOUD

4
Op 16 december keurde de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn het meerjarenplan 2020-2025 goed. 
In dit lijvig document werden o.a. de investeringen voor de 
volgende jaren vastgelegd. Benieuwd naar de projecten die op 
touw staan in je gemeente ? Blader dan snel door.

24
Vanaf 1 februari wijzigen de openingsuren van de Leo 
Pleysierbibliotheek. In plaats van op dinsdag- en vrijdagavond 
kun je voortaan op maandag- en donderdagavond terecht in de 
bib om je favoriete leesvoer op te halen.

20
Heb je dit jaar plannen om je dak te isoleren, een warmtepomp 

te plaatsen, ... ? Ook dit jaar worden premies toegekend voor 
het uitvoeren van energiebesparende werken aan je woning. 

Naast de klassieke premies zijn er ook de totaalrenovatiebonus, 
de burenpremie en de huur- en isolatiepremie.

12
Lezen is belangrijk. In GLS De Wegwijzer wordt veel aandacht 

besteed aan lezen. Het verrijkt de wereld van je kind, het 
stimuleert de fantasie en is goed voor de taal- en sociale 

ontwikkeling van je kind.

18
In het donker wandelen, fietsen, steppen, skaten of op je 
hoverboard rijden ? Dan is het ongelofelijk belangrijk dat je 
goed zichtbaar bent. Het is niet omdat jij de wagen goed ziet, 
dat de chauffeur van die wagen jou ziet. Maak gebruik van de 
verlichting die door de wetgever wordt voorgeschreven.
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

Beste inwoners,

Eerst en vooral de beste wensen vanwege het college van burgemeester en schepenen.

De feestdagen liggen juist achter ons. De tijd van cadeautjes kopen en eens flink doorgaan 
is voorbij. Dikwijls realiseren we ons nu pas wat het ons allemaal heeft gekost. Het budget 
op orde zetten zal weer nodig zijn. We zijn daar niet allemaal even bedreven in en daarom 
zoeken we budgetcoaches die anderen willen bijstaan in het begeleiden en ondersteunen 
van mensen die net uit begeleiding zijn bij de budgetdienst van het OCMW. Wil jij iemand 
helpen ? Dan kun je daar meer info over vinden in deze 2310.

Meestal zijn niet alleen onze uitgaven, maar is ook ons gewicht de lucht ingeschoten. 
Meer bewegen is dus de boodschap. Dat bewegen goed is voor onze gezondheid hoeft geen betoog. Het zou een 
automatisme moeten zijn. Omdat we een gezonde gemeente zijn, trachten we dat mee te geven van kinds af aan. 
Hiervoor werken we aan een ‘kermisactie’. De kinderen kunnen door met de fiets of te voet naar school te gaan en 
nog een paar andere activiteiten een spaarkaart vullen. Een volle kaart kan dan ingeruild worden voor kermismunten 
waarmee ze op de attracties van de kermis kunnen. Kinderen in armoede zullen extra munten krijgen. Meer hierover 
in een volgende 2310.

Omdat dementie steeds in grotere aantallen voorkomt, mogen we ook deze uitdaging niet uit de weg gaan. Het is 
belangrijk om deze mensen zoveel mogelijk in een ‘normale’ omgeving op te vangen. We verkennen hiervoor alle 
mogelijke technische hulpmiddelen die hiertoe kunnen bijdragen zodat de bewoners van het Prinsenhof op termijn 
niet meer op een gesloten afdeling moeten verblijven.

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten is energie één van mijn stokpaardjes. Daarom zou ik de aandacht willen 
vestigen op de nieuwe energiesubsidietarieven die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn. Zo zijn er subsidies voor 
dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonne- of warmtepompboiler. Profiteer 
hiervan zolang ze er nog zijn.

Tot slot nog dit. Als je nog enkele nieuwjaarsrecepties moet afwerken, denk er dan aan: glaasje op, laat je rijden.
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BESTUUR

In 2020 zijn er voor de gewone werking van het lokaal bestuur € 15 552 649 uitgaven en 
€ 18 927 680 inkomsten voorzien. Deze bedragen worden elk jaar geïndexeerd, zodat deze in 
2025 respectievelijk € 17 436 243 aan uitgaven en € 20 870 310 aan inkomsten bedragen.
Met de overschotten van de hierboven vermelde werkingskosten worden de investeringen van 
het lokaal bestuur gefinancierd. De financiering van deze investeringen gebeurt door eigen mid-
delen en/of leningen. Rijkevorsel zal de komende jaren een bedrag van € 23 431 615 investeren. 
Voor deze investeringen kan het lokaal bestuur een beroep doen op subsidies van de hogere 
overheden voor een totaalbedrag van € 3 373 175. De gemeente gaat hiervoor nieuwe leningen 
aan voor ongeveer 6 miljoen euro.
Bovendien voorziet het meerjarenplan een verdere afbouw van de bestaande schuld. De schul-
denlast van de gemeente is de voorbije jaren al stevig gedaald. Deze legislatuur wil het be-
stuur de schuldenlast nog eens met bijna één miljoen euro afbouwen: van € 8 699 965 naar 
€ 7 741 768. Tenslotte worden de belastingen niet verhoogd in Rijkevorsel. Wel is er een lichte 
verhoging voor enkele tarieven voor diensten bij de dienst burgerzaken.

Uitbreiding sport- en recreatiezone Sonsheide 
Het lokaal bestuur kiest ervoor om de nodige sport- en jeugdvoorzieningen in Rijkevorsel te cen-
traliseren, enerzijds in de sport- en recreatiezone Sonsheide en anderzijds aan de Zuiderdijk. 
Deze zones zijn hiervoor geschikt omwille van hun ligging, de stedenbouwkundige bestemming 
en de mogelijkheden voor de organisatie van openluchtactiviteiten.
Tijdens deze legislatuur willen we met name de sport- en recreatiezone Sonsheide verder uit-
bouwen. Dit doen we door het polyvalent benutten van de beschikbare ruimte en het huisvesten 
van verenigingen. Om dit allemaal mogelijk te maken wordt een solide masterplan voor de 
Sonsheide opgemaakt. 

Tijdens de zitting van 16 december 2019 hebben de gemeenteraad en de raad 
voor maatschappelijk welzijn van Rijkevorsel het meerjarenplan 2020-2025 
goedgekeurd. Het meerjarenplan drukt uit wat het lokaal bestuur wil 
bereiken en welke financiële middelen hiervoor worden ingezet.

Rijkevorsel investeert in de toekomst
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Wegenwerken 
De volgende zes jaar wil het bestuur de wegen in Rijkevorsel verder onderhouden en waar nodig 
vernieuwen. Hierbij trachten we om de beschikbare subsidies maximaal aan te wenden. De we-
genwerken zullen we zoveel mogelijk op elkaar afstemmen, zodat de hinder voor de inwoners 
beperkt blijft. In het begin van de legislatuur staat de heraanleg van o.a. volgende straten op 
de planning:
· 2020: Veldstraat: € 120 000
· 2020: vernieuwen van een aantal paden op de begraafplaats in het centrum: € 150 000
· 2020-2021: uitbreiding openbare parking OCMW aan de Helhoekweg: € 65 000
· 2020-2021: Bergsken, Molenstraat, Vonderstraat (en stoepen): € 850 000
· 2021: Oude Goorstraat en Opstal: € 500 000
· 2021-2023: Vlimmersebaan + heraanleg fietspaden: € 2 950 000
· 2023: vernieuwen paden in de omgeving van het speelterrein Veldstraat-Mutsaardweg: € 50 000
· 2023: Verbindingsstraat: € 180 000

Renovatie van het gemeentehuis 
Het gemeentehuis van Rijkevorsel, dat dateert van 1987, krijgt een fikse renovatie. Bij wijze 
van voorafname werden reeds een aantal werken uitgevoerd in de trouwzaal, de raadzaal en de 
inkomhal. De renovatiewerken breiden we deze legislatuur uit met het oog op een duurzamer 
energieverbruik van het gebouw en een geoptimaliseerde inrichting van de administratieve 
diensten. Dit laatste moet bijdragen tot een verbeterde dienstverlening voor de inwoners van 
Rijkevorsel. Voor de verbouwingswerken wordt een bedrag van € 2 500 000 uitgetrokken. De 
start van de renovatie is voorzien in 2022.

Herstellings- en renovatiewerken monumenten
Het bestuur heeft ook een blijvende aandacht voor het gemeentelijk erfgoed. Zo zijn er herstel-
lingswerken gepland voor de Stenen Bergmolen en staat de renovatie van de kapel aan het Sas 
in Sint-Jozef op het programma. Daarnaast maken we voor enkele gebouwen beheersplannen 
op om in de toekomst proactief te kunnen werken. Dit is het geval voor de Stenen Bergmolen 
en voor de Kapel en de Kapelberg van Achtel.
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Bouw van een lokaal dienstencentrum op de OCMW-campus
De bouw van een lokaal dienstencentrum op de OCMW-campus moet zorgen voor een verhoging 
van de zelfredzaamheid van ouderen en hulpbehoevenden en het versterken van hun sociale 
netwerk. De voorziene activiteiten dienen een recreatief, informatief en/of vormend karakter 
te hebben. 
De start van de werken is gepland in 2023, zodat een jaar later het gebouw in gebruik kan geno-
men worden. Voor het lokaal dienstencentrum trekt het bestuur een bedrag van € 750 000 uit.

Renovatie en uitbreiding van assistentiewoningen
Met het oog op de verdere vergrijzing en verzilvering willen we voldoende capaciteit in de resi-
dentiële ouderenzorg voorzien, zonder daarbij de kwaliteit van de zorg uit het oog te verliezen. 
In dit kader werd reeds beslist om op de campus Prinsenhof elf bijkomende assistentiewoningen 
te realiseren. Hiermee komt het totale aanbod op de campus Prinsenhof op 56 plaatsen.
Voor een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte wordt de uitbreiding van de assisten-
tiewoningen volledig uitgevoerd bovenop de bestaande flats. Op die manier kan de capaci- 
teit vergroot worden zonder bijkomende ruimte in te nemen. De bouw van de assistentie-
woningen start in 2020 volgens de duurzame BEN-normen. Het bestuur investeert hiervoor 
€ 2 000 000.

Verkeersveilige gemeente
Ook deze bestuursperiode wil het bestuur zich inzetten voor een veilig verkeer in Rijkevorsel. 
Door het gebruik van toestellen die het verkeer tellen, weten we hoe druk het is op verschil-
lende locaties. Hieraan kunnen maatregelen gekoppeld worden zoals bijvoorbeeld het voor-
zien van snelheidsremmers in de Veldstraat en in het Prinsenpad. Andere maatregelen om de 
snelheid af te remmen zijn o.a. het plaatsen van oplichtende snelheidsborden aan een aantal 
invalswegen.
Handhaving blijft tenslotte een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsbeleid: controles op 
gevoelige plaatsen blijven nodig. 

BESTUUR
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Infrastructuur GLS De Wegwijzer
Het bestuur heeft ook oog voor de schoolinfrastructuur van de Gemeentelijke Lagere School 
De Wegwijzer. Zo vernieuwen we dit jaar de daken van het schoolgebouw en in 2022 komt er 
een nieuwe sanitaire ruimte. Ook de brandcompartimentering vormt een bijkomend aandachts-
punt. De gemeente trekt voor deze en nog andere aanpassingen een bedrag uit van € 810 000. 
De uiteindelijke totaalkost van de werken ligt echter een stuk lager dan het vermelde bedrag, 
aangezien de gemeente voor deze werken subsidies heeft aangevraagd. Het bestuur rekent op 
een totaal subsidiebedrag van € 521 000.

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel
In 2019 werd de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nuttig verklaard door de Vlaamse Over-
heid. De uitvoering van deze ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, 
Hoogstraten en Merksplas kan bijgevolg van start gaan.
We willen deze ruilverkaveling, in nauw overleg met de landbouwers, ten volle ondersteunen 
om de agrarische structuur in het gebied te verbeteren. Daarnaast willen we ook maatregelen 
uitvoeren voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor de verbetering van het openbaar do-
mein, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van het recreatief netwerk, ...
Voor de ruilverkaveling budgetteert de gemeente een bedrag van € 1 200 000.

2310-app
In een tijd waar bijna iedereen over een smartphone beschikt, willen we een eigen 2310-app 
lanceren. De app bundelt informatie van de diensten van het lokaal bestuur, maar ook van han-
delaars, horeca, bedrijven, verenigingen, zorgverstrekkers en andere organisaties. Meldingen 
over het openbaar domein, zoals losliggende stoeptegels, beschadigd straatmeubilair, ... kun-
nen op eenvoudige wijze via de app gemeld worden aan de gemeente. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/meerjarenplan
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BESTUUR

Kort verslag raden
16 december 2019

Raad voor
maatschappelijk welzijn
De derde budgetwijziging van het OCMW van 
2019 wordt vastgesteld.

Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, 
zoals voorgelegd aan de OCMW-raad, wordt 
vastgesteld.
 
Het ontwerp van samenwerkingsovereen-
komst voor de periode 2020-2025 tussen ILV 
Noorderkempen Werkt en de VDAB wordt 
goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met het voorstel om 
de waarde van de maaltijdcheque voor het 
personeel te verhogen met € 0,5 vanaf 1 ja-
nuari 2020.

Gemeenteraad
De derde budgetwijziging van 2019 van het 
OCMW wordt goedgekeurd.

Het meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, 
wordt goedgekeurd.

De derde budgetwijziging van 2019 van de 
gemeente wordt vastgesteld.

Het meerjarenplan 2020-2025 van de ge-
meente wordt vastgesteld.

De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zo-
als ingeschreven in het ontwerp van politie-
begroting 2020, € 645 020,17 in de gewone 
dienst en € 177 349 in de buitengewone 
dienst, wordt goedgekeurd en toegekend 
aan de politiezone Noorderkempen.

De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zo-
als ingeschreven in de begroting 2020 van de 
HVZ Taxandria, € 539 235 voor de gewone 

dienst en € 124  877 voor de buitengewone 
dienst, wordt goedgekeurd en toegekend 
aan de HVZ Taxandria.

De verdeling van de subsidies voor ontwikke-
lingssamenwerking, dienstjaar 2019, wordt 
goedgekeurd.

De verdeling van de subsidies voor het jaar 
2020 wordt goedgekeurd.

De huishoudelijke reglementen inzake de 
uitleendienst en de lokalen- en zalenverhuur 
worden vastgesteld en gelden vanaf 1 janu-
ari 2020 t.e.m. 31 december 2025.

De raad geeft goedkeuring aan volgende 
belastingreglementen voor de aanslagjaren 
2020 tot en met 2025: 
· aflevering van administratieve stukken
· gemeentelijke opcentiemen op de onroe-

rende voorheffing
· aanvullende gemeentebelasting op perso-

nenbelasting
· masten, pylonen en andere draagcon-

structies
· brandstofverdelingsapparaten

De raad geeft goedkeuring aan volgende re-
tributiereglementen voor de periode vanaf 1 
januari 2020 tot en met 31 december 2025:
· zakken voor inzameling GFT
· inname openbaar domein bij bouw- en 

verbouwingswerken
· eenvormige plaatsrechten tijdens markt- 

en foordagen
· dranken
· het opzoeken, samenstellen en afleveren 

van administratieve stukken en inlichtingen
· het uitvoeren van werken: overwelven 

baangrachten met plaatsen kopmuren en 
aanbrengen verharding overwelfde gracht

· ophalen en verwijderen van marktafval
· afleveren van adresetiketten
· storten afvalfracties in het recyclagepark
· compost en potgrond
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· composteringsmiddelen
· begraafplaatsen
· lokalen- en zalenverhuur
· de speelpleinwerking Kiekeboe, grabbel-

pas en swappas
· terbeschikkingstelling van elektriciteit
· werken aan nutsvoorzieningen op open-

baar domein
· standplaatsen op openbaar domein buiten 

markt- en foordagen
· het gebruik van kleedkamers en gemeen-

telijke voetbalvelden voor wedstrijden
· het gebruik van gemeentelijke sport- en 

recreatievelden De Valk
· occasionele activiteiten
· reflecterende huisnummers
· thermohygrometers

De raad geeft goedkeuring aan volgende 
subsidiereglementen voor de periode vanaf 
1 januari 2020 tot en met 31 december 2025:
· thuisverzorging bejaarden
· rouwdienst oud-strijders
· andersvaliden

· geboorte- en adoptiepremie en het op-
vangen van een pleegkind

· gebruik van herbruikbare luiers
· gebruik van hemelwater
· afkoppeling van hemelwater
· zwerfvuilophaling
· Diftar
· toiletcabines
· compensatie onroerende voorheffing
· ondersteuning van imkers
· buitengemeentelijk zwembadgebruik
· duurzaam bouwen en wonen
· brandwacht bij evenementen
· erkenning van sportverenigingen
· investeringskosten sportinfrastructuur 

voor sportverenigingen
· actieve jeugdwerking bij erkende sport-

verenigingen
· afhuren van niet-gemeentelijke infra-

structuur voor sportverenigingen
· sportverenigingen

Op de website www.rijkevorsel.be/regle-
menten vind je al deze reglementen terug.

© Dirk Geets
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De raad erkent de gemeentelijke sport-, 
jeugd- en cultuurraad als volwaardige ad-
viesorganen en hecht goedkeuring aan de 
statuten ervan.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoe-
dingsondersteuning wordt erkend als offi-
cieel adviesorgaan en de statuten worden 
goedgekeurd.

De raad gaat akkoord met de nieuwe over-
eenkomst voor het intergemeentelijk samen-
werkingsverband Sportregio Noorderkempen 
ILV voor de periode 2020-2025.

Tot afgevaardigden van de gemeenteover-
heid in het beheerscomité van het inter-
gemeentelijk samenwerkingsverband Sport-
regio Noorderkempen ILV worden verko- 
zen:
· schepen Nathalie Stoffelen als afgevaar-

digde
· raadslid Stefan Maes als plaatsvervanger

De raad gaat akkoord om het bevoorrechte 
partnerschap rond het schoolzwemmen aan 
te gaan met AGB Beerse, corresponderend 
met de overeenkomst over het gebruik en de 
exploitatie van het gemeentelijke zwembad 
van Beerse, voor de periode van 1 januari 
2020 eindigend op 31 december 2025.

Het ontwerp van bruikleenovereenkomst 
tussen de gemeente Rijkevorsel en kerkfa-
briek Sint-Willibrordus inzake het gebruik 
van de lokalen te Doelenpad 8 wordt goed-
gekeurd voor onbepaalde duur.

Goedkeuring wordt verleend aan het ont-
werp van de samenwerkingsovereenkomst 
voor de jaren 2020-2025 tussen ILV Noor-
derkempen Werkt en de VDAB.

De deelname aan de intergemeentelijke 
dienstverlening GIS-coördinatie voor de pe-
riode 2020-2025 wordt bekrachtigd.

De voorgelegde oprichtingsakte en model-
statuten van de ELZ Kempenland vzw worden 
goedgekeurd in aangepaste vorm. Raadslid 
Peter Janssens en schepen Vangenechten 
worden aangeduid als vertegenwoordiger en 
plaatsvervanger in de algemene vergadering 
van ELZ Kempenland.

Het voorstel om de waarde van de maal-
tijdcheque voor het personeel te verhogen 
met € 0,5 via de werkgeversbijdragen vanaf 
1 januari 2020 wordt goedgekeurd.

Met ingang van 1 januari 2020 voor een ter-
mijn eindigend op 31 december 2025 wordt 
de bevoegdheid om de tarieven van retribu-
ties vast te stellen en om de wijze van de 
inning van de retributies te bepalen, gede-
legeerd aan het college van burgemeester 
en schepenen, voor zover de gemeenteraad 
bij het vestigen van de retributie de tarie-
ven en/of de wijze van inning niet zelf heeft 
vastgesteld.

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 gemeen-
tehuis.

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 van 
de raden beluisteren.

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

BESTUUR
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Storm 10 maart 2019
erkend als ramp

De Vlaamse Regering heeft de storm en ruk-
winden van 9 tot en met 15 maart 2019 als 
algemene ramp erkend voor 85 gemeenten, 
waaronder ook Rijkevorsel. Intussen werd 
de erkenning ook gepubliceerd in het Bel-
gisch Staatsblad waardoor getroffenen een 
aanvraag kunnen indienen voor een schade-
vergoeding.

Schade ?
Vraag een vergoeding aan
Leed jij tussen 9 en 15 maart 2019 schade 
en had je al aangifte gedaan bij je ei-
gen verzekeraar ? Ga dan naar de website 
overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-
rampenfonds-aanvragen om via het e-loket 
een aanvraag op te starten. Je kunt op deze 
pagina ook nakijken welke opgelopen schade 
aanleiding geeft tot tussenkomst van het 
Vlaams Rampenfonds. Daarnaast vind je er 
ook een handleiding voor het gebruik van het 
e-loket. Je kunt je dossier indienen tot en 
met dinsdag 31 maart.

Voor bijkomende vragen kun je terecht bij 
het Vlaams Rampenfonds via 02 553 50 10 of 
rampenfonds@vlaanderen.be.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/10 maart

Reglementen lokaal bestuur

Alle reglementen van het lokaal bestuur zijn 
verzameld op de website van het lokaal be-
stuur. Zo vind je de belasting-, retributie- 
en subsidiereglementen voortaan terug op 
www.rijkevorsel.be/reglementen.

Ook de tijdelijke en permanente politiere-
glementen hebben een vaste stek gekregen 
op de website. Deze staan op de pagina 
www.rijkevorsel.be/politiereglementen. 
De permanente politiereglementen gaan 
o.a. over de regelgeving voor het parkeren, 
de fietsstraten, de tonnagebeperkingen en 
éénrichtingsverkeer. Bij de tijdelijke poli-
tiereglementen vind je alle info terug over 
verkeersmaatregelen o.a. bij evenementen, 
wegenwerken, ...

Rijkevorsel Informeert
op 3 en 5 maart

De bewonersvergaderingen van Rijkevorsel 
Informeert vinden dit jaar plaats op dinsdag 
3 maart en donderdag 5 maart, respectie-
velijk in de raadzaal van het gemeentehuis 
en in de parochiezaal van Sint-Jozef. Noteer 
de data alvast in je agenda! In de volgende 
2310 ontdek je welke thema’s er besproken 
zullen worden.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/rijkevorselinformeert

· 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

Lezen heeft een belangrijke plaats in onze maatschappij. Dagelijks worden 
we geconfronteerd met tekst: op de televisie, via e-mail, in kranten en 
tijdschriften, op ons werk, via boodschappenlijstjes of de bijsluiter van een 
medicijn. Dat we in onze school veel aandacht besteden aan het lezen is dus 
evident.

De Wegwijzer zet in op lezen

Via allerlei projecten trachten we het lezen − technisch maar vooral ook het begrijpend lezen 
− bij onze kinderen te verbeteren, de noodzaak te laten inzien dat lezen belangrijk is en hen 
hiervoor te motiveren.  

In november richtten we onze voorleesweek in, in februari gaan we een poëzieweek organise-
ren en in maart steken we een leesweek in elkaar. Natuurlijk krijgt het lezen, buiten al deze 
projecten steevast een belangrijke plaats in ons programma. Ook gaan we regelmatig met de 
klassen op bibliotheekbezoek of nodigen we (via de bib) schrijvers uit die komen vertellen over 
hun werk.

Als we een rondvraag doen bij de kinderen over wat lezen voor hen betekent, krijgen we uit-
eenlopende antwoorden:
	· Lezen is leuk, maar het moet niet te veel zijn.
	· Lezen is soms wel saai. Ik zit liever op de computer.
	· Ik doe het heel graag, vooral boeken over vechten.
	· Prentjesboeken zijn voor mij het leukste.
	· Alleen prentjes, zonder woorden, is leuk.
	· Ik lees elke dag een beetje. Ik vind dit tof.
	· Lezen is leuk, maar het hangt van het boek af.
	· Voorlezen door mijn ma vind ik keileuk.
Of zoals een filosoof ooit zei: “Lezen is voor de geest wat beweging is voor het lichaam.”
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Nieuwe prijzen
elektronische kaarten

Het college van burgemeester en schepenen 
besloot om vanaf 1 januari 2020 de prijzen 
aan te passen van enkele administratieve 
stukken, zoals de prijzen van reispaspoor-
ten, identiteitskaarten en vreemdelingen-
kaarten. Voor de aanvraag van een nieuwe 
puk- en pincode van een reeds geactiveerde 
elektronische kaart zal voortaan € 5 aange-
rekend worden.

De juiste prijzen per artikel kun je steeds 
terug vinden op www.rijkevorsel.be.

We verzoeken je om bij voorkeur met Ban-
contact te betalen. Om veiligheidsredenen 
willen we het gebruik van cash geld beper-
ken. Bovendien hebben digitale kassasyste-
men een rechtstreekse link met de boekhou-
ding. We vermijden zo onnodig extra werk 
en spelen in op nieuwe trends en technolo-
gieën. 

Actie De Warmste Week
levert e 2 000 op

In het kader van De Warmste Week heeft het 
lokaal bestuur een actie op poten gezet voor 
Expertisecentrum Dementie Tandem. Voor 
een bedrag van € 5 kon je een vergeet-mij-
nietje-pin en -sleutelhanger van Tandem ko-
pen. 

De totale opbrengst was goed voor een be-
drag van € 2 000. Een geldsom die we recht-
streeks mogen schenken aan Expertisecen-
trum Dementie Tandem.

Een welgemeende dankjewel aan alle inwo-
ners die een pin en sleutelhanger hebben 
gekocht en zo hun hart hebben getoond voor 
mensen met dementie !

Word jij een budgetcoach ?

Zowel jongeren, volwassenen als ouderen 
kunnen in financiële problemen komen om-
dat ze het overzicht over hun eigen geldza-
ken kwijt zijn. Als je financiële zorgen hebt, 
mis je vaak de kracht en het inzicht om zelf 
de draad weer op te pakken. Daar kan een 
budgetcoach wat aan doen. Lijkt het jou 
wat om mensen mee te ondersteunen in 
deze zoektocht naar een evenwichtig bud-
get ? Dan is deze taak wellicht op jouw lijf 
geschreven.

Wat is een budgetcoach ?
Een budgetcoach is een vrijwilliger die sa-
men met professionele hulpverleners men-
sen steunt bij het (terug) zelfstandig opne-
men van hun budget. Je ondersteunt een 
hulpvrager bij concrete dagelijkse handelin-
gen zoals:
· administratie ordenen en overzichtelijk 

houden (post sorteren, rekeningen klas-
seren, ...)

· prijzen vergelijken
· budgetvriendelijk winkelen
· in- en uitkomsten met elkaar in evenwicht 

brengen
· meegaan naar mutualiteit, verzekering, 

...

Sta je er als budgetcoach
alleen voor ?
Je staat er als budgetcoach niet alleen voor. 
BudgetInZicht Kempen voorziet eerst een 
korte opleiding. Nadien blijft de project-
coördinator van BIZ je verder ondersteunen 
en coachen. Ook de maatschappelijk werker 
van je cliënt nodigt je regelmatig uit om de 
werking te evalueren. Als budgetcoach werk 
je steeds in duo met de cliënt.

Meer info:
· 0471 81 23 32
· bizkempen@cawdekempen.be
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Warme William luistert

Sinds enkele maanden is Rijkevorsel een 
Warme Gemeente en Warme William is onze 
mascotte. Hij nodigt onze jongeren uit om te 
vertellen wat er scheelt en biedt graag een 
luisterend oor aan. Iedereen zit wel eens 
wat minder goed in zijn vel. Dan is het fijn 
als er een Warme William voor je klaarstaat. 
Een Warme William is iemand die oprecht 
aandacht heeft voor die ander. Iedereen kan 
er dus één zijn. Warme William wil graag we-
ten hoe het echt met je gaat.

Eén op vijf jongeren geeft aan zich niet goed 
te voelen in zijn vel. Warme William maakt 
hen duidelijk dat het uiten van gevoelens 
kan opluchten. Als je praat met anderen voel 
je je minder eenzaam, angstig of verdrietig. 
Jongeren hebben nood aan verbondenheid. 
Het is meer dan OK om niet OK te zijn.

Gelukkig geven vier op de vijf jongeren aan 
zich wel goed te voelen in hun vel. Zij kun-
nen door te luisteren wonderen verrichten. 

Warme William is een verpersoonlijking van 
iemand die echt luistert, iemand die je 
niet in de kou laat staan. Iedereen kan een 
Warme William worden.

Warme William is een initiatief van het Fonds 
GavoorGeluk en zet in op het versterken van 
de veerkracht en het mentaal welzijn bij 
kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar.

De voorbije weken vond je hem in de inkom-
hal in het gemeentehuis.

De volgende maanden zal hij zijn reis binnen 
Rijkevorsel verder zetten. Je komt hem vast 
en zeker nog wel eens tegen op een of ander 
evenement.

Meer info:
· www.warmewilliam.be

Oproep aan jobstudenten
verzorging en verpleging

Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor 
de paasvakantie en de zomermaanden nog 
enkele studenten zorgkundige-verpleeg-
kundige die samen met het team van het 
woonzorgcentrum willen instaan om een 
kwaliteitsvolle zorg te verlenen aan onze 
bewoners.

Iets voor jou ? Bezorg dan jouw sollicitatie-
brief met CV, kopie voor- en achterzijde 
identiteitskaart, motivatie en de periode 
waarin je kunt werken als jobstudent aan 
WZC Prinsenhof t.a.v. directeur ouderenzorg, 
Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel. Of bezorg 
het via wzc@ocmwrijkevorsel.be.

Jouw sollicitatiebrief dient ten laatste bij 
ons toe te komen op donderdag 20 febru-
ari 2020. In de loop van de volgende weken 
word je dan gecontacteerd voor een sollici-
tatiegesprek.
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Geboorten

Mei 2019
· Rowinski Filip, 11 mei 2019, kind van Rowinski Kamil en Rowinski Aleksandra

November 2019
· Michiels Mila, 17 november 2019, kind van Michiels Sarah
· Vandeweerdt Sam, 24  november 2019, kind van Vandeweerdt Roy en Van Staeyen Jolien
· Van Den Broeck Bas, 26 november 2019, kind van Van Den Broeck Dolf en Seeuws Hanne

December 2019
· Dupont Aurèle, 2 december 2019, kind van Dupont Yarrick en Keustermans Tineke

Huwelijken december 2019

· Schryvers Dierik en Wouters Ilse, 23 december 2019

· Huybrechts Antoon °1946 †  7 december 2019
· Vermonden Lodewijk °1938 † 14 december 2019
· Maegh Julia °1928 † 15 december 2019
· Mertens Constant °1944 † 15 december 2019

· Pemen Rosalia °1934 † 23 december 2019
· Antonissen Carola °1938 † 25 december 2019
· Schuermans Peter °1966 † 30 december 2019

Overlijdens december 2019

Tournée Minérale:
een maand zonder alcohol

‘Tournée Minérale’ komt terug. Het lokaal 
bestuur ondersteunt deze campagne. De 
DrugLijn en de Stichting tegen Kanker roe-
pen alle Belgen opnieuw op om in februari 
een maand geen alcohol te drinken.

Daar zijn goede redenen voor: alcohol heeft, 
ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle 
organen in het lichaam en hangt samen met 
ongeveer 200 verschillende aandoeningen. 
Door, voor het eerst of opnieuw, mee te 
doen met de campagne krijgt je lichaam de 
tijd om te recupereren van je gewoonlijke 
alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen 
zich dan ook beter in hun vel. Ga dus de uit-
daging aan! Je zal zien: je hebt geen alcohol 
nodig om je te amuseren. Ook organisaties, 
bedrijven, verenigingen en horecazaken 
kunnen zich inschrijven als team en een gra-
tis toolbox bestellen.

Meer info:
· www.tourneeminerale.be 
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Heb je recht op
een verwarmingstoelage ?

Reeds vele jaren kunnen sommige personen 
een beroep doen op het ‘stookoliefonds of 
sociaal verwarmingsfonds’. Dit fonds biedt 
steun aan iedereen die zijn verwarmings-
factuur moeilijk kan betalen. Om te weten 
of men kan genieten van deze tussenkomst 
worden hieronder de belangrijkste voor-
waarden opgesomd.    

Indien je meent hieraan te voldoen, kun je 
een aanvraag indienen bij de sociale dienst 
van het OCMW. 

Over welke brandstof gaat het ?
Het gaat om volgende brandstoffen:
· huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en 

in bulk (voor het vullen van een brandstof-
tank aan huis)

· verwarmingspetroleum (type c) in bulk of 
aan de pomp

· bulkpropaangas aan huis geleverd in grote 
hoeveelheid (in een propaangastank, niet 
in flessen) 

Opgelet: de aanvraag moet gebeuren binnen 
de 60 dagen na de leveringsdatum.

Wie kan een beroep doen
op	deze	financiële
tussenkomst ?
1. Personen met recht op een verhoogde 

verzekeringstegemoetkoming van de 
mutualiteit

 Dit zijn die personen die over de  ver-
hoogde tegemoetkoming (VT) van het 
ziekenfonds beschikken, te bewijzen 
met een klever van het ziekenfonds. Dit 
kunnen kinderen met een handicap zijn, 
langdurig werklozen, personen met een 
uitkering voor personen met een handi-
cap, leefloners, gepensioneerden, … In 
deze situatie moet het inkomen van het 
ganse huishouden wel lager zijn dan de 
bedragen die in categorie 2 staan opge-
somd.

2. Gezinnen met een laag inkomen 
 Personen of gezinnen die geen recht 

hebben op een verhoogde tegemoetko-
ming van het ziekenfonds, maar wiens 
bruto belastbare inkomen lager ligt dan 
€ 19 105,58, te verhogen met € 3 536,95  
per persoon ten laste, komen ook in aan-
merking. Voor deze categorie moet er ook 
rekening gehouden worden met het on-
roerend inkomen van alle eigendommen, 
met uitzondering van de eigen woning 
waarin men woont.

3. Personen met schuldoverlast
 Dit zijn personen met een schuldbemid-

deling in het kader van de wet op het 
consumentenkrediet of een collectieve 
schuldenregeling en die de verwarmings-
factuur niet kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt
de toelage ?
De toelage hangt af van de prijs die je be-
taald hebt voor je energie, maar is over het 
algemeen beperkt tot € 0,14 voor de eerste 
1 500 liter. Dit komt overeen met € 210 per 
jaar.

LEVEN EN WELZIJN
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Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp 
aangekochte huisbrandolie of verwar-
mingspetroleum type c is er een forfaitaire 
toelage van € 210.

 
Hoe vraag je de toelage aan ?
Indien je denkt recht te hebben op steun van 
het Sociaal Verwarmingsfonds moet je con-
tact opnemen met de sociale dienst van het 
OCMW. De sociale dienst zal nagaan:
· of je wel degelijk behoort tot één van de 

categorieën van de doelgroep
· of je inderdaad gebruik maakt van een 

brandstof waarvoor je de steun kunt krij-
gen

· of het adres dat op de factuur wordt ver-
meld, overeenkomt met het leverings-
adres en het adres waar je gewoonlijk 
verblijft

De sociale dienst zal vragen minimaal vol-
gende documenten voor te leggen. Zonder 
deze gegevens kan geen aanvraag ingestuurd 
worden:  
· In ieder geval de leveringsfactuur die niet 

ouder is dan 60 dagen. Indien je in een 
gebouw met meerdere appartementen 
woont, vraag je aan de eigenaar of be-
heerder van het gebouw een kopie van de 
factuur en een attest met vermelding van 
het aantal appartementen waarop de fac-
tuur betrekking heeft.

· Je eigen identiteitskaart en die van al de 
inwonende meerderjarige gezinsleden.

· Een klever van de mutualiteit van alle ge-
zinsleden.

· Voor categorie 2: het aanslagbiljet in de 
personenbelasting van alle gezinsleden en 
het aanslagbiljet inzake onroerende voor-
heffing zo je over eigendommen beschikt.

· Voor categorie 3: een kopie van de be-
schikking van toelaatbaarheid of attest 
van de schuldbemiddelaar.

Meer info:
· Sociale dienst
 Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
 03 340 39 65
 www.verwarmingsfonds.be

Verjaardagsfeestje Prinsenhof
woensdag 5 februari 2020

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

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Laat je zien in het verkeer
De wintermaanden zijn donkere maanden. Daarom is de fietsverlichting van 
levensbelang, zowel om zelf beter te zien als om gezien te worden. Maar wat 
zegt de wet exact over verlichting? Hieronder vind je een korte samenvatting.

Wit of geel licht vooraan,
rood licht achteraan
· Gebruik je lichten tussen het vallen van de 

avond en het aanbreken van de dag, en ook 
wanneer het niet meer mogelijk is om duidelijk 
te zien op een afstand van zo’n 200 meter. Het 
rode achterlicht moet ’s nachts, bij helder weer, 
minstens 100 meter ver zichtbaar zijn.

· Vooraan moet de fietser een wit of geel licht 
hebben en achteraan een rood licht. Deze lich-
ten mogen knipperen, maar mogen de tegenlig-
ger niet verblinden.

· De verlichting mag op de fiets vastzitten, maar 
ze mag ook op de kleding of (rug)zak van de fiet-
ser worden vastgemaakt.

· En uiteraard moeten de lichten goed zichtbaar 
en in goede staat zijn.

Verplicht	voor	fietsen	én	
voortbewegingstoestellen
De hierboven vermelde verplichtingen gelden voor 
alle fietsen, dus ook voor kinderfietsen, vouwfiet-
sen, koersfietsen en mountainbikes.

Deze wettelijke verplichting geldt ook voor voort-
bewegingstoestellen waarmee men sneller dan 
stapvoets kan rijden. Dus ook gebruikers van ho-
verboards, (elektrische) steps, skateboards, mono-
wheels, segways, ... moeten vooraan en achteraan 
een licht hebben als het donker is.

Voor voetgangers gelden deze verplichtingen niet 
(behalve als ze in groep wandelen), maar ook 
wie zich te voet in het verkeer begeeft wanneer 
het donker is, maakt zich best zo zichtbaar mo-
gelijk.

Meer info:
· www.ziemeshinen.be 

Rood
achterlicht*
· mag
 knipperen

Wielen
· 2 oranje of · fietsband met
 reflectoren   witte
    reflecterende
    strook

Pedalen
· oranje
 reflectoren

*	Vast	op	je	fiets	of	op	je	kledij	of	rugzak.

Wit (geel)
voorlicht*
· mag knipperen
· mag niet
 verblinden

Rode
reflector

Witte
reflector
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Keuzemenu
voor noodoproepen
vanaf 11 februari 2020

Op 11 februari 2020, de 112-dag, voert Bel-
gië een keuzemenu in voor het noodnummer 
112. In een noodsituatie zal je slechts één 
enkel nummer moeten onthouden om de 
drie hulpdiensten (brandweer, ambulance 
en politie) te bereiken. In alle gevallen word 
je geholpen, ook als je geen of de verkeerde 
keuze zou maken.

Eén enkel nummer
voor drie hulpdiensten
Als je 112 belt moet je kiezen welke hulp je 
nodig hebt: van de brandweer, de ambulance 
of de politie. Zodra de keuze gemaakt is, 
wordt de beller rechtstreeks met de juiste 
noodcentrale doorverbonden.

Deze vernieuwing maakt het gemakkelijker 
om in noodsituaties een keuze te maken en 
moet vermijden dat een oproep nog moet 
worden doorgeschakeld. Het menu lijkt op 
dat van de app 112 BE, waar je via een 
icoontje de vereiste hulp kiest (ambu-
lance, brandweer of politie). Zowel 
via de app als het keuzemenu word je 
onmiddellijk met de juiste noodcen-
trale in verbinding gebracht.

Ter herinnering: in België raadt de FOD Bin-
nenlandse Zaken aan om voor de brandweer 
en ambulance naar het nummer 112 te bel-
len. Voor de politie kan je ook naar 101 bel-
len. Achter deze twee nummers gaan twee 
verschillende structuren schuil voor het 
beheer van noodoproepen: één voor medi-
sche hulp en de brandweer, de andere voor 
de politie. Het gaat dus om verschillende 
oproepcentra met verschillende processen 
voor de behandeling van oproepen. Indien je 
bijvoorbeeld het verkeerde nummer draait 
door het noodnummer 112 te bellen om hulp 
te vragen aan de politie zal je worden door-
geschakeld naar het noodnummer 101. Zo 
kun je kostbare tijd verliezen. 

Heb je de app 112 BE al ?  
Via de app 112 BE kun je ook snel kiezen voor 
ziekenwagen, brandweer en politie. Je opent 
de app en kiest het type hulp via een icoon.

Meer info:
· www.112.be/nl/menu

Verkeershinder

Wedstrijden wieler- en 
supportersclub Sint-Jozef
Zaterdag 29 februari staat in het teken van 
twee wielerwedstrijden georganiseerd door 
wieler- en supportersclub Sint-Jozef. Tij-
dens deze wedstrijden zal er een éénrich-
tingsverkeer worden ingesteld in volgende 
straten: Sint-Jozef, Eikendreef, Beersebaan, 
Hoge Heideweg, Oude Goorstraat en Steven-
nekens. Verscheidene omleidingswegen wor-
den voorzien voor het doorgaand verkeer.

· 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



20

Energiepremies 2020

BOUWEN EN WONEN

Ook in 2020 kun je nog premies verkrijgen voor het uitvoeren van 
energiebesparende werken aan je woning. Alle aanvragen voor 
energiepremies gebeuren via netbeheerder Fluvius.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2019
· daling van de premie voor beglazing van € 10 naar € 8 per m2

· daling van de premie voor een warmtepompboiler van € 400 naar € 300

Klassieke premies
Zo kun je ook dit jaar weer premies krijgen voor de klassieke investeringen in isolatie en begla-
zing en voor het investeren in nieuwe technieken:
· dakisolatie, muurisolatie en vloerisolatie
· hoogrendementsglas
· warmtepomp
· zonne- of warmtepompboiler
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Infoavond voor vrijwilligers paddenoverzetactie aan Koekhoven - Dijkbeemd

Op de straat Koekhoven, ter hoogte van Dijkbeemd, stelden enkele inwoners vorig jaar vast dat er heel wat pad-
den, kikkers en salamanders de weg oversteken. Om dit veilig te laten verlopen, wil het lokaal bestuur vanaf 2020 
de paddentrek graag structureel aanpakken met een overzetactie. 

Wil jij graag een handje helpen en één of meerdere keren de padden veilig overzetten tussen 17 februari en 1 april 
2020 ? Geef dan je gegevens door via milieudienst@rijkevorsel.be of aan het loket van de dienst omgeving.

Alle geïnteresseerden worden op maandag 10 februari 2020 om 
19.30 uur uitgenodigd in het gemeentehuis voor meer uitleg en om 
een praktische regeling uit te werken wie wanneer de
overzet uitvoert.

Totaalrenovatiebonus
Daarnaast kun je bij het uitvoeren van minstens drie investeringen binnen een periode van 
vijf jaar ook genieten van een totaalrenovatiebonus die oploopt van € 1 250 tot € 4 750. Naast 
investeringen om energie te besparen, komt ook het plaatsen van een ventilatiesysteem in 
aanmerking.

Collectieve investeringen (burenpremie)
Als je samen met minstens negen andere eigenaars je woning energiezuinig maakt, kun je deel-
nemen aan een collectief renovatieproject. Een collectief renovatieproject wordt geleid door 
een projectbegeleider (BENOvatiecoach), die een groot deel van je taken zal overnemen zodat 
je zelf minder moet doen. In ruil krijgt de projectbegeleider een burenpremie. Als deelnemer 
krijg je zelf geen burenpremie, maar heb je wel recht op de premies van de netbeheerder. De 
projectbegeleider helpt je bij het aanvragen van deze premies.

Huur- en isolatiepremie
Woon je als huurder in een woning die nog niet of slecht geïsoleerd is ? Dan denken we aan 
enkele beglazing of ontbrekende dak- en/of spouwmuurisolatie. Of ben je verhuurder van zo’n 
woning ? Dan komt je woning misschien in aanmerking voor een huur- en isolatiepremie. En krijg 
je voor het investeren in muren, dak of beglazing een premie die vele malen hoger ligt dan de 
gewone premies van Fluvius.

Meer info:
· www.fluvius.be/nl/thema/premies
· www.huur-en-isolatiepremie.be 

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in ?
Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend 
op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Tij-
dens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse 
verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet. De weke-
lijkse rustdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven. Alle handelaars moeten 
de wekelijkse rustdag respecteren.

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet 
hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

De afwijkingen voor 2020
· E5-mode zondag 8 maart tot zaterdag 14 maart 2020
· Pasen zondag 4 april tot zaterdag 11 april 2020
· O.H. Hemelvaart zondag 17 mei tot zaterdag 23 mei 2020
· Pinksteren zondag 31 mei tot zaterdag 6 juni 2020
· Zomersolden zondag 5 juli tot zaterdag 11 juli 2020
· O.L.V. Hemelvaart zondag 9 augustus tot 15 augustus 2020

Afwijkingen rustdagen
en openingsuren in 2020

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een 
wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. 
Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

· Weekend van de Klant zondag 4 oktober tot zaterdag 10 oktober 2020
· Allerheiligen zondag 1 november tot zaterdag 7 november 2020
· Sinterklaas zondag 29 november tot zaterdag 5 december 2020
· Kerstshopping zondag 6 december tot zaterdag 12 december 2020
· Kerstshopping zondag 13 december tot zaterdag 19 december 2020
· Eindejaarsshopping zondag 20 december tot zaterdag 26 december 2020
· Eindejaarsshopping zondag 27 december 2020 tot zaterdag 2 januari 2021

Afwijkingen
Op initiatief van één of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groe-
pering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen vijftien afwijkingen per 
jaar toestaan. De aanvragen voor 2021 moeten ons voor 15 november 2020 bereiken.

zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE GEBOUWEN (B1-B3)
TWEEDE OPROEP

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als deskundige gebouwen sta je in voor de organisatie en 
coördinatie van het duurzaam onderhoud van het onroerend 
patrimonium van het lokaal bestuur. Je volgt de bouw- en 
renovatiewerken van nieuwe en bestaande gebouwen op. Je 
houdt toezicht op de werken en voert controles uit. Hiervoor 
werk je samen met collega’s en externe partners. Je gaat in 
overleg met en rapporteert aan het clusterhoofd grond.

PROFIEL

Je bent flexibel en organisatorisch ingesteld. Je gaat proactief 
en doelgericht te werk. Je formuleert de zaken zowel 
mondeling als schriftelijk op een heldere manier. Daarenboven 
ben je stressbestendig.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelor diploma of daarmee 
gelijkgesteld.  Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun je 
terugvinden op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 11 februari 2020. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af 
tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. Lokaal 
bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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De Leo Pleysierbibliotheek zal vanaf 1 februari op maandag- en donderdagavond geopend zijn 
in plaats van op dinsdag- en vrijdagavond. 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 donderdagavond nog snel een stapeltje luisterboeken en tijdschriften ko-
men halen.

We hopen jullie hiermee beter van dienst te kunnen zijn.

Nieuwe openingsuren
Leo Pleysierbibliotheek vanaf februari

Het nieuwe jaar brengt ook meteen veranderingen met zich mee voor de 
bibliotheek. De openingsuren wijzigen vanaf 1 februari. De aanpassingen 
hebben enkel betrekking op de avonddienst. Het aantal avonden dat de bib 
open is, verandert niet. 

Nieuwe openingsuren vanaf 1 februari
· maandag 10.00 – 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
· dinsdag 10.00 – 12.00 uur
· woensdag 10.00 – 12.00 uur 13.00 – 17.00 uur
· donderdag 10.00 – 12.00 uur  18.00 – 20.00 uur
· vrijdag 10.00 – 12.00 uur
· zaterdag 10.00 – 12.00 uur
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Permanente boekenverkoop
in de bibliotheek

Vanaf nu kun je altijd terecht in de biblio-
theek om recent afgevoerde boeken of 
maandbladen aan te kopen. Boeken kosten 
€ 0,50, maandbladen kosten € 0,20. Je kunt 
de boeken links aan de inkom van de biblio-
theek vinden.

We voeren deze oudere boeken en tijdschrif-
ten af om plaats te maken voor de aller-
nieuwste boeken.

Bancontact in de bibliotheek

Binnenkort kun je in de Leo Pleysierbiblio-
theek betalen met Bancontact voor het aan-
kopen van Veusseltjes, boeken uit de boe-
kenverkoop, reservaties, boetes, ...

Om bijkomende kosten te vermijden, vragen 
we om eventuele kosten voor reservaties of 
boetes te laten oplopen tot € 5 en pas dan 
aan de balie te komen betalen.

Met opvoedingsvragen moet je 
bij het Opvoedingspunt zijn

Sinds 1 september is het Opvoedingspunt 
gestart in Rijkevorsel. Hier kan iedereen 
die met het opvoeden van kinderen tussen 
0 en 24 jaar te maken heeft (ouders, groot-
ouders, leerkrachten, hulverleners, kinder-
verzorgers, ...) terecht met grote en kleine 
vragen.

Het Opvoedingspunt biedt een luisterend 
oor, een tweede stem, advies, meer info of 
net dat duwtje in de rug om weer verder te 
kunnen. Want twijfels en vragen horen bij 
opvoeden. Je wil het graag goed doen en 
daar kunnen we jou bij helpen.

Je kunt een afspraak maken per telefoon of 
e-mail. De gesprekken gaan door in Huis van 
het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19. Deze 
dienstverlening is geheel gratis, anoniem en 
vrijblijvend. 

Het Opvoedingspunt is een samenwerking 
tussen OLO vzw en het lokaal bestuur Rij-
kevorsel. Het Opvoedingspunt is partner van 
Huis van het Kind Rijkevorsel.  

Meer info:
· Tinne Wilmssen 
· 0493 31 01 55
· opvoeding@rijkevorsel.be 
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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

Speelstraten in Rijkevorsel

Wil jij jouw straat omtoveren tot een speel-
straat ? Vul dan de nodige formulieren in die 
je terugvindt bij de jeugddienst of op de 
website www.rijkevorsel.be/speelstraten en 
bezorg ze voor 19 april 2020 aan de jeugd-
dienst. Om in aanmerking te komen voor een 
speelstraat gelden enkele voorwaarden.

Voorwaarden straat
· De straat heeft overheersend een woon-

karakter. De aanwezigheden van bv. han-
delszaken kan de inrichting van een speel-
straat bemoeilijken.

· De straat heeft een snelheidsbeperking 
van max. 50 km/uur.

· Er rijdt geen openbaar vervoer door de 
straat.

· Er is geen doorgaand verkeer in de straat 
(de politie geeft advies of het verkeer vei-
lig langs andere wegen kan geleid worden).

Voorwaarden bewoners
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij 

de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus 
zelf voor een invulling van de speelstraat.

· Minstens 80 % van de bewoners verklaart 
zich akkoord met de inrichting van een 
speelstraat. Dit moet bewezen worden 
aan de hand van een gehandtekende en-
quête.

· Elke speelstraat heeft minstens twee 
speelstraatverantwoordelijken die alles 
in goede banen leiden.

· Er worden vaste data en uren voor de 
speelstraat voorgesteld door de bewoners.

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

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
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Locaties gezocht voor
Piepeloeren 2020

In 2016, 2017 en 2019 zette Toerisme Rijke-
vorsel de toeristische trekpleisters in onze 
gemeente in de kijker. Een uitgestippelde 
route bracht de fietsers langs alle mooie 
plekjes in onze gemeente waar men eens 
een keer kon gaan ‘piepeloeren’. Ter plaatse 
werd een kleine traktatie aangeboden. De 
afsluiter van de dag werd georganiseerd op 
het molenterrein. De B&B’s, het bijencen-
trum, het heemkundig museum, de jeugd-
verblijven, land- en tuinbouwbedrijven, de 
molen, … zetten reeds hun deuren open de 
voorbije jaren.

© Theo De Vos

Piepeloeren wordt dit jaar georganiseerd op 
zondag 5 juli. Toerisme Rijkevorsel is op zoek 
naar deelnemers waar we eens kunnen bin-
nenkijken. Het thema dit jaar is ‘Bijzondere 
plekjes in Rijkevorsel’. Heb je misschien een 
mooie tuin? Of heb je een bijzondere hobby 
die je wil delen met het grote publiek ? Laat 
het ons zeker weten.

Is je interesse gewekt ? Nog vragen ?

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

Erkenning gemeentelijke
sportverenigingen

Het aanvraagdossier voor gemeentelijke er-
kenning als sportvereniging is beschikbaar tot 
15 februari 2020 op de gemeentelijke web-
site: www.rijkevorsel.be/sportsubsidies. Je 
kunt de nodige formulieren ook afhalen bij 
de sportdienst in de Leo Pleysierbibliotheek.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnen-
gebracht worden bij de sportdienst vóór 
1 maart 2020.

Organiseer jij een activiteit
in de kerk van Sint-Jozef ?

Met het project ‘Kerk als dorpsknooppunt’ 
gingen de bewoners van het dorp op zoek 
naar een nevenbestemming voor hun kerk. 
Met resultaat. Sinds juli 2019 is een testfase 
gestart om de kerk een bredere, gemeen-
schapsvormende functie te geven. We dagen 
iedereen die wil uit om een leuke activiteit 
te organiseren in de kerk die meteen een 
bijdrage levert voor de dorpsgemeenschap.

Een reservatie aanvragen of meer info ? Con-
tacteer kerksintjozef@gmail.com.
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Ook tijdens de krokusvakantie 2020 zorgen de Kinderclub en de jeugddienst 
weer voor een portie speelplezier. Hieronder vind je alvast een vooruitblik 
op deze vakantie.

Grabbelpas
De jeugddienst heeft weer enkele leuke Grabbelpasactiviteiten voorzien 
die garant staan voor een supertoffe vakantie.
· maandag 24 februari: Si si cinema: Rikkie de Ooievaar,
 geboortejaar 2013 t.e.m. 2008
· dinsdag 25 februari: Mega Speelstad,
 geboortejaar 2013 t.e.m. 2008
· woensdag 26 februari: Goochelworkshop Niels De Stadskaarter,
 geboortejaar 2013 t.e.m. 2008
· donderdag 27 februari: Piratenavontuur in het Arsenaal,
 geboortejaar 2013 t.e.m. 2010
· vrijdag 28 februari: carnavalsmaskers,
 geboortejaar 2013 t.e.m. 2008

Kinderclub
De begeleiding van de Kinderclub heeft een keitof activiteitenprogramma 
voor de krokusvakantie in elkaar gestoken. De kinderen kunnen een hele 
week genieten van het carnavalfestival ! Op dinsdag mag iedereen verkleed 
komen om samen carnaval te vieren.

Folders met alle info over de krokusvakantie zullen worden bedeeld via de 
Rijkevorselse scholen. Voor de activiteiten van de Kinderclub en de Grab-
belpas kun je inschrijven vanaf maandag 3 februari om 19.00 uur tot en met 
zondag 16 februari 2020. Er moet online worden ingeschreven via www.i-
school.be/login. Meer informatie hierover kun je terugvinden op onze web-
site www.rijkevorsel.be/grabbelpas of www.rijkevorsel.be/kinderclub.

Net zoals de voorgaande vakantie zal er in de Kinderclub met een inschrij-
vingsstop worden gewerkt. Dat betekent dat er maximum 140 kinderen in 
de Kinderclub kunnen opgevangen worden. Na de uiterste inschrijvingsda-
tum van 16 februari 2020 zullen er hoe dan ook geen inschrijvingen meer 
worden aangenomen voor de krokusvakantie. Deze maatregel hanteren we 
om een kwaliteitsvolle opvang aan jullie kinderen te garanderen.

Meer info:
· 03 340 00 55 - jeugd@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56 - kinderclub@rijkevorsel.be

Dolle pret tijdens de krokusvakantie 2020
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Zwemtoelage

Aangezien we in Rijkevorsel zelf niet over 
een zwembad beschikken, wil het lokaal 
bestuur via het reglement ‘betoelaging 
buitengemeentelijk zwembadgebruik’ voor 
inwoners van Rijkevorsel het zwemmen 
promoten. De korting die de inwoners van 
Rijkevorsel kunnen bekomen, bedraagt 30 % 
van de prijs van het abonnement, de beur-
tenkaart of de zwemlessenreeks.

Welke zwemformules komen in 
aanmerking voor een toelage ?
Enkel voor beurtenkaarten, abonnementen 
en zwemlessen kan men een toelage krijgen. 
Dit is niet het geval voor losse zwembeurten 
of groepslessen zoals bijvoorbeeld aquagym.

Ook de aansluiting bij een zwemclub komt 
niet in aanmerking voor een toelage. Uitzon-
dering op deze regel is dat specifieke groeps-
lessen voor senioren wel in aanmerking ko-
men. Daarnaast kun je maximaal drie keer 
een lessenreeks voor zwemlessen indienen 
per persoon.

Meer info over de specifieke abonnementen 
en beurtenkaarten vind je terug in het re-
glement.

Welke zwembaden
zijn opgenomen in
het reglement ?
Je kunt een korting bekomen voor bepaalde 
beurtenkaarten, abonnementen en zwem-
lessen van de zwembaden in Beerse, Bras-
schaat, Hoogstraten, Herentals, Turnhout 
en Zundert. Personen met een handicap die 
in het Gielsbos gaan zwemmen, kunnen ook 
een aanvraag indienen. Dit zowel voor de 
persoon met een handicap als voor één bege-
leider. Aangezien er in het Gielsbos niet met 
abonnementen of beurtenkaarten gewerkt 
wordt, tellen hier wel losse zwembeurten.

Hoe verkrijg je
een zwemtoelage ?
Bezorg een kopie van je abonnement of beur-
tenkaart, je identiteitskaart en je betalings-
bewijs aan de sportdienst. Dit kan door deze 
tijdens de openingsuren af te geven aan de 
onthaalbalie van de sector vrije tijd in de 
Leo Pleysierbibliotheek. Of doe het online 
via het e-loket van de gemeentewebsite. 
Het aanvraagformulier en het reglement kun 
je bekomen bij de sportdienst of downloa-
den op de webpagina www.rijkevorsel.be/
toelage-zwemmen.

Aanvragen tot terugbetaling kunnen inge-
diend worden tijdens het lopende kwartaal 
waarin de aankoop van de beurtenkaart of 
het abonnement plaatsvond, of in het kwar-
taal dat daarop volgt. De betaling van de toe-
lage gebeurt na elk kwartaal. Dit wil zeggen 
in de maand april voor aanvragen ingediend 
in januari tot maart, in juli voor aanvragen 
ingediend in april tot juni, in oktober voor 
aanvragen ingediend in juli tot september en 
in januari voor aanvragen ingediend in okto-
ber tot december.

Meer info:
· 03 340 00 54
· sportdienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/toelage-zwemmen

· 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



30

#2310

Uitslag tombola KWB ‘Dag van de vriendschap’ 2019

  27   28   49   61   82  134  149  151  162  178  190  201  202  205  207
 208  213  227  228  233  249  283  296  305  382  384  390  391  394  398
 429  467  477  488  493  501  511  560  564  570  588  590  674  665  668
 700  707  711  725  732  738  746  751  752  764  780  792  794  803  808
 824  848  857  884  890  892  894  900  906  943  932  946  955  963  980
 990 1003 1019 1030 1031 1032

Prijzen af te halen tot 29 februari 2020 bij François Deprez, Klundert 51 – 2310 Rijkevorsel, 03 312 24 57.

Personeelsleden
lokaal bestuur in de 
bloemetjes gezet

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel heeft op 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie de verdien-
stelijke personeelsleden van gemeente en 
OCMW gehuldigd. Zowel de personeelsleden 
die in 2019 op pensioen zijn gegaan, als de 
personeelsleden die 25 of 35 jaar in dienst 
zijn, werden gevierd.

25 jaar dienst in 2019
· Elke Debeuckelaer,
 leerkracht GLS De Wegwijzer

35 jaar dienst in 2019
· Rein Wilrycx,
 leerkracht GLS De Wegwijzer

Op pensioen gegaan in 2019
· Rita Van Accom,
 logistieke hulp WZC Prinsenhof
· Diane Wilmsen,
 logistieke hulp WZC Prinsenhof
· Arlette Peeters, keukenmedewerker
 WZC Prinsenhof (niet op de foto)
· Jef Pynaerts, klusjesman OCMW
· Erik Wynen,
 werkman-vrachtwagenchauffeur
· Gerd Doms, hoofdmedewerker dienst
 financiën (niet op de foto)
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Geflitst...

15 december 2019: Kerstmarkt aan de molen

13 december 2019: Opening Buurderij
December 2019: Kerstverlichting in Sint-Jozef

28 december 2019:

Optreden Tricycle in de Singer

31 december 2019:

Nieuwjaarkezoete zingen met oudejaar

13 december 2019:

Lichtjestocht Rijkevoc

20 december 2019:

Kerstoptreden Woord

in de raadzaal
in het gemeentehuis

21 december 2019: Winterklanken van Toerisme Rijkevorsel

©
 D

ir
k 

G
ee

ts

©
 C

ee
s 

va
n 

de
 V

en

©
 N

el
e 

Va
n 

N
ye

n



32

#2310

de Singer vzwVereniging in de kijker

Wie of wat is de Singer vzw ?
Sinds 2006 organiseert de Singer optredens 
van artiesten van diverse pluimage: voorna-
melijk jazz, pop, rock en stand-up comedy, 
maar ook blues, folk, theater, klassiek, ... 
Een groep van enthousiaste vrijwilligers 
richt op jaarbasis ongeveer 65 concerten in, 
goed voor 6 000 à 7 000 bezoekers per jaar, 
waaronder vele Rijkevorselnaars.

Hoe is het allemaal begonnen ?
Het verhaal van de Singer begint reeds in 
2000 wanneer enkele muziekliefhebbers 
besluiten een optreden te organiseren van 
Nico Schepers in zijn eigen gemeente. In 
Feestzaal Alma – ‘bij de Lik’ – knutselen ze 
met enkele bierbakken een podium in el-
kaar. Vanaf dan organiseren ze er onder de 
noemer ‘A Jazz Experience’ maandelijks een 
jazz-optreden. 

In 2006 volgt een verhuis naar een leeg-
staand confectie-atelier in de Bavelstraat. 
Een naam voor de zaal is vlug gevonden. 
Singer is een bekend merk van naaimachi-
nes en legt een mooie link naar het verleden 
van het gebouw. In mei 2006 geeft – de dan 
nog vrij onbekende - Jef Neve het allereer-
ste concert in de Singer. De optredens be-
perken zich in het begin tot het genre van 
jazz, maar al vrij snel zijn we breder gaan 

programmeren. Zo komen ook pop, rock en 
comedy op de agenda.

Ondertussen hebben we al een heleboel 
straffe artiesten mogen ontvangen in Rijke-
vorsel. Voor Vlaamse bands of comedians is 
de Singer een ideale try-out-plaats, waar ze 
hun nieuwe materiaal kunnen uittesten op 
een geïnteresseerd publiek. Maar ook bui-
tenlandse artiesten weten hun weg te vinden 
naar de Bavelstraat. Het blijft amusant om 
te zien dat Rijkevorsel op de tourschema’s 
vaak in het gezelschap van wereldsteden als 
Parijs, Londen of Berlijn staat.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
De Singer vzw bestaat momenteel uit zestien 
vrijwilligers die zonder enige vergoeding, 
maar met heel veel passie voor muziek, de 
club doen draaien. Ieder heeft ook zijn eigen 
taak zoals de techniek, het beheer van de 
sponsoring, de communicatie, … Ons groot 
geluk is dat we allemaal complementair zijn 
aan elkaar zodat ieder zijn eigen talenten 
kan tonen.
Eénmaal per maand vergaderen we en spre-
ken we af wie verantwoordelijk is voor welke 
avond. Die moet daarvoor dan ook alles re-
gelen: tappers zoeken, catering voorzien, 
artiesten ontvangen en op het einde van de 
avond de deur sluiten.

 © Mia Uydens
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Werken jullie samen met andere 
verenigingen of organisaties ? 
Een tweetal jaar geleden zijn we een sa-
menwerking aangegaan met De Warande 
in Turnhout. De missie van De Warande is 
streekgebonden en men miste er jazz in de 
programmering. Aangezien wij de expertise 
hebben, vragen ze ons om met hun budget 
twee à drie concerten per jaar te organise-
ren in De Warande. 
In de Singer is er ook plaats voor de Rijke-
vorselse verenigingen om op huurbasis een 
concert of een voorstelling te organiseren. 
Zo zijn o.a. Culturele Vereniging De Brug, 
Davidsfonds Rijkevorsel en ’t Veussels Tonjel 
vaste ‘klanten’. Voorwaarde voor een ver-
huur is dat het een openbare activiteit be-
treft. De tijd van privé-feestjes in de Singer 
is verleden tijd.
Sinds dit jaar is er ook een partnerschap met 
de gemeente. Deze extra financiële steun is 
voor ons zeer welkom en daar willen we het 
bestuur dan ook hartelijk voor bedanken. Fi-
nancieel is het niet altijd even gemakkelijk. 
Het is niet omdat een concert uitverkoopt, 
dat we hier dan ook automatisch veel winst 
op maken. Bovendien zijn de vaste kosten 
voor de verwarming, de elektriciteit, de 
schoonmaak, ... niet te onderschatten.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ?
Iedere medewerker heeft uiteraard zijn ei-
gen favoriete momenten, maar de twee con-
certen die de Belgische jazzlegende Toots 
Thielemans in de Singer gaf, zijn voor vele 
Singers avonden die ze nooit zullen vergeten.  

Wat willen jullie ooit
nog bereiken? 
Met onze vrijwilligers willen we een blijvend 
aanbod creëren voor muziekliefhebbers van 
diverse leeftijden en muziekvoorkeuren, 
podiumkansen bieden aan nieuwe en geves-
tigde waarden, lokale en (inter)nationale 
artiesten.

Zijn er eventuele anekdotes
om te vermelden ?
Toen de Engelse rockers van The Levellers 
hun tourbus voor de deuren hadden gepar-
keerd en in de Singer binnen wandelden, 
kregen we de onsterfelijke vraag ‘Where’s 
the venue ?’. Ze dachten dat ze nog maar 
tot in de foyer geraakt waren. Hun vuile 
onderbroeken zijn toen nog gewassen door 
echtgenotes van een paar vrijwilligers. 
Na hun optreden zijn ze gaan doorzakken 
in café Rue Mour. Hun manager is ze daar 
’s nachts moeten gaan halen omdat ze de 
volgende dag ergens in Duitsland op een fes-
tival moesten staan.

Welke activiteit raden jullie 
onze inwoners aan ?
Niet meteen een specifiek concert: er is voor 
elk wat wils. Wie op de hoogte wil blijven 
van nieuwe concerten, kan de Singer volgen 
op Facebook, Twitter of Instagram of zich via 
www.desinger.be inschrijven op de nieuws-
brief.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging
en waarom ?
Voor de meesten van onze leden is de pas-
sie voor muziek en het organiseren van op-
tredens begonnen in het lokale jeugdhuis. 
Daarom geven we met veel plezier de fakkel 
door aan Jeugdhuis De Wauwel.

de Singer vzw

· Hoofdactiviteit: het organiseren van optredens
  en voorstellingen
· Aantal jaren actief: 13 jaar
· Aantal leden: 16 vrijwilligers
· Website: www.desinger.be
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7 februari 2020
Om 20.30 uur
Katastroof (uitverkocht)
Concert

Katastroof bezingt al sinds het geze-
gende jaar 1977 alle zeden en verlan-
gens van de mens in het Antwerps di-
alect. Geïnspireerd door het caféleven 
blijft het trio de nachten afschuimen, 
op zoek naar nieuwe verhalen. Op vrij-
dag 7 februari verlaten ze de Koekestad 
om gas te geven in Rijkevorsel City.  
Concert ten voordele van de 100 km run 
voor Kom Op Tegen Kanker.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

10 februari 2020
Om 19.30 uur
Infoavond paddenoverzetactie
Koekhoven - Dijkbeemd
Informatievergadering

Wil jij graag een handje helpen en één 
of meerdere keren padden veilig over-
zetten tussen 17 februari en 1 april 
2020 ? Geef dan je gegevens door via 
milieudienst@rijkevorsel.be of aan het 
loket van de dienst omgeving. Alle ge-
interesseerden worden op maandag 10 
februari om 19.30 uur uitgenodigd in 

het gemeentehuis voor meer uitleg en 
om een praktische regeling uit te wer-
ken wie wanneer de overzet uitvoert.
gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 23
 milieudienst@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be

Om 20.00 uur
Kaartprijskamp jokken
Spel

€ 4
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

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

11 februari 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

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9
 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 mijnschool.het-moleke.be

Om 19.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering

Infoavond voor ouders van kleuters die 
instappen op maandag 2 maart 2020, 
maandag 20 april 2020, maandag 25 mei 
2020 en dinsdag 1 september 2020. De 
infoavond gaat door in de polyvalente 
zaal van de school. Gelieve vooraf jouw 
aanwezigheid door te geven.
gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

12 februari 2020
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 2 maart 2020 de leeftijd 
van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn wel-
kom op onze drempeldag. Kom samen 
met mama en/of papa kennismaken 
met de juf en de kindjes van de klas.
gratis
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 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

13 februari 2020
Om 20.30 uur
Equal Idiots try-out (uitverkocht)
Concert

Equal Idiots brengt op 21 februari een 
gloednieuw album uit. De dag voordien 
staat de groep in de grote zaal van de 
AB. En een week daarvoor komen onze 
buren uit Hoogstraten met veel plezier 
opwarmen in de Singer. Reken maar dat 
het een een meer dan broeierige avond 
wordt in de Bavelstraat !

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

14 februari 2020
Om 20.30 uur
Imagine No Lennon (uitverkocht)
Concert

Met Imagine No Lennon eren Jean Bosco 
Safari en Ben Crabbé de opper-Beatle. 
Dit doen ze in het prominente gezel-

schap van Steven Mintjens, David Pied-
fort en Marc Van Puyenbroeck.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

15 & 16 februari 2020
zaterdag om 20.00 uur
zondag om 14.30 uur
Jaarconcert ‘Veussel meets Europe’
Concert

Het jaarconcert ‘Veussel meets Europe’ 
is een muzikale terugblik op het Euro-
pese blaasmuziekfestival in het Duitse 
Bad Schlema waaraan de fanfare enkele 
maanden geleden deelnam. Inkomkaar-
ten in voorverkoop zijn verkrijgbaar bij 
de muzikanten en in café ’t Centrum, 
Dorp 21 in Rijkevorsel.
voorverkoop: € 5 
inkomprijs: € 8 
kinderen -14 jaar: gratis

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21
 2310 Rijkevorsel

 Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid
 0472 55 65 76
 www.fanfarevnarijkevorsel.be
 www.facebook.com/
 fanfarevnarijkevorsel

21 februari 2020
Om 20.30 uur
Tim Finoulst Trio feat. Bert Joris
Concert
Een jaar geleden speelde gitarist Tim 
Finoulst nog in de Singer met ‘Tales By 
The Moonlight’ van Tutu Puoane. Nu 
stelt hij met zijn vast trio met Martijn 
Vanbuel op contrabas en Daniel Jonkers 
op drums en als gast Bert Joris op trom-

pet en bugel zijn tweede album ‘Tender 
Machine’ voor. Een avond met mooie en 
lyrische jazz !

voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

22 februari 2020
Om 20.30 uur
The Wolf Banes
Concert

The Wolf Banes ? Is dat niet die bende 
rond Wim Punk, bekend van de dronken 
wals As The Bottle Runs Dry, het helaas 
nog immer actuele Miles Away From 
Here, kampvuurknetteraar Fire In The 
Woods, en de garage-klassieker (Shit I 
Love) Barbara Carrera ? Inderdaad − en 
de koppige vossen hebben hun streken 
door de jaren heen niet verleerd !
voorverkoop: € 15 
inkomprijs: € 17 
voorverkoop studenten: € 10 
inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be
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23 februari 2020
Van 13.00 tot 17.00 uur
Kindercarnaval
Fuif 

Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel organiseert 
zoals elk jaar weer een kindercarnaval ! 
Alle kinderen zijn welkom om er hun 
mooiste verkleedkleren te laten zien 
en ook de ouders kunnen er iets komen 
drinken.
€ 1

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel

 Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel

27 februari 2020
Om 20.30 uur
Nigel Williams - Tijdens de rust
Stand-up comedy

 © Filip Van Roe

Tijdens de rust. 80 minuten comedy 
over het leven, de politiek, en de Mad 
Brave New World waarin we gesukkeld 
zijn. Een strak schema. Stand-up van de 
zuiverste soort.

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

29 februari 2020
Van 13.00 tot 18.00 uur
Wielerwedstrijden
WSC Sint-Jozef Rijkevorsel
Wielrennen
Start wedstrijd nieuwelingen om 13.15 
uur, juniores om 15.00 uur. Omloop via 
Sint-Jozef (straat), Eikendreef, Beerse-
baan, Hoge Heideweg, Oude Goorstraat 
en Stevennekens.
gratis

 Sint-Jozef
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef

Om 20.30 uur
Steven Troch Band
Concert

Steven Troch werd als late tiener be-
smet met het bluesvirus en heeft sinds-
dien in verschillende bekende en onbe-
kende formatie gespeeld. Over de jaren 
heen veranderde Steven in een zeer be-
dreven mondharmonica speler met een 
extra dosis originaliteit, een begena-
digd zanger en een clevere songwriter. 
Zijn nieuwe groep, simpelweg
‘Steven Troch Band’,

bestaat uit topmuzikanten en samen 
zetten ze een dijk van een sound neer.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 14 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

volgende maand

1 maart 2020
Wandeling ‘Landje-ruil
in de Bolkse Beek’

 Kapel Bolk

3 maart 2020
Rijkevorsel Informeert

 Raadzaal gemeentehuis

5 maart 2020
Rijkevorsel Informeert

 PZ Sint-Jozef

6 maart 2020
De Mens try-out

 de Singer

7 maart 2020
Lloyd Cole

 de Singer

9 maart 2020
Kaartprijskamp jokken

 Oude Pastorij

13 maart 2020
Guy Swinnen - Origin tour

 de Singer

Aankondigingen van activiteiten in maart dien je uiterlijk op
dinsdag 3 februari 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.

 



37

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁
MELDINGSFORMULIER
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur,
elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw - 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Opendeurdag
Gratis

 Gemeentelijk Heemkundig Museum
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw
 03 314 41 76
 hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel
 heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke 
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 Bijencentrum De Raam
 Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel

 Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
 Bijencentrum De Raam
 info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be

 © 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 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 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
 Recyclagepark 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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www.112.be/kids

heb je brandweer, een arts 
of de politie nodig,  
dan kan je dag en nacht  
112 bellen in heel Europa

www.112.be/kids

heb je brandweer, een arts 
of de politie nodig,  
dan kan je dag en nacht  
112 bellen in heel Europa


