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Wandelend of lopend je eigen dorp verkennen.
Traag of snel, het maakt niet uit. 
Ieder op z’n eigen tempo, 
door de kerk en de brandweerkazerne. 
Onderweg zwaaien naar de rusthuisbewoners 
en supporteren voor de spelers op het veld. 
Komaan, alles geven !
Ondertussen ben je zelf ook al halverwege.
Vooruitgestuwd door de muziek op het molenterrein 
wenkt dan eindelijk die beloning: daar is de finishlijn. 
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INHOUD

4
Het bezoekerscentrum en de bijentuin van imkersgilde 
Sint-Ambrosius in de Keirschothoeveweg zijn verkocht aan 
de Stichting Kempens Landschap. Zo is het voortbestaan van 
de vereniging gegarandeerd en blijft het bijencentrum ter 
beschikking van de gemeenschap.

30
De winter staat synoniem voor sfeer, gezelligheid en altijd 
wel iets te doen. Deze winter zal net ietsjes anders zijn. 
Toch boksten heel wat verenigingen warme én coronaveilige 
alternatieven in elkaar. Ontdek ze in de rubriek UiT in 
Rijkevorsel.

20
Het lokaal bestuur pakt dit jaar uit met een heus kerstdorp 

aan het Doelenpad. Trek je schaatsen aan en leef je helemaal 
uit op de ijspiste. Of geniet van de hapjes en drankjes die 

verenigingen en lokale handelaars aanbieden in de gezellige 
chalets.

8
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel gaat een samenwerking 

aan met Verslavingskoepel Kempen vzw. Met behulp van 
ervaringsdeskundigen willen we de hulp verbeteren voor 

mensen die het moeilijk hebben met een verslaving en voor 
hun naasten.

12
Een nette straat zonder zwerfvuil, dat is waar we van houden. 
Vind jij dat ook ? Doe dan mee met de ‘zonder zwerfvuil straat’-
wedstrijd. Trommel jouw buren op om ook een affiche achter 
het raam te hangen. Wie weet win je wel een frietkot voor 
jouw straat ! 
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

Beste inwoner,

De natuur heeft tijdens de herfst haar mooiste kleuren laten zien. De temperaturen 
durven zo nu en dan al eens onder het vriespunt te dalen. Winterjassen en handschoenen 
komen weer uit de kast en zijn bij momenten meer dan welkom. Dan weet je dat de 
winter op de deur komt kloppen.

Deze periode kan heel wat fraaie winterbeelden opleveren. Kinderen hopen op wat 
winterpret en dromen stiekem van een sneeuwballengevecht. Naast die winterpret kan 
het mogelijks ook winterellende met zich meebrengen. 

De mensen van de technische dienst staan die dagen klaar om zoveel mogelijk wegen 
sneeuwvrij te maken. Verder in deze editie staat een uitgebreid artikel over dit item. Het kan nuttig zijn dit 
goed te lezen. Ook het strooiplan is hieraan toegevoegd. Tijdens deze winterprikken is een aanpassing van het 
ochtendritueel misschien ook wel aangewezen. Vroeger vertrekken en de rijstijl aanpassen kunnen wonderen doen. 
Ben je een zwakke weggebruiker ? Zorg er dan voor dat je gezien wordt. Je laten zien en gezien worden zijn van 
groot belang in deze donkere dagen.

Om nog even in de winterse sferen te blijven maar met een eerder feestelijke klank maak ik je graag warm voor 
het kerstdorp dat op 18 december van start gaat. Dit idee is ontstaan om de verenigingen en lokale handelaars 
nog een hart onder de riem te steken na de covidellende. Kom zeker eens een kijkje nemen en indien je nog 
cadeautjes nodig hebt, kun je die bij de plaatselijke handelaars zeker nog vinden. Zij zullen jou met warme open 
armen ontvangen en verder helpen. 

En last but zeker not least wil ik eindigen met volgende boodschap. Enkele weken geleden gaf de 17-jarige Aaron 
Dockx het beste van zichzelf tijdens het EK veldrijden. Een naam niet onbekend in Rijkevorsel en ver daarbuiten. 
Op de VAM-berg in Nederland behaalde de junior als enige landgenoot een Europese titel.

Aaron, Rijkevorsel is trots op jou !
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BESTUUR

Tussen 2011 en 2013 bouwde de imkersgilde Sint-Ambrosius op enkele percelen nabij de Keir-
schothoeveweg, langs een stroompje dat iets verderop uitmondt in de Mark, een prachtige bij-
entuin en bezoekerscentrum met een subsidie van LEADER Provincie Antwerpen. In de tuin staan 
meer dan 300 verschillende drachtplanten die toepasselijk geschikt werden in een zeshoekige 
structuur, net als een bijenraat. Er zijn negen thematuintjes die telkens een ander aspect uit 
het leven van de bijen belichten. Jong en oud kan er zo van dichtbij kennismaken met het doen 
en laten van deze nuttige diertjes. Ook het ambacht van de imker wordt mooi uitgedragen in 
het bezoekerscentrum. 

Het bezoekerscentrum en de tuin werden gerealiseerd op vier kadastrale percelen die op het 
moment van realisatie eigendom waren van de voorzitter van de imkersgilde. Gelet op de 
onverdeeldheid van de eigendom ondertussen wou het lokaal bestuur de toekomst van deze 
bijzondere plek in Rijkevorsel veiligstellen. 

Tijdens het ontmoetingsmoment waarop de akte officieel werd ondertekend, spraken de gede-
puteerden van de provincie Antwerpen, onze burgemeester en enkele schepenen met veel lof 
over de vele vrijwilligers die het bijencentrum uitbaten.

Onlangs kocht Stichting Kempens Landschap het bijencentrum De Raam aan.  
Met deze aankoop komt het ongeveer 1,5 ha grote domein in gemeenschaps-
handen en is het voortbestaan van het bijencentrum voorgoed verankerd. Het 
lokaal bestuur Rijkevorsel ondersteunt deze eerste aankoop door Kempens 
Landschap op ons grondgebied met een financiële bijdrage van 20 %. 

Kempens Landschap en gemeente 
Rijkevorsel kopen bijencentrum De Raam

© Ronny Van den Ackerveken



Sluitingsdagen kerst- en nieuwjaarsperiode

Tijdens de kerstvakantie gelden er aangepaste openingsuren 
voor enkele diensten van het lokaal bestuur. 

Op vrijdag 24 en 31 december zal om 12.00 uur het recyclage-
park sluiten.

Het recyclagepark en de Leo Pleysierbibliotheek zullen geslo-
ten zijn op zaterdag 25 december en op zaterdag 1 januari. 

De kinderclub sluit op vrijdag 24 december uitzonderlijk de 
deuren om 16.00 uur. Daarna is de buitenschoolse kinderop-
vang gesloten vanaf maandag 27 december tot en met vrijdag  
31 december. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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Kort verslag raden
25 oktober 2021

Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 13 
oktober 2021 inzake de organisatie van de 
vergaderingen van de gemeenteraad en de 
raad voor maatschappelijk welzijn wordt be-
krachtigd.

De vaststelling van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025, deel gemeente, 
wordt verdaagd naar de volgende zitting.

De goedkeuring van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, 
wordt verdaagd naar de volgende zitting.

Goedkeuring wordt gehecht aan de aanslui-
ting van het lokaal bestuur bij een werkings-
gebied van de toekomstige woonmaatschap-
pij samen met de gemeenten Arendonk, 
Hoogstraten, Merksplas en Ravels.

De raad gaat akkoord om zebrapaden te schil-
deren om een verkeersveilige verbinding te 
maken tussen het Zakdoek-leggen-pad en de 
Hoogstraatstesteenweg. De wegmarkerin-
gen worden aangebracht in de Berkenlaan 
ter hoogte van het kruispunt Berkenlaan en 
Wilgenstraat, en in de Bremstraat ter hoogte 
van het kruispunt Zakdoek-leggen-pad en 
Bremstraat.

De gemeenteraad gaat niet akkoord met het 
voorstel om opdracht te geven aan het col-
lege om over te gaan tot de oprichting van 
een lokale ondernemersraad (LOR) met een 
periodieke vergadering van minstens vier 
keer per jaar.

Goedkeuring wordt verleend aan het school-
specifiek profiel (hernieuwing) voor het 
ambt van directeur lager onderwijs GLS De 
Wegwijzer. 

Kennis wordt genomen van de verslagen van 
het ABOC van 5 en 13 oktober 2021.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
de schoolraad van 22 september 2021 waar-
bij tevens goedkeuring wordt gegeven aan 
het professionaliseringsplan en enkele wijzi-
gingen in het schoolreglement.

De raad gaat akkoord met het algemeen ka-
der van de selectieprocedure voor het ambt 
van directeur lager onderwijs GLS De Weg-
wijzer. 

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
De vaststelling van de aanpassing van het 
meerjarenplan 2020-2025, deel OCMW, 
wordt verdaagd naar de volgende zitting.
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Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zittingen van de gemeenteraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn 
vinden plaats op de maandagen 29 novem-
ber en 6 december 2021 vanaf 20.00 uur. De 
agenda’s worden een achttal dagen voor de 
raadszittingen bekendgemaakt. 

Bij het ter perse gaan van deze 2310 was 
het nog onduidelijk welke coronamaatrege-
len de federale overheid zou opleggen. Het 
publiek is daarom onder voorbehoud welkom 
tijdens de raden. Omwille van de afstands-
regels is er een alternatieve opstelling voor-
zien: bezoekers nemen plaats in de hal waar 

ze de zitting via een scherm kunnen volgen. 
In het gemeentehuis geldt een mondmas-
kerplicht. Als iedereen heeft plaatsgenomen 
voor de vergadering en de afstand kan be-
waard worden, mag het mondmasker afge-
zet worden. 

Via onze communicatiekanalen (website, 
Facebook) houden we je op de hoogte of pu-
bliek al dan niet toegelaten zal zijn tijdens 
de raden. Het audioverslag van de raden kun 
je herbeluisteren op onze website.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/ocmwraad

Is jouw stickerboek 
al bijna vol ?

Is jouw stickerboek van Rijkevorsel al hele-
maal volgeplakt ? Toon hem dan ten laatste 
op 31 december 2021 in de bib, het gemeen-
tehuis of bij de sociale dienst. Wie weet win 
jij dan nog een leuke prijs !

Jouw boek is vol als je alle genummerde 
stickers in het boek hebt verzameld, dus de 
stickers met de logo's van de deelnemers 
hoef je niet in je bezit te hebben om kans te 
maken op een prijs. 

We wensen iedereen nog heel veel verza-
melplezier !

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/stickerboek

BESTUUR

We helpen je graag verder, 
maar dan wel op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal bestuur werken 
op afspraak. Een afspraak maken kan eenvoudig via ons online 
afsprakensysteem. Surf naar www.rijkevorsel.be/afspraak of 
open de 2310-app op jouw smartphone.

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uittreksels, ... kun je ove-
rigens volledig online aanvragen via het e-loket op de webpa-
gina www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer gebruiksvriendelijk en 
bovendien bespaar je zo een rit naar het gemeentehuis.

Ook telefonisch kun je tijdens de openingsuren een afspraak 
maken via onderstaande contactgegevens:
· gemeentehuis: 03 340 00 00
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53

De onthaalbalies in het gemeentehuis, bij de sociale dienst en 
de dienst vrije tijd blijven bereikbaar tijdens de openingsuren. 
Zo kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog steeds pmd-
zakken of cadeaubonnen kopen zonder dat je hiervoor een af-
spraak moet maken.

09:00
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- Vuurwerk tijdens 
de eindejaarsperiode

Om vuurwerk af te schieten heb je toe-
lating van de burgemeester nodig. Het 
vuurwerk mag enkel afgeschoten worden 
op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 
00.30 uur. Een toelating kun je verkrij-
gen door een aanvraagformulier in te vul-
len. Deze vind je terug op de webpagina  
www.rijkevorsel.be/vuurwerk. Stuur het in-
gevulde formulier naar info@rijkevorsel.be  
of bezorg het aan de onthaalbalie in het ge-
meentehuis.

Het lokaal bestuur benadrukt dat het afste-
ken van het vuurwerk gebeurt onder de ver-
antwoordelijkheid van de persoon die deze 
handelingen uitvoert. Vuurwerk fascineert 
heel wat mensen, maar het kan ook gevaar-
lijk zijn. Als je het doet, doe het dan met 
gezond verstand.

Voor het afschieten van het vuurwerk dient 
de organisator op oudejaarsavond de web-
site van de Hulpverleningszone Taxandria te 
raadplegen. Zijn de weersomstandigheden 
te slecht, dan is het mogelijk dat er geen 
vuurwerk in de lucht mag geschoten worden.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/vuurwerk
· www.hvztaxandria.be

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

 

Meer    
info

zoekt een (m/v)

MEDEWERKER LOKALE ECONOMIE (C1-C3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als medewerker lokale economie bouw je mee aan een 
ondernemingsvriendelijke, laagdrempelige en kwalitatieve 
dienstverlening. Je werkt hierbij onder het gezag van en 
rapporteert aan het diensthoofd burgerzaken.

PROFIEL

Je houdt van coördineren en je bent bereid om zowel 
administratief werk achter de schermen te doen als 
loketwerk. Je bent zowel verbaal als administratief sterk. 
Netwerken schrikt jou niet af. Je beschikt over het nodige 
enthousiasme om bij te leren. Je werkt gedreven en correct 
en je kunt zowel zelfstandig als in team werken. Daarnaast 
ben je klantvriendelijk en discreet.

VERDERE INFORMATIE 

Je hebt een diploma van hoger secundair onderwijs. Naast de 
diplomavereiste dien je te slagen voor de selectieprocedure. 
Vanaf twintig inschrijvingen vindt er een preselectie 
plaats. 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 4 januari 2022. 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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LEVEN EN WELZIJN

Rijkevorsel schakelt ervaringsdragers 
verslaving in

We vergeten te vaak dat personen met een verslaving zelf erg wanhopig zijn. Zoals een erva-
ringsdrager verslaving vertelde: je haat jezelf elke dag nog het meest en toch geraak je niet 
uit de cirkel. Om personen met een verslaving en hun familie beter te kunnen helpen gaat het 
lokaal bestuur Rijkevorsel samenwerken met ervaringsdragers verslaving van de Verslavingskoe-
pel Kempen. Deze organisatie heeft als doel de hulp te verbeteren voor inwoners die het moei-
lijk hebben met alcohol, medicatie- of druggebruik of met koop-, gok- of gameverslaving. De 
ervaringsdragers verslaving hebben het zelf meegemaakt wat het is om geen volledige controle 
meer te hebben. Ze kennen de hulpverlening en kunnen vanuit hun ervaring informatie geven. 
Het zijn ervaren gidsen voor inwoners die betrokken zijn bij een verslavingsproblematiek. 

Contactpunt verslaving in Rijkevorsel
In Rijkevorsel is er ook een contactpunt verslaving. Je kunt zelf contact opnemen door te mai-
len naar rijkevorsel@verslavingskoepel.be of via de sociale dienst. Het contactpunt brengt je 
in contact met een ervaringsdrager verslaving, met zelfhulpgroepen of met een contactgroep 
Verslaving in de buurt. Deze contactgroepen zijn zelfhulpgroepen voor alle soorten verslavin-
gen. Of het nu gaat om problemen met alcohol, drugs of een gameverslaving: elke betrokkene 
bij een verslaving is welkom. Zo kan bijvoorbeeld een ouder van een kind met een verslavings-
problematiek komen luisteren naar de mogelijkheden. Een verslaafde kan samen met zijn of 
haar partner komen. Als je iemand mag meebrengen, is de drempel vaak lager om de stap te 
zetten. De contactgroep bespreekt gezamenlijke thema’s in verslavingen, zoals ‘hoe kom je 
de eerste 24 uur door zonder je verslavingsproduct ?’. Op termijn is het de bedoeling dat erva-
ringsdragers verslaving vanuit onze gemeente ook een contactgroep opstarten in Rijkevorsel.

Meer info:
· Verslavingskoepel · rijkevorsel@verslavingskoepel.be · www.verslavingskoepel.be
· Sociale dienst · 03 340 39 65 · socialedienst@rijkevorsel.be

Alcoholmisbruik en het gebruik van verslavende middelen veroorzaakt veel 
leed. Niet alleen bij de verslaafde zelf, maar ook bij zijn omgeving. De 
coronaperiode heeft zich hier ook laten voelen. Sommige mensen zijn minder 
gaan drinken, maar er zijn ook heel wat waarbij deze periode net geleid 
heeft tot een grotere alcoholconsumptie. Anders dan men vaak denkt, komen 
vooral hoogopgeleiden en vrouwen van 65+ in de gevarenzone terecht.
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De Wegwijzer: 
blijf op de hoogte !

Het was best een pittige periode. Na een 
maand van zorgeloos lesgeven, zagen we 
half oktober het coronavirus toch weer zijn 
intrede maken in de basisscholen: besmet-
tingen, testen, quarantaines, ... Er werden 
weer extra inspanningen gevraagd van ou-
ders, zorgpersoneel en leerkrachten. Toch 
lieten we er ons niet door ontmoedigen.
 
Tijdens de Dag van de leerkracht werden 
we verrast door een leuke attentie van ons 
oudercomité. Het doet altijd deugd een aai 
over het hoofd te krijgen. Het oudercomité 
organiseerde trouwens een geweldige piz-
zaverkoop waarvoor eeuwige dank ! 

We trachten als school veel aandacht te 
schenken aan sport en spel. De turnleer-
krachten stellen een jaarprogramma op 
waarbij kinderen de mogelijkheid hebben 

om een groot aantal woensdagnamiddagen 
sport/spel te doen.
 
In de gang beneden is er een heus ‘beweeg-
pad’ aangelegd. Dat is een aaneenschake-
ling van stickers met bewegingsopdrachten 
voor de kinderen: springen, hinkelen, ... 
Ook worden er elke week fietsvaardigheden 
gegeven aan de kinderen. 

Met de plaatselijke politie maken we jaar-
lijks in november een afspraak om de fiet-
sen van de kinderen te komen controleren. 
Geen overbodige luxe om ervoor te zorgen 
dat de fietsen van de kinderen perfect in 
orde zijn (remmen, fietsbel, lichten, reflec-
toren, ...). 

Op de 11 novemberviering waren we verte-
genwoordigd door een mooie delegatie van 
onze school. Het waren de kinderen van 4, 5 
en 6 die zich hiervoor engageerden. Zij zor-
gen er mee voor dat deze donkere periode 
nooit vergeten zal worden.
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Hoe vraag je een Covid Safe 
Ticket of coronapas aan ?

Iedereen heeft sinds 1 november een Covid 
Safe Ticket (CST) nodig om op restaurant, 
café of naar de fitness te gaan. Het Covid 
Safe Ticket bewijst dat je werd gevacci-
neerd, je een negatieve test hebt gehad of 
hersteld bent van de ziekte.

Drie manieren om jouw 
Covid Safe Ticket aan te vragen
1. Digitaal via de app
De makkelijkste manier om aan je Covid 
Safe Ticket te geraken is via je smartphone. 

Daarvoor moet je de gratis CovidSafeBE-app 
downloaden en installeren. Schakel zeker 
familie, vrienden of buren in om je te helpen 
als het installeren niet meteen lukt.

2. Website
Het certificaat kun je ook digitaal opvra-
gen op websites zoals Mijn Burgerprofiel,  
mijngezondheid.be of MyHealthViewer.  
Via deze websites kun je je ticket zelf prin-
ten.

Om certificaten digitaal op te vragen heb je 
identiteitskaart, pincode en kaartlezer no-
dig, ofwel een andere geactiveerde digitale 
sleutel (bijvoorbeeld via itsme).

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten juni, juli, augustus, september en oktober 2021
· Marijnissen Fenne 25 juni 2021 kindje van Marijnissen Jeroen en Van Broekhoven Joyce
· Donders Victor 28 juli 2021 kindje van Donders Kristof en Byns Sanne
· Meesters Menthe 26 augustus 2021 kindje van Meesters Tom en Seeuws Charlotte
· D’Ooghe Mil 21 september 2021 kindje van D’Ooghe Brando en Koks Lisa
· Vanuytsel Maylee 22 september 2021 kindje van Vanuytsel Nikki
· De Ravet Levi 23 september 2021 kindje van De Ravet Sven en Gosselin Sandrina
· Awais Anaya 29 september 2021 kindje van Muhammad Awais en Baloch Ghazal
· Van Den Kinschot Miel 30 september 2021 kindje van Van Den Kinschot Simen en Pellens Emilie
· Abs Viktor 3 oktober 2021 kindje van Abs Steffen en Verachtert Lore
· Bevers Liene 7 oktober 2021 kindje van Bevers Jonas en Verstraelen Karen
· Hakkens Toke 7 oktober 2021 kindje van Hakkens Sjoerd en Aerts Jessica
· Mangelschots Martha 10 oktober 2021 kindje van Mangelschots Jens en Bleumer Jasmien
· Aarts Yanthe 13 oktober 2021 kindje van Aarts Nick en Vermeiren Kim
· Petrovan Delia 15 oktober 2021 kindje van Petrovan Dumitru en Petrovan Marisca

Huwelijken oktober 2021
· Lippens Steven en Wuyts Greet 2 oktober 2021
· Pačariz Mensur en Strijbos Kaat 8 oktober 2021

Overlijdens oktober 2021
· van Gils Jozef °1942 †  3 oktober 2021
· Geerts Lodewijk °1929 †  3 oktober 2021 
· Meeuwissen Martinus °1932 †  7 oktober 2021

· Kemland Roger °1948 † 10 oktober 2021
· Mertens Lea °1942 † 12 oktober 2021
· Wilms Ivona °1933 † 31 oktober 2021
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3. Telefonisch
Je kunt je Covid Safe Ticket ook telefonisch 
aanvragen bij de Vlaamse Overheid op het 
nummer 078 78 78 50. Houd je rijksregister-
nummer bij de hand. Je ontvangt dan on-
geveer na een week je Covid Safe Ticket op 
papier via de post.

Hulp via het lokaal bestuur
Lukt het voor jou echt niet om een certificaat 
te verkrijgen via bovenvermelde opties ? Dan 
kun je ook hulp krijgen via het lokaal bestuur 
van Rijkevorsel. 

Wat moet je hiervoor doen ?
· Maak een afspraak tijdens de openings-

uren van het gemeentehuis via het num-
mer 03 340 00 00.

· Breng je eID én de pincode van je eID mee. 
Zonder pincode van je eID kunnen wij het 
Covid Safe Attest niet afdrukken.

· Ben je de pincode van je eID vergeten ? Dan 
kun je een nieuwe pincode aanvragen. Dit 
kost € 5 euro en duurt twee à drie weken. 
Voor meer info over de pincode, kijk op 
www.rijkevorsel.be/pincode. 

Meer info:
· www.covidsafe.be

Vraag attesten en 
documenten aan via itsme

Kun je de pincode van je identiteitskaart 
moeilijk onthouden ? Wil je een attest opvra-
gen via een e-loket maar werkt je kaartlezer 
plots niet meer ? Activeer dan de itsme-app 
en je moet nooit meer zoeken. 

Wat heb je daarvoor nodig ? Jouw smart-
phone, nog één keer jouw identiteitskaart, 
pincode en een kaartlezer. Of je kunt deze 
app ook activeren met je bankkaart en de 
kaartlezer van de bank. 

Wil je meer weten ? Kijk dan voor meer in-
formatie op www.itmse.be. Of wil je meteen 
aan de slag, dan surf je naar de webpagina 
www.itsme.be/get-started.

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

 

Meer    
info

De slimste manier om veilig 
in te loggen, identiteitsgegevens 
te delen of te tekenen met je gsm.

itsme.be

20180711_ITSME_FLYER.indd   1 17/07/2018   17:47
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Win een frietkot voor jou en je buren

BOUWEN EN WONEN

Een nette straat zonder zwerfvuil, dat is waar Kempenaren van houden. Dit 
was te merken aan het succes van de ‘zonder zwerfvuil straat’-wedstrijd de 
voorbije jaren. Een groot aantal ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches doken op 
achter de Kempense ramen. Vorig jaar kon je voor het eerste jaar inschrijven 
met je volledige straat. Meer dan 100 straten met bijna 2 500 Kempense 
gezinnen namen deel. Een recordaantal !

Daarom wordt deze wedstrijd ook dit jaar herhaald. Hoe meer affiches er in de straat opdui-
ken, hoe krachtiger het signaal dat zwerfvuil echt niet kan. Trommel dus je buren op om ook 
een affiche achter het raam te hangen. Wie weet winnen jullie wel een frietkot voor jouw 
straat.

In Rijkevorsel maak je bovendien dubbel zoveel kans, want het lokaal bestuur voorziet op 
eigen kosten een extra frietkot voor een straat in Rijkevorsel.

Hoe doe je mee aan de wedstrijd ?
· Maak zoveel mogelijk buren warm om deel te nemen en duid één contactpersoon aan.
· Schrijf je straat en de deelnemende huizen voor 10 januari 2022 in via het e-loket op  

www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat. 
· De ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches worden naar de contactpersoon uit jouw straat opge-

stuurd.
· Hang de affiche op een zichtbare plaats in elk ingeschreven huis en laat ze hangen tot en 

met 31 maart 2022. Onaangekondigde controles gaan na of de affiches overal nog hangen.
· Een onschuldige hand trekt drie winnaars. Deze straten mogen op een zelfgekozen dag een 

frietkot in hun buurt verwachten. 
· Het volledige wedstrijdreglement kun je bekijken op www.iok.be. 

Meer info: · www.iok.be
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Rijkevorsel neemt deel aan 
een coachingtraject van 
Mooimakers

Een gezellige gemeente is een propere en 
mooie gemeente waar we graag wonen. 
Daarom is Rijkevorsel toegetreden tot een 
coachingtraject van Mooimakers binnen de 
werking van Vlaanderen Mooi. Mooimakers 
engageert zich in de strijd tegen zwerfvuil 
en zet zelf aanstekelijke acties op.

Samen met dertien andere gemeenten zal 
Rijkevorsel zich inzetten op een effectief en 
efficiënt zwerfvuilbeleid. Een coachingtra-
ject duurt maximaal drie jaar om het huidige 
zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimalise-
ren. Het doel van dit intensieve coachingtra-
ject is een vermindering van het zwerfvuil 
en sluikstort in onze gemeente. Mooimakers 
voorziet hier ook een subsidie voor.

Hoe pakken we dit 
concreet aan ?
Naast een aantal verplichte actiepunten is 
er ook ruimte om te werken rond een aantal 
vrij te kiezen thema's die Rijkevorsel samen 
met IOK Afvalbeheer regionaal zal aanpak-

ken. De acties werken we uit volgens het 
principe ‘meten, plannen en doen’.
· Meten: we monitoren de lokale situatie. 

Waar is zwerfvuil en sluikstort? Wat zijn 
de meest vervuilde plekken? Deze plaat-
sen inventariseren we en volgen we op. 
Daarna zullen we enkele hardnekkige 
plaatsen aanpakken.

· Plannen: we maken een nieuw vuilnisbak-
kenplan, evalueren de bestaande veeg-
plannen en sturen bij waar nodig. Dit kan 
bijvoorbeeld leiden tot het weghalen, het 
bij- of verplaatsen van vuilnisbakken om 
het gebruik ervan te verbeteren. 

· Doen: er komt een plan van aanpak en we 
begeleiden het gemeentepersoneel hierin.

 
Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan 
te pakken is een samenspel vereist van ver-
schillende acties die we kunnen onderbren-
gen in vijf pijlers: infrastructuur, omgeving, 
communicatie, participatie en handhaving. 
Deze pijlers zullen ook aan bod komen bin-
nen alle actiepunten van dit coachingtra-
ject. Samen werken we alvast aan een pro-
per Rijkevorsel !

Meer info:
· www.mooimakers.be
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De Grote Grondvraag: 
gezonde grond is investering 
in de toekomst

Hoe gezond is je grond ? Die vraag wil de 
OVAM samen met de Vlaamse gemeenten 
en steden helpen beantwoorden. De Grote 
Grondvraag geeft alle grondeigenaars in 
Vlaanderen de kans om te controleren of 
hun grond mogelijk vervuild is en eventueel 
gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moe-
ten alle Vlaamse risicogronden onderzocht 
zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) 
verontreinigde gronden minstens in sanering 
zijn. Op de campagnewebsite vinden inwo-
ners en bedrijven van alle Vlaamse gemeen-
ten informatie over de bodemkwaliteit van 
hun perceel.

Wat is een risicogrond ? 
Een risicogrond is een terrein waarop ver-
vuilende activiteiten worden of werden uit-
gevoerd, waardoor er een verhoogd risico op 
verontreiniging is ontstaan. Er is een bodem- 
onderzoek nodig om zekerheid te bieden. 
Naast de periodieke onderzoeksplicht voor 
bedrijven in exploitatie is er ook de één-
malige onderzoeksplicht. Afhankelijk van 
het type activiteit op het terrein moeten 
eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bo-
demonderzoek laten uitvoeren. Het doel is 
om ernstig verontreinigde gronden tijdig op 
te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan 
worden opgestart.

De Grote Grondvraag
Via de website www.degrotegrondvraag.be 
kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen 
hun grond controleren. Heel eenvoudig: de 

grondeigenaar vult zijn of haar adres in en 
aan de hand van de beschikbare informatie 
van de Vlaamse steden en gemeenten zie je 
meteen of de grond een risicogrond is. Als 
dat het geval is, geeft de OVAM stap voor 
stap aan wat te doen om de grond opnieuw 
gezond te maken. Ook als je grond onterecht 
opgenomen is als risicogrond, is het belang-
rijk dit recht te zetten. Hoe je dit moet 
doen, ontdek je op de website.

Bodemonderzoek 
zorgt voor zekerheid, 
sanering niet altijd nodig
Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt 
te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen 
zorgen te maken. Lang niet elke risicogrond 
moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een 
oriënterend bodemonderzoek biedt in eer-
ste instantie vooral informatie en zekerheid 
over de grond en leidt niet noodzakelijk tot 
sanering. Is die sanering toch verplicht (± 15 %  
van de onderzochte gevallen tot op heden) 
dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle 
stappen die de grondeigenaar moet zetten 
om de grond opnieuw gezond te maken. In 
heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten 
van het onderzoek én de sanering dragen.

We roepen alle grondeigenaars in Vlaande-
ren op om via www.degrotegrondvraag.be 
hun grond te controleren. Willen we de be-
oogde timings van 2028 en 2036 halen, moe-
ten we nu van start gaan. Door je grond nu 
al te controleren, kun je als grondeigenaar 
ook vermijden dat je later voor verrassingen 
komt te staan en een verplicht onderzoek 
moet uitvoeren. Langer wachten kan de ver-
ontreiniging bovendien verergeren en het 
prijskaartje hoger doen oplopen. Het is dus 
in ieders belang dat zoveel mogelijk grond-
eigenaars tijdig hun grond nakijken.

Meer info:
· www.ovam.be/de-grote-grondvraag
· www.degrotegrondvraag.be 

BOUWEN EN WONEN
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Slim verhuren:
infoavond voor verhuurders

Het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet en 
de Vlaamse Codex Wonen roepen heel wat 
vragen op bij verhuurders.
· Is dakisolatie en dubbele beglazing ver-

plicht in een huurwoning ? 
· Aan welke normen moeten de elektrische, 

de gas- en verwarmingsinstallaties vol-
doen ?

· Wat zijn de voordelen van een conformi-
teitsattest ? 

· Wat als mijn woning onbewoonbaar wordt 
verklaard ?

· ...

Daarom organiseert het lokaal bestuur Rij-
kevorsel op donderdag 9 december om 19.00 
uur een digitale infoavond (webinar) rond 
woningkwaliteit. De infoavond wordt gepre-
senteerd door twee medewerkers van Kem-
pens Woonplatform die gespecialiseerd zijn 
in het onderwerp.

© Tom Ruelens

Tijdens de presentatie krijg je een overzicht 
van de minimale kwaliteitsnormen waaraan 
een huurwoning moet voldoen. Daarnaast 
wordt de procedure van een woningonder-
zoek toegelicht en verneem je dus hoe je 
kunt vermijden dat je huurwoning onge-
schikt of onbewoonbaar wordt verklaard.

De infosessie richt zich in eerste instantie 
naar verhuurders, maar ook eigenaar-bewo-
ners en huurders zijn welkom. De minimale 
woningkwaliteitsnormen gelden immers 
voor elke woning in Vlaanderen. 

Deelname aan het webinar is gratis, maar 
deelnemers moeten zich van tevoren in-
schrijven. Dit kan door een e-mail te stu-
ren naar kempens.woonplatform@iok.be, 
waarna je een uitnodiging krijgt om de info-
sessie bij te wonen. Je kunt de presentatie 
dan van thuis uit volgen op je pc, laptop of 
tablet.

Afvalkalender 2022

Vanaf 6 december 
in je brievenbus
Houd je brievenbus in de gaten want vanaf 
6 december mag je de afvalkalender 2021 
verwachten. Op deze kalender vind je alle 
vertrouwde informatie over ophaaldata en 
sorteerregels. Door de eindejaarsdrukte bij 
de postbedeling is het best mogelijk dat je 
pas vanaf de tweede helft van december de 
afvalkalender in de bus krijgt. 

Ben je slechtziend ? Dan kun je een groter 
formaat van de afvalkalender vragen via  
afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.

Ontvang een melding 
via de 2310-app
Met de 2310-app krijg je op je smartphone 
een bericht van elke ophaling aan huis. 
Download de gratis app via de App 
Store (Apple) of de Google Play 
Store (Android). Typ ‘2310 Rijke-
vorsel’ in de zoekfunctie en instal-
leer de app.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/afvalkalender
· www.rijkevorsel.be/2310app
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De winterdienst 2021 -2022

De winter staat weer voor de deur. Dit bete-
kent dat de technische dienst van het lokaal 
bestuur, zoals elk jaar, goed voorbereid is om 
onze wegen, fietspaden en stoepen sneeuw- 
en ijsvrij te houden en zo een maximale vei-
ligheid tracht te garanderen. 

Strooiplan gemeentewegen
Praktisch is het niet mogelijk om alle ge-
meentewegen te strooien. Daarom heeft de 
technische dienst een strooiplan opgemaakt. 
Op dit plan worden de hoofdwegen aange-
duid met een onderscheid tussen prioritaire 
en niet-proritaire wegen.

De hoofdwegen worden bij normaal win-
terweer allemaal gestrooid. Enkel als de 
winteromstandigheden zeer extreem zijn, 
zullen alleen de prioritaire wegen worden 
vrijgemaakt. De lijst van hoofdwegen is zo 
samengesteld dat elke inwoner zich slechts 
over korte afstand moet verplaatsen om een 
vrijgemaakte hoofdweg te bereiken. 

Voet-	en	fietspaden
Ook is een lijst opgemaakt van te strooien 
voet- en fietspaden zodat ook de zwakke 
weggebruikers zich veilig op straat kunnen 
begeven. Hierbij willen we graag de aan-
dacht vestigen op de plicht die de bewoners 
hebben om de stoepen ter hoogte van hun 
perceel vrij te maken. 

Gewestwegen
De gewestwegen worden gestrooid door het 
Agentschap Wegen en Verkeer, district Vos-
selaar. Ook de fietspaden langsheen deze 
wegen behoren tot hun bevoegdheid. Dit 
betreft volgende wegen:
· N14 van noord naar zuid: Oostmalsesteen-

weg, Hoek, Dorp, Hoogstraatsesteenweg, 
Gammel en Leemputten

· N131 van oost naar west: Merksplasse-
steenweg, Drijhoek, Bochtenstraat en 
Sint-Lenaartsesteenweg

Het Agentschap Wegen en Verkeer, district 
Vosselaar, kun je bereiken op het nummer 
014 47 30 00. Daarnaast willen we ook wijzen 
op de verantwoordelijkheid van de automo-
bilisten die hun steentje kunnen bijdragen 
tot de algemene veiligheid, o.a. door aange-
past rijgedrag, plaatsing van winterbanden, 
e.d.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/winterdienst

Bloemen op begraafplaatsen

De gemeentelijke technische dienst verwit-
tigt dat er vanaf dinsdag 30 november 2021 
gestart zal worden met het verwijderen 
van de bloempotten aan de gedenkstenen 
op beide kerkhoven. Als de bloemen nog in 
goede staat verkeren, kan er beslist worden 
deze nog wat langer te laten staan. Er mo-
gen in geen geval bloempotten worden in-
gegraven.

BOUWEN EN WONEN
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Strooiplan Rijkevorsel

Opgelet!
Dit is het vaste strooiplan voor de 

gemeente Rijkevorsel. Hou er echter 

rekening mee dat afwijkingen steeds mogelijk 

zijn. Denk maar aan straten waar wegenwerken 

worden uitgevoerd of plaatsen waar de weg 

recent in beton werd aangelegd (hier zou  strooizout 

onherroepelijke schade aan het wegdek veroorzaken).

Legende
n Gemeente prioritair
n Gemeente niet-prioritair
n Vlaams Gewest

 Gemeentegrens
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Rijkevorsel en vier andere 
gemeenten slaan handen in 
elkaar voor betaalbaar wonen

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er 
vanaf 1 januari 2023 in een gemeente of 
stad maar één maatschappij meer zal zijn 
die sociale woningen bouwt, verhuurt en 
verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. 
Het is wel mogelijk dat eenzelfde woon-
maatschappij over meerdere gemeentes 
loopt. Vandaar dat de gemeenteraden van 
Arendonk, Hoogstraten, Merksplas, Rijke-
vorsel en Ravels beslist hebben om samen 
te kiezen voor één woonmaatschappij. Hier-
mee komen we tegemoet aan de vraag van 
de Vlaamse overheid om de sociale huisves-
tingsmaatschappijen te verenigen. 

Deze doordachte beslissing maakt dat de 
bestaande samenwerking tussen de betrok-
ken gemeentes verder wordt uitgebreid, 

waardoor er ook over beleidsdomeinen heen 
ideeën kunnen uitgewerkt worden. Elke ge-
meente zal evenveel aandelen en dus even-
veel zeggenschap hebben in de nieuwe or-
ganisatie.

Vanaf 1 januari 2023 zal de huidige ‘SHM De 
Noorderkempen’ omgevormd worden tot een 
woonmaatschappij. De nieuwe woonmaat-
schappij voor vijf gemeenten komt in de 
plaats van de bestaande huisvestingsmaat-
schappijen DE ARK en SHM Noorderkempen. 

Ook de bestaande SVK-werking in de vijf 
betrokken gemeenten wordt in deze maat-
schappij geïntegreerd en zal zo spoedig mo-
gelijk nog uitgebreid worden. Betaalbaar 
wonen wordt op deze manier op de meest 
toegankelijke manier aangeboden. 

Alle huurders, kopers, erfpachtnemers, 
kandidaten en alle mogelijke betrokkenen 
zullen kunnen blijven rekenen op een kwali-
teitsvolle dienstverlening. De nieuwe woon-
maatschappij wordt zo een sterke partner 
om het lokaal woonbeleid in het noorden van 
de Kempen mee uit te voeren.

Elektrisch rijden met Cambio

Rijkevorsel telt twee Cambio-wagens op 
parking Pastorij die te allen tijden kunnen 
gereserveerd worden. Dit is trouwens ook 
geen overbodige luxe. Ondanks de corona-
pandemie werden er het voorbije jaar 10   000 
Cambio-kilometers gereden met de wagens 
die gestationeerd staan op parking Pastorij.

De elektrische wagen werd tot nu toe hoofd-
zakelijk door de diensten van het lokaal be-
stuur gebruikt, waardoor het enkel tijdens 
de daluren en in het weekend beschikbaar 
was voor inwoners. Vanaf nu wordt deze wa-
gen onbeperkt ter beschikking gesteld aan 
de bevolking.

BOUWEN EN WONEN
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Hoe werkt Cambio precies ?
Als Cambio-gebruiker kun je makkelijk deze 
wagens reserveren via de cambioApp, via 
de website of telefonisch. Wij zorgen dat je  
e-wagen op de standplaats voor je klaarstaat 
met voldoende geladen batterij voor jouw 
rit. Je opent de auto via de app of met de 
Cambio-kaart, ontkoppelt de laadkabel en 
je kunt vertrekken. 

Wist je trouwens dat elektrisch rijden heel 
leuk is ? Het is milieuvriendelijk (geen uit-
stoot), stil en ontspannen (automatische 
versnelling). Ideaal om je wekelijkse bood-
schappen te doen, voor een familiebezoekje 
of een avondje uit. Samen gaan we graag 
voor nog duurzamer onderweg.

Je hoeft dus geen auto meer te hebben om 
er ééntje te gebruiken. Is Cambio voor jou 
het ideale alternatief voor een eigen wagen 
of tweede wagen ? Registreer je dan vandaag 
nog op cambio.be.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/cambio
· www.cambio.be

Breng jouw lege batterijen 
binnen en ontvang een 
batterijtester

Tot en met 27 november ontvangt iedereen 
die lege batterijen binnenbrengt in het re-
cyclagepark een gratis batterijtester van Be-
bat en de OVAM.

Waarom delen Bebat en OVAM 
batterijtesters uit ?
Een batterij is niet altijd helemaal leeg. 
Vaak kun je batterijen die niet meer werken 
in een toestel dat veel spanning vraagt (denk 
aan speelgoedautootjes), nog wel een tijdje 
gebruiken in een ander toestel. Zo hebben 
bijvoorbeeld een keukenweegschaal of de 
afstandsbediening van je TV weinig spanning 
nodig.

Test dus even of je batterij echt helemaal 
leeg is voor je ze naar het recyclagepark of 
een ander ebat inzamelpunt brengt. Je kunt 
dit thuis zelf gemakkelijk testen met een 
voltmeter of een speciale batterijtester.

Geen batterijtester in huis ? Breng je lege 
batterijen tot en met 27 november binnen 
in het recyclagepark van Rijkevorsel en ont-
vang er gratis eentje !

Heeft de batterij nog voldoende voltage ? 
Gebruik ze dan nog even in een ander toe-
stel vooraleer je ze binnenbrengt. Zo haal je 
echt alles uit je batterij !

Opgelet: geldig zolang de voorraad strekt, 
één tester per bezoeker ongeacht het aantal 
binnengebrachte batterijen.

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

 

Meer    
info
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VRIJE TIJD

Kerstdorp in Rijkevorsel
Het einde van het jaar komt dichterbij. Het wordt kouder, overal zie je weer 
kerstversiering opduiken en kerstmuziek knalt door de speakers. Op veel 
plaatsen in België kun je dan ook de jaarlijkse kerstmarkten bezoeken. Een 
bezoek aan een kerstmarkt is dé ideale manier om in de kerstsfeer te komen.

Kom tijdens de eindejaarsperiode gezellig genieten in het kerstdorp !
Ook in Rijkevorsel willen we genieten van deze typische kerstsfeer. Daarom organiseert het 
lokaal bestuur voor het eerst een heus kerstdorp in Rijkevorsel! Je kunt er terecht van 18 tot 
en met 31 december. Het kerstdorp zal voor warmte zorgen tijdens de donkere wintermaan-
den. Chalets gevuld met hartverwarmende drankjes, hapjes om van te smullen en de mooiste 
geschenkartikelen, ... Je zal er allemaal van kunnen genieten. 

Startweekend met traditionele kerstmarkt
We openen het kerstdorp tijdens het weekend van 18 en 19 december met een gezellige kerst-
markt die georganiseerd wordt door Toerisme Rijkevorsel. Verenigingen en hobbyisten zullen je 
verwelkomen in hun charmante kraampjes die opgesteld staan in het parkje aan het Doelenpad. 

Tijdens de volledige periode van het kerstdorp zullen er op parking Doelenpad chalets staan die 
uitgebaat worden door verenigingen en lokale handelaars uit Rijkevorsel. Er zal ook een podium 
worden opgesteld waar je optredens kunt volgen van enkele verenigingen uit ons dorp. Zijn er 
geen optredens bezig ? Dan kun je genieten van sfeervolle kerstmuziek.

 

 

 

ijspiste - kraampjes - optredens

Meer info en openingsuren: www.rijkevorsel.be/kerstdorp
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Ontsteking kerstverlichting

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel nodigt 
alle inwoners uit op de feestelijke ontsteking 
van de kerstverlichting. Iedereen is welkom 
voor een hapje en een drankje op dinsdag  
7 december van 19.00 tot 21.00 uur op par-
king Noord, naast de Sint-Willibrorduskerk.

Kerststallen in Rijkevorsel

Binnenkort halen de kerststalbouwers hun 
kerststallen weer van onder het stof van-
daan.

De kerststal van Sint-Jozef werd in glorie 
hersteld door de bouwers en medewerkers 
van de Kerststal Sint-Jozef vzw. Recent is hij 
voorzien van gloednieuwe beelden. Je kunt 
de kerststal bezoeken van 12 december tot  
7 januari aan de kerk in Sint-Jozef Rijkevorsel.

In de mooie zelfgemaakte kerststal naast de 
kapel van Achtel zullen ook dit jaar levende 
dieren te zien zijn. ’s Avonds is deze eenvou-
dige kerststal stemmig verlicht. De prach-
tige gekapte beelden uit eikenhout door 
Jos Janssens, geboren en getogen in Achtel, 
maken de kerststal uniek. De kerststal is te 
bewonderen van 12 december tot 7 januari.

De inwoners van de wijk Vaerevelden zijn 
trots op hun kerststal. Met materialen uit 
de vroegere steenfabrieken Brimo en Sas 
werd een feeërieke kerststal opgebouwd. De 
aanwezigheid van de ezels, schapen en een 
pony blijft een belevenis voor de kleintjes. 
Eens komen kijken kan van 12 december tot 
9 januari.

Bezoek ook de prachtige Kempense kerststal 
in het centrum van Rijkevorsel. De vele 
dieren zijn de moeite waard om samen met 
de (klein)kinderen te bezichtigen. Je kunt 
de kerststal komen bezichtigen van 13 de-
cember tot 3 januari. 

Schaatspret op de ijspiste
Als klap op de vuurpijl zal er ook een fantastische ijspiste staan ! Jong en oud zullen de schaat-
sen kunnen aantrekken om tegen een democratische prijs van € 8 het beste van zichzelf te 
geven op de schaatsbaan. Voor deze prijs krijg je de hele dag toegang tot de piste. De scholen 
uit Rijkevorsel krijgen tijdens de week van 20 december al eens de kans om deze gratis uit te 
testen. Plezier gegarandeerd !

Het kerstdorp zal alle dagen geopend zijn van 14.00 tot 22.00 uur en op zondag van 13.00 tot 
21.00 uur. Op 24 en 25 december zal het dorp even de deuren sluiten en op vrijdag 31 december 
kun je er terecht van 13.00 tot 17.00 uur. 

Meer info: · www.rijkevorsel.be/kerstdorp
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Regel op voorhand 
je oudejaarsnachtticket 
voor de Feestbus

Naar goede gewoonte kunnen de inwoners 
van Rijkevorsel ook dit jaar weer beroep doen 
op gratis feestbussen tijdens oudejaarsnacht 
en nieuwjaarsdag. Je kunt hiervoor een spe-
ciaal sms-ticket aankopen. Wees er snel bij, 
want de tickets zijn beperkt.

Vanaf 1 december 2021 kun je je registreren 
voor een oudejaarsnachtticket op de web-
site www.delijn.be. De eerste 600 inwoners 
van Rijkevorsel die zich registreren krijgen 
een gratis ticket.

Met dit gratis ticket mag je van oudejaars-
nacht (vanaf 18 uur) tot en met 1 januari 
onbeperkt gebruik maken van de bussen en 
trams van De Lijn. Zowel van de speciale 
feestbussen als van het gewone stads- en 
streekvervoer, uitgezonderd de Limburgse 
snellijnen.

Je activeert je gratis ticket door op oudjaar 
EVENT te sturen naar 4884 voor je op de bus 
of tram stapt. Per sms-ticket wordt er een 
kost van € 0,15 aangerekend door je provi-
der. Als je je niet op voorhand registreerde, 
kost het sms-ticket EVENT je € 4 (+ € 0,15 
providerkost).

Meer info over de route en haltes vind je bin-
nenkort op de website van De Lijn.

Belle Perez in de 
Sint-Willibrorduskerk

Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feestver-
pakking ! Het gelijknamige album en een 
geweldige liveshow, dat is wat je mag ver-
wachten van de Spaanse schone.

Op zaterdag 4 december brengt Belle de 
beste nummers uit haar carrière in de Sint-
Willibrorduskerk. De deuren van de kerk 
gaan open om 19.30 uur. Het optreden start 
om 20.30 uur.

De inkomkaarten kun je kopen aan de ont-
haalbalie in het gemeentehuis en aan de 
balie in de Leo Pleysierbibliotheek. Tickets 
kosten € 25 in voorverkoop en € 30 ter 
plaatse (geen gereserveerde plaatsen).

We gaan er een super-editie van maken, na-
tuurlijk rekening houdend met de geldende 
maatregelen van dat moment.

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

VRIJE TIJD

Begin je feestje
dit jaar al op
bus of tram

delijn.be/oudjaar
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Lezing in de bibliotheek

‘In de greep van je genen’ 
door Dirk Draulans
· donderdag 9 december 2021 om 19.30 uur 
· zaal Forsela, eerste verdieping 
 Leo Pleysierbibliotheek
· inkom: € 5
· inschrijven via bibliotheek@rijkevorsel.be, 

03 340 00 50 of in de bib

De moderne tijd overlaadt ons met schuld-
gevoelens en angsten: overgewicht, krach-
tige stormen, de bedreiging door allerlei 
chemische stoffen in ons voedsel en in onze 
omgeving, ... Dit alles houdt ons meer en 
meer bezig.

Na een analyse van de moderne maatschap-
pij komt bioloog, journalist en schrijver Dirk 
Draulans uit bij de wondere wereld van onze 
genen! Het feit dat niet al onze genen inge-
steld zijn geraakt op de moderne tijd, kan 
ons danig parten spelen. En omdat we al-
lemaal verschillend zijn, reageert ieder van 
ons anders op de eisen van de veranderende 
wereld.

Tijdens deze lezing, georganiseerd door het 
Davidsfonds samen met het lokaal bestuur 

Rijkevorsel en Avansa Kempen, legt Dirk 
Draulans uit waarom we soms moeilijk vat 
krijgen op bepaalde cruciale aspecten van 
ons leven. Misschien helpt dit inzicht ons wel 
om gelukkiger door het leven te gaan.

Sportgala 2020 en 2021

Op vrijdag 18 februari 2022, richt de sport-
raad samen met het lokaal bestuur het ‘Sportgala 2020 en 2021 
Rijkevorsel’ in. Langs deze weg willen we iedereen oproepen 
om een sporter of sportvereniging te nomineren voor het sport-
gala.

Gezocht: unieke personen 
in de sportwereld van Rijkevorsel
Met deze editie gooien we het traditionele concept van het 
sportgala helemaal om. Dit jaar gaan we op zoek naar de meest 
unieke personen in de sportwereld van Rijkevorsel. Heb jij die 
ene ultieme sporter of ploeg waar jullie als vereniging heel 
trots op zijn? Of vind je dat het tijd is dat die ene vrijwilliger, 
trainer of bestuurslid die elke week klaarstaat voor de club 
wordt geëerd ? Het kan allemaal volgens het nieuwe concept 
van het sportgala.

Voorwaarden waaraan de kandidaten moeten voldoen:
· Inwoner zijn van Rijkevorsel.
· Als ploeg deel uitmaken van een Rijkevorselse vereniging of 

gevestigd zijn in Rijkevorsel.
· Een unieke persoon zijn in de sportwereld van Rijkevorsel 

voor 2020 en 2021:
 •  Een belangrijke bijdrage leveren aan het sportgebeuren in  

 Rijkevorsel.
 •  Een bijzondere actieve sportcarrière hebben.

Kandidaturen, alsook overzichten van kampioenen in 2020 en 
2021, kun je bezorgen bij de sportdienst tot en met 18 januari 
2022. De nodige formulieren vind je terug op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/sportgala of kun je bekomen bij de dienst 
vrije tijd.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sportgala
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VRIJE TIJD

Dag van de Jeugdbeweging:
dank aan jeugdverenigingen

Op vrijdag 22 oktober organiseerden de 
jeugdraden van Rijkevorsel en Hoogstraten 
voor de achtste keer een ontbijtactie in het 
kader van de Dag van de Jeugdbeweging 
voor jongeren die in Hoogstraten op school 
zitten. 

Vanaf 7.00 uur kon de jeugd terecht op het 
grasveld achter zaal Pax in Hoogstraten. Net 
als de vorige jaren was de opkomst mas-
saal. DJ-ING bracht er al snel de sfeer in en 
schudde de jeugd wakker met haar beats. 
Het feest ging door tot 8.15 uur, maar moest 
dan afgerond worden zodat de verenigde 
jeugd naar school kon vertrekken. De Dag 
van de Jeugdbeweging 2021 was weer een 
heus succes !

Verras eens iemand met een cadeaubon of cadeaubox

Leuk om te krijgen en minstens even leuk om te geven zijn de cadeaubonnen waarmee je in de Rij-
kevorselse handels- en horecazaken terechtkunt. De cadeaubox ‘Veusselse Verwennerij’ 
is een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten.

De cadeaubonnen en de cadeaubox kun je kopen aan de 
infobalie in het gemeentehuis en in de Leo Pleysierbiblio-
theek. De actuele deelnemerslijst wordt bijgevoegd bij aan-
koop van de bon(nen). Voor de cadeaubox betaal je € 25.

Meer info:
· 03 340 00 52 (00)
· toerisme@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/cadeaubon
· www.rijkevorsel.be/veusselseverwennerij

Cadeaub
on Te besteden bij de deelnemende handelaars van 

Rijkevorsel. Actuele lijst 
zie www.rijkevorsel.be

Geldig tot:

€ 5

Toerisme Rijkevorsel vzw

Molenstraat 5 I 2310 Rijkevorsel

tel. 03 340 00 52

toerisme@rijkevorsel.be I www.rijkevorsel.be

Cadeaubons_2021_ToerismeRijkevorsel.indd   3

19/03/21   14:52

Cadeaubon
Te besteden bij de deelnemende handelaars van 

Rijkevorsel. Actuele lijst zie www.rijkevorsel.be

Geldig tot:

€ 10

Toerisme Rijkevorsel vzw

Molenstraat 5 I 2310 Rijkevorsel

tel. 03 340 00 52

toerisme@rijkevorsel.be I www.rijkevorsel.be

Cadeaubons_2021_ToerismeRijkevorsel.indd   2

19/03/21   14:52Cadeaubon
Toerisme Rijkevorsel vzw
Molenstraat 5 I 2310 Rijkevorsel
tel. 03 340 00 52
toerisme@rijkevorsel.be I www.rijkevorsel.be

Te besteden bij de deelnemende handelaars van 
Rijkevorsel. Actuele lijst zie www.rijkevorsel.be

Geldig tot:

€ 20

Cadeaubons_2021_ToerismeRijkevorsel.indd   1 19/03/21   14:52
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· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· evenementen@rijkevorsel.be – 03 340 00 54
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 52

 

Meer    
info

Feestweek in de Kinderclub

Op vrijdag 24 december zal de Kinderclub 
de deuren sluiten om 16.00 uur. Tijdens de 
kerstvakantie is de Kinderclub gesloten van 
27 december 2021 tot en met vrijdag 31 de-
cember 2021. Op vrijdag 7 januari zal de Kin-
derclub uitzonderlijk om 17.00 uur sluiten 
omwille van de nieuwjaarsreceptie voor het 
personeel van het lokaal bestuur.

Vanaf 3 tot en met 7 januari 2022 staat de 
begeleiding van de Kinderclub weer paraat 
om de kinderen op te vangen met leuke acti-
viteiten. In de speelhoeken is er ruimte voor 
elk kind om zich volledig uit te leven. We 
gaan er een fijne feestweek van maken want 
we vieren (weliswaar een beetje uitgesteld) 
het 25-jarig bestaan van de kinderclub.

Net zoals tijdens de herfstvakantie zullen 
we opvang organiseren in de Kinderclub 
centrum en Sint-Jozef. Inschrijven voor deze 
dagen kan van maandag 6 december om 
19.15 uur tot en met zondag 19 december. 
Er wordt met een inschrijvingsstop gewerkt. 
Dat betekent dat er maximum 98 kinderen 
in de Kinderclub centrum en 42 kinderen in 
de Kinderclub Sint-Jozef kunnen opgevangen 
worden. 

Na de uiterste inschrijvingsdatum van 19 de-
cember 2021 zullen er hoe dan ook geen in-
schrijvingen meer worden aangenomen voor 
de kerstvakantie. Deze maatregel hanteren 
we om een kwaliteitsvolle opvang voor de 
kinderen te garanderen.

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

25-jarig bestaan Kinderclub 
en speelpleinwerking 
Kiekeboe
Op zaterdag 8 januari vieren we het 
25-jarig bestaan van de kinderclub en 
speelpleinwerking Kiekeboe. Zet deze 
datum alvast in je agenda !

Verkeershinder

18 en 19 december: 
graveltocht-wielertocht
Gammelse Wielervrienden
Op zaterdag 18 en zondag 19 december, 
telkens van 8.00 tot 18.00 uur, richten de 
Gammelse Wielervrienden een graveltocht 
en veldtoertocht in met start en aankomst 
in de Pioenstraat. Hiertoe zal een gedeelte 
van de Pioenstraat worden afgesloten vanaf 
De Schakel tot het kruispunt met de trage 
weg Ozewiezewozepad.
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Wie zijn jullie en
wat doen jullie ? 
FC Sint Jozef SK is een voetbalvereniging 
die voetballers (m/v) de kans wil bieden 
om op een aangename wijze hun hobby te 
beoefenen. Plezier staat boven prestatie. 
Bovendien proberen we als club het sociaal 
weefsel te vormen van onze parochie. We 
proberen de (financiële) drempel zo laag 
mogelijk te houden door jeugdspelertjes 
de kans te geven het eerste jaar gratis te 
voetballen. Samengevat: we proberen een 
warme club te zijn voor iedereen.

Geef een korte geschiedenis
De club werd opgericht in 1924 en bestaat 
dus bijna 100 jaar. Hoe het er 100 jaar gele-
den aan toeging, kunnen we helaas niet ver-
tellen. Doorheen de jaren is onze club een 
constante geweest met als sportief hoogte-
punt enkele seizoenen in vierde klasse, nog 
voor Zwarte Leeuw . Sinds halfweg de jaren 
zeventig pendelt de club tussen tweede en 

vierde provinciale. Momenteel zijn we actief 
in derde provinciale. Maar veel belangrijker 
is onze florissante jeugdwerking die pakweg 
tien jaar geleden volledig op haar gat zat. 
Door hard te werken zijn we nu volop bezig 
onze opgelopen achterstand in te halen.
 
Hoe zit jullie werking in elkaar ?
We hebben een hoofdbestuur dat om de twee 
weken officieel vergadert maar via de mo-
derne communicatiemiddelen (WhatsApp) 
eigenlijk dagelijks vergadert. Verder hebben 
we een jeugdcoördinator die de werking van 
de jeugd aanstuurt middels één of twee ver-
gaderingen per jaar met de trainers. Sinds 
kort hebben we ook een feestcomité in het 
leven geroepen om ... te feesten en is er een 
heuse supportersclub ‘De Zjeffen’.

Vanaf welke leeftijd 
kun je lid worden ? 
Aansluiten kan in principe vanaf vijf jaar 
(categorie U6).

FC Sint-Jozef SKVereniging in de kijker
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Wat zijn de belangrijkste 
evenementen van de club ?
Uiteraard is er tijdens het seizoen elke week 
voetbal. Verder zijn we gekend voor onze 
rommelmarkt op 1 mei, hebben we onze 
eigen tent op Sint-Jozef Kermis, is er een 
jaarlijkse bingo, organiseren we een wafel-
verkoop en is er een jeugdtoernooi in mei en 
december. Jaarlijks proberen we altijd wel 
iets speciaals te doen. In de zomer organi-
seren we voetbalkampen voor jongeren die 
niet bij de club aangesloten hoeven te zijn.

Sinds enige tijd wapperde er bij 
jullie een Schotse vlag. Wat was 
hiervan de reden ?
Dat was de enige vlag die we hadden. Later 
heeft er ook nog een Belgische vlag gewap-
perd en een regenboogvlag maar momenteel 
wapperen er drie vlaggen in de clubkleuren, 
blauw-wit.

Wat willen jullie met de club 
graag nog bereiken ?
Onze hoofdbekommernis ligt momenteel bij 
het moderniseren van onze accommodatie, 

gelegen aan de Zuiderdijk, langs de vaart in 
Sint-Jozef. We zouden graag nieuwe kleed-
kamers bouwen en onze kantine uitbreiden 
met een terras. Verder beseffen we dat door 
de groei van de club er bijkomend terreinen 
verlicht moeten worden.

Wie nomineren jullie 
als volgende vereniging ?
De Freddy Sunder Bigband. Als wij ons niet 
vergissen, zijn zij het die we soms horen re-
peteren in het zaaltje van ons clublokaal bij 
Cel en José. Het heeft ons altijd al geïnte-
greerd wie ze zijn en waarom ze het doen. 
Noem het een gezonde curiositeit.

FC Sint-Jozef SK

· Hoofdactiviteit: Voetbal
· Aantal jaren actief: sinds 1924
· Aantal leden: 300 leden
· E-mail: contact@fcsint-jozefsk.be
· Website: www.fcsint-jozefsk.be
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Meldingen kun je ook doorgeven via het e-loket op de gemeentelijke website: www.rijkevorsel.be/meldingen 
Voor meldingen over defecte straatlampen kun je terecht op de website www.straatlampen.be
of op het gratis telefoonnummer 0800 6 35 35.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
n Verkeer

n Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

n Wegen

n Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

n Straatmeubilair

n Milieu

n Sluikstort en zwerfvuil

n Groen

n Lokalenverhuur

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

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

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

✁

MELDINGSFORMULIER
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Geflitst...

14 oktober 2021  Lancering winkelbus

21 oktober 2021   

Rijkevorsel Informeert

26 oktober 2021   

Lezing Mathilde Masters voor het

vijfde leerjaar van GLS De Wegwijzer 

6 november 2021   

Oxyclean Cyclocross Challenge in 

Gemeentebos in Sint-Jozef 

Rijkevorsel  

29 oktober 2021   

Red Zebra in de Singer 

16 oktober 2021  Jubilarissenviering in GC Sint-Jozef  

©
 B

ar
t 

H
uy

sm
an

s

©
 B

ar
t 

H
uy

sm
an

s

23 oktober 2021  Verwendag bibliotheek

7 oktober 2021  Project Sportkompas in GC Sint-Jozef 
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1 december 2021
Om 20.30 uur
Bill Stewart Trio
Concert

Als het om jazzdrummen gaat, staat Bill 
Stewart al meer dan dertig jaar aan de 
top. Onlangs vormde hij een nieuw trio 
onder zijn eigen naam, met generatie-
genoot Larry Grenadier op contrabas 
en de jongere tenorsaxofonist Walter 
Smith III. Op 1 december kun je dit top-
trio bewonderen in de Singer !
Voorverkoop: € 21 
Inkomprijs: € 23 
Voorverkoop studenten: € 14 
Inkomprijs studenten: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

3 december 2021
Om 20.00 uur
12de Muziekquiz de Singer 
(volzet)
Quiz

De 12de Muziekquiz van de Singer be-
looft opnieuw een originele en toe-
gankelijke editie te worden met een 
muzikaal vragenpallet waarbij zowat 
alle genres aan bod komen. Je mag je 
verwachten aan gevarieerde tafelron-

des, geestige videoclips en zowel ver-
trouwde als licht afwijkende audiofrag-
menten.
€ 20 per ploeg van 4 personen

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

4 december 2021
Om 20.30 uur
Winterklanken met Belle Perez
Concert

Belle Perez met Fiesta Perez, dat is 
Belle Perez in feestverpakking ! Belle 
brengt tijdens haar show de beste num-
mers uit haar hele oeuvre, van Hello 
World tot Rumba, en natuurlijk alle hits 
daar tussenin: Enamorada, El Mundo 
Bailando, Honeybee, ... Eén ding is 
zeker: je zal genieten ! Kaarten zijn te 
koop bij de balie in het gemeentehuis 
en in de Leo Pleysierbibliotheek.
€ 25
Inkomprijs: € 30

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 toerisme@rijkevorsel.be
 03 340 00 52

7 december 2021
Van 19.00 tot 21.00 uur
Ontsteking van de kerstverlichting
Kerstactiviteit
Het lokaal bestuur van Rijkevorsel no-
digt alle inwoners uit op de feestelijke 
ontsteking van de kerstverlichting. Ie-
dereen is welkom voor een hapje en 
een drankje op dinsdag 7 december van 

19.00 tot 21.00 uur aan Parking Noord 
naast de Sint-Willibrorduskerk.

Gratis
 Parking Noord 

 Dorp - 2310 Rijkevorsel
 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 52
 evenementen@rijkevorsel.be

8 december 2021
Om 20.30 uur
Soet Kempeneer Trio feat. 
Magic Malik
Concert

Bassist Soet Kempeneer maakt deel uit 
van de nieuwe en beloftevolle lichting 
van Belgische jazzmuzikanten. Voor zijn 
eigen trio koos hij twee kleppers, nl. pi-
anist Bram de Looze en drummer Samuel 
Ber. In de Singer nodigen ze een heel 
bijzondere gast uit ! Fluitist Magic Malik 
is een absolute topper van de Franse 
jazzscène. Hij werkte o.m. samen met 
Laurent Garnier en St Germain.
Voorverkoop: € 14 
Inkomprijs: € 16 
Voorverkoop studenten: € 10 
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be
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9 december 2021
Om 19.00 uur
Slim verhuren: 
infoavond voor verhuurders
Digitale infovergadering

 © Tom Ruelens

Tijdens deze online infosessie krijg je 
een overzicht van de minimale kwali-
teitsnormen waaraan een huurwoning 
moet voldoen. Daarnaast wordt de  
procedure van een woningonderzoek 
toegelicht en verneem je dus hoe je 
kunt vermijden dat je huurwoning on-
geschikt of onbewoonbaar wordt ver-
klaard. De infosessie richt zich in eerste 
instantie naar verhuurders, maar ook 
eigenaar-bewoners en huurders zijn 
welkom.
Gratis

 Online
 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 

 Kempens Woonplatform
 Kempens.woonplatform@iok.be

 Reserveren via e-mail.

Om 19.30 uur
In de greep van je genen
Lezing

Na een analyse van de moderne maat-
schappij komt Dirk Draulans uit bij de 
wondere wereld van onze genen. Hij 

legt ons uit waarom we soms moeilijk 
vat krijgen op cruciale aspecten van 
ons leven. Misschien helpt deze avond 
ons om gelukkiger door het leven te 
gaan.
€ 5

 Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be

 Reserveren via e-mail.

10, 11, 12, 16, 17, 21 
en 25 december 2021

Om 20.00 uur 
Zondag 19 december om 14.00 uur
’t Veussels Tonjel speelt ‘Kerst ? Mis !’
Theatervoorstelling

We zijn volop aan het repeteren voor 
onze eindejaarsvoorstellingen: ‘Kerst ? 
Mis !’ Het belooft een verrassend ver-
haal met een hoog lachgehalte te  
worden. Bestel je tickets via onze web-
site !
€ 10

 Vonder-Vallei
 Salmmeirweg 17
 2310 Rijkevorsel

 ’t Veussels Tonjel
 info@tveusselstonjel.be
 www.tveusselstonjel.be

 Reserveren via website.

13 december 2021
Om 19.30 uur
Kaartavond Landelijke Gilde
Spel

Jokken. Deuren open om 19.30 uur.
 Oude Pastorij

 Dorp 47
 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel

17 december 2021
Om 20.30 uur
Jan Jaap van der Wal - Try-out 
(uitverkocht)
Stand-up comedy

Jan Jaap van der Wal ontdekte een 
tijdje geleden Vlaanderen en werd sta-
pelverliefd. In de voorstelling ‘III-ième’ 
ontdekken we de eerste barsten in zijn 
relatie met Vlaanderen. De relatie is 
nog steeds vurig, maar nu en dan duiken 
er kleine irritaties op. Hij aanvaardt ze 
wel, maar het is tijd om er eens over 
te praten.

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Legende
 adres
 info
 telefoon
 e-mail

 website
 facebook
 instagram
 2310-app
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18 december 2021
Om 19.30 uur
Leeuwenkwis
Quiz

Algemene quiz voor jong en oud. Ook 
gelegenheidsploegen meer dan wel-
kom. Opmaak en presentatie door Luc 
Herthogs. Leuke avond gegarandeerd !
€ 20

 Kantine KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 13
 2310 Rijkevorsel

 KFC Zwarte Leeuw
 sysmans@telenet.be

Om 20.30 uur
Desperated Company - Kerstspecial 
(uitverkocht)
Concert

Desperated Company brengt dit jaar 
voor de vijftiende (!) keer hun kerst-
show op het podium van De Singer. Tel-
kens voor een uitverkochte, doch altijd 
gezellige zaal. Opgericht in 1967 maken 
nog steeds twee originele leden (Ed en 

Rik) deel uit van deze Kempense groep. 
Ook dit jaar weer spelen ze hun versies 
van bekende en minder gekende num-
mers uit het pop-rock genre, aan elkaar 
gebabbeld met enkele leuke wetens-
waardigheden. 
€ 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

18 en 19 december 2021
Zaterdag 14.00 tot 22.00 uur
Zondag 13.00 tot 21.00 uur
Kerstmarkt
Kerstactiviteit

We openen het kerstdorp tijdens het 
weekend van 18 en 19 december met 
een gezellige kerstmarkt die georgani-
seerd wordt door Toerisme Rijkevorsel. 
Verenigingen en hobbyisten zullen je 
verwelkomen in hun charmante kraam-
pjes die opgesteld staan in het parkje 
aan het Doelenpad. 
Gratis

 Kerstdorp Rijkevorsel
 Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Toerisme Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/kerstdorp
 toerisme@rijkevorsel.be
 03 340 00 52

18 -23 december 2021
26 -31 december 2021

 14.00 tot 22.00 uur
Op zondagen 13.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 31 dec. 13.00 tot 17.00 uur
Kerstdorp Rijkevorsel
Kerstactiviteit

Voor de eerste keer organiseert het 
lokaal bestuur een heus kerstdorp in 
Rijkevorsel. Het kerstdorp zal voor 
warmte zorgen tijdens de donkere win-
termaanden. Chalets gevuld met hart-
verwarmende drankjes, hapjes om van 
te smullen en de mooiste geschenkar-
tikelen, sfeervolle kerstmuziek, optre-
dens van onze verenigingen, ... Je zal 
er allemaal van kunnen genieten. Nog 
niet overtuigd ? Er wordt een ijspiste 
opgetrokken waar je voor een bedrag 
van € 8 de hele dag kunt schaatsen. 
Plezier gegarandeerd !

 Kerstdorp Rijkevorsel
 Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 kerstdorp@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kerstdorp

19 december 2021
Van 8.00 tot 14.00 uur
29ste mountainbike kersthappening 
Mountainbike

Aankondigingen van activiteiten in januari dien je uiterlijk op
zondag 5 december 2021 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 bestuur heeft
het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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De Gammelse Wielervrienden richten 
voor de 29ste maal een veldtoertocht 
in door een bosrijke omgeving. Het ver-
trek is in het Gemeenschapscentrum. 
De toertocht loopt langs Rijkevorsel, 
Beerse, Merksplas, Wortel, Hoogstra-
ten, Beerse en eindigt terug in Sint-
Jozef Rijkevorsel. Met mountainbikes 
wordt een afgepeild parcours gevolgd. 
De kortste rit is 27 km, de langste rit 
is 43 km. Inschrijven tussen 8.00 en  
10.30 uur.
VWB- en WBV-leden: € 4 
niet-leden: € 6

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

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

 Reserveren via website.

22 december 2021
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag
nieuwe kleuters 
Opendeurdag

Kleuters die op 10 januari 2022 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
 directie@het-kompas.be
 03 312 37 33
 www.het-kompas.be

23 december 2021
Om 20.30 uur
Breathing o.l.v. Gregory Hutchinson
Concert

Om de tiende verjaardag van het  
Breathing project te vieren, nodigde 
het Koninklijk Conservatorium Ant-
werpen de Amerikaanse jazzdrummer  
Gregory Hutchinson uit als coach. Hij 
zal twee weken lang intensief repete-
ren met de studenten. Het resultaat 
van hun gezamenlijke creatieve zoek-
tocht hoor en zie je op het podium van 
de Singer.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 15 
voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

28 december 2021
Om 20.30 uur
Jesse Dockx European Quintet
Concert

Artist in residence.
voorverkoop: € 12 
inkomprijs: € 15 

voorverkoop studenten: € 8 
inkomprijs studenten: € 10

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

volgende maand

8 januari 2022
25-jarig jubileum Kinderclub en 
speelpleinwerking Kiekeboe

 Spiegeltent naast 
 WZC Prinsenhof

14 januari 2022
Boundless Trio

 de Singer

20 januari 2022
Lezing Hendrik Vos - 
‘De EU: geploeter van crisis 
naar crisis’

 Zaal Forsela 
 Leo Pleysierbibliohteek

22 januari 2022
The obsCURE – 
a tribute to The Cure

 de Singer

26 januari 2022
Drempeldag nieuwe kleuters

 GVBS Het Kompas

Steve Wynn solo
 de Singer

27 januari 2022
Erik Van Looy - Try-out

 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 10.00 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 derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur 
Elke dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
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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Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@rijkevorsel.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@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

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

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
dinsdag momenteel gesloten
donderdag momenteel gesloten

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur op afspraak

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag -vrijdag 9.00-12.00 uur op afspraak

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag 9.00 - 12.00 uur & 17.00 - 20.00 uur op afspraak
woensdag  13.00 - 17.00 uur op afspraak
vrijdag  9.00 - 12.00 uur op afspraak

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 20
 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

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.van.den.eijnden@rijkevorsel.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

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 op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag  8.00 - 12.00 uur 12.30 - 19.00 uur
woensdag  8.00 - 12.00 uur 12.30 - 15.30 uur
donderdag  8.00 - 12.00 uur 
vrijdag  8.00 - 12.00 uur 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 op afspraak
maandag 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 13.00 - 15.30 uur op afspraak
 

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

Openingsuren diensten                   



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

 

 

 

ijspiste - kraampjes - optredens

Meer info en openingsuren: www.rijkevorsel.be/kerstdorp


