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De ochtendnevel vlijt zich neder
als een teder tapijt over het water.
De eerste, voorzichtige zonnestralen 
transformeren het geheel
tot een kleurrijk theater.
Gele tinten, een vuuroranje gloed
Nietsvermoedend kruipt de dageraad 
ons zachtjes tegemoet.
Een moment van schoonheid 
dat vliegensvlug zal verdwijnen 
wanneer de zon weer uitbundig zal schijnen.

© Marc Engelbos
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INHOUD

4
Het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar organiseren een 
infomoment rond de invulling van de site Sas. Ben je benieuwd 
hoe het terrein er in de toekomst zal uitzien ? Kom gerust langs 
op zaterdag 3 december in het Gemeenschapscentrum.

18
Meer en meer burgers gaan over tot de aankoop van een 

elektrische wagen. Wist je dat er verschillende voordelen zijn 
om te beslissen om een thuislaadpaal te installeren ? 

Het lokaal bestuur organiseert samen met IOK een 
groepsaankoop thuislaadpalen.

8
Het is voor ouderen soms moeilijk om de stap van een verhuis 

naar een woonzorgcentrum te zetten. Wat houdt hen tegen en 
hoe kan het toch heerlijk wonen zijn in een WZC ? 

Ann Peuteman, journaliste, is op donderdag 1 december 
uitgenodigd voor het geven van een lezing over het wonen in 

een woonzorgcentrum. 

22
De kerstperiode staat voor gezelligheid en samenhorigheid met 
familie en vrienden. Het lokaal bestuur, Toerisme Rijkevorsel en 
onze verenigingen organiseren tal van activiteiten om van onze 
gemeente een warme gemeente te maken tijdens de laatste 
weken van het jaar.

14
Het eindejaar nadert met rasse schreden. Heb je plannen om 
vuurwerk af te schieten ? In onze gemeente mag je enkel en 
alleen vuurwerk ontsteken tijdens de oudejaarsnacht tussen 
23.30 en 00.30 uur en op voorwaarde dat je de toelating hebt 
van de burgemeester. 

© Johan Kaethoven
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VOORWOORD

Bert Vangenechten,

Voorzitter bijzonder comité
sociale dienst

Schepen van sociale zaken, 
tewerkstelling, informatica
en energie

We gaan alweer de laatste maand van 2022 in. De tijd vliegt. De laatste maand is er één 
vol feesten en cadeautjes. Omdat cadeautjes niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn, 
zetten we ook dit jaar de feeënbomen weer buiten. Voor de meesten van ons zijn de 
gevraagde pakjes een kleine inspanning, maar voor de kinderen uit kwetsbare gezinnen 
zijn ze zeer belangrijk voor hun zelfbeeld en het gevoel om erbij te horen. Loop ze dus 
zeker niet voorbij als je de supermarkten of de bib bezoekt.

Vanuit de verschillende overheden worden ook ‘cadeautjes’ uitgedeeld om onze steeds 
groter wordende energiefacturen te betalen. Aan de gas- en elektriciteitsprijzen gaan we 
zelf niet veel kunnen doen, maar wel aan ons verbruik. Er zijn verschillende premies en 

nuttige tips te vinden op ons energieloket. Je kunt er terecht voor begeleiding en professioneel advies. Voor een 
advies op maat is er de huisdokter.

Ook voor het lokaal bestuur zijn de energiekosten sterk gestegen. Ons energieverbruik werd onder de loep 
genomen en waar mogelijk aangepast. Dit is niet altijd een makkelijke oefening omdat we ook het comfort van 
onze inwoners en personeelsleden in acht moeten nemen. Omdat de straatverlichting tot de grootste verbruikers 
van de gemeente behoort, werd de niet-functionele verlichting gedoofd. We willen ook rekening houden met het 
welbevinden van de bevolking. Daarom zal de kerst(led)verlichting op 7 december om 19.00 uur ontstoken worden. 
Iedereen is daarop uitgenodigd voor een hapje en een drankje.

Op 8 november vond de eerste bijeenkomst van de Verslavingskoepel plaats in Rijkevorsel. Iedereen die direct of 
indirect met een verslaving te maken krijgt, is welkom om te netwerken onder begeleiding van de mensen van de 
Verslavingskoepel. Deze kleinschalige ontmoetingen vinden elke tweede en vierde dinsdag van de maand plaats. 
Meer info verder in deze 2310.

Veel leesplezier.

Beste inwoner,
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BESTUUR

Tijdens de infonamiddag kun je ontdekken hoe de site Sas zal worden omgevormd tot een duur-
zame en groene woonzone met nevenfuncties. Op het einde van het infomoment is er ruimte 
om vragen te stellen.

Het infomoment is vrij toegankelijk. Het is niet nodig om van tevoren in te schrijven.

Ben je benieuwd naar de toekomstige invulling van de voormalige 
steenbakkerijsite Sas ? Kom dan op zaterdag 3 december naar het 
infomoment van de projectontwikkelaar en het lokaal bestuur. 
Om 14.00 uur verwelkomen we je graag in het Gemeenschapscentrum 
van Sint-Jozef Rijkevorsel.

Infomoment over invulling site Sas

Meer info: · www.rijkevorsel.be/sas · www.sasrijkevorsel.be
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Kort verslag raden
24 oktober 2022

Gemeenteraad
Schepen Peter Janssens wordt verkozen als 
vertegenwoordiger in de algemene verga-
dering van OFP Prolocus, het pensioenfonds 
waarbij het lokaal bestuur is toegetreden.

Kennis wordt genomen van het verslag van 28 
september 2022 van de schoolraad van GLS 
De Wegwijzer. Eveneens wordt goedkeuring 
gegeven aan enkele protocols betreffende 
wijzigingen in het schoolreglement, het les-
tijdenpakket en het professionaliseringsplan 
voor het schooljaar 2022-2023.

De gemeente treedt toe tot de aankoopcen-
trale van IOK voor de groepsaankoop ‘Ge-
adresseerde postbedeling’ voor een periode 
van vier jaar.

Een permanent aanvullend politiereglement 
voor de uitbreiding van de fietsstraatzone 
in de Molenstraat wordt goedgekeurd. In 
de zone gedeelte Molenstraat, begrensd 
door de kruispunten van de Molenstraat met 
Sint-Luciestraat, Kardinaal Cardijnlaan en 
Vonderstraat, wordt een maatregel met zo-
nale geldigheid ingesteld. De weggebruikers 
moeten er de regels zoals die gelden in de 
fietsstraat respecteren.

De raad beslist om geen boordafschuining 
of -verlaging aan te leggen aan de parkeer-
plaats voorbehouden voor personen met een 
handicap ter hoogte van Bochtenstraat 42.

De agenda van de algemene vergadering van 
IVEKA/Fluvius van 13 december 2022 wordt 
goedgekeurd, alsook de vaststelling van de 
gemeentelijke mandaten.

Goedkeuring wordt verleend aan ‘de samen-
werkingsovereenkomst combinatie priori-

taire en niet-prioritaire werken’ tussen het 
lokaal bestuur Rijkevorsel, Pidpa-Hidrorio 
en Aquafin en het addendum bij de overeen-
komst van 16 maart 2021 omtrent de studie 
van het Aquafin-project.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Wegen- en rio-
leringswerken Vlimmersebaan-Lange Dreef’.  
De lastvoorwaarden worden vastgesteld zo-
als voorzien in het bestek en zoals opgeno-
men in de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten. De raming bedraagt  
€ 3 587 988,50 excl. BTW.

De raad gaat akkoord met de grondverwer-
ving voor het perceel gelegen op de hoek 
Vlimmersebaan en Zuiderdijk met een op-
pervlakte van 14 ca.

Er wordt beslist toe te treden tot de inter-
gemeentelijke loketwerking wonen/energie 
bij IOK voor een looptijd van minstens drie 
jaar, tot en met december 2025.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van raadslid Jeroen Ooms, namens de Ge-
meentebelangen-fractie, dat luidt als volgt: 
de gemeenteraad geeft opdracht aan het 
college om bij de benaming van de pleinen 
en straten van ’t Sas de bevolking actiever te 
betrekken door een volksbevraging te doen 
en een stemming te laten plaatsvinden om 
de straten te benoemen.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
De raad gaat akkoord met de toetreding tot 
de aankoopcentrale van IOK voor de groeps-
aankoop ‘Geadresseerde postbedeling’ voor 
een periode van vier jaar.

Kennis wordt genomen van de projecten 
‘wintertoelage’ en ‘minimale aardgas- en 
elektriciteitslevering’ voor de periode no-
vember 2022 tot en met maart 2023.
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BESTUUR

Heb je jouw rekeningnummer 
al ingegeven voor 
de jobbonus ?

De jobbonus is er voor wie minder dan  
€ 2 500 bruto per maand verdient. Wie in 
aanmerking komt, ontvangt een brief van de 
Vlaamse overheid. Om de jobbonus te ont-
vangen, moeten personen die hier recht op 

hebben hun rekeningnummer registreren via 
de website www.burgerprofiel.be. Hiervoor 
moet je je aanmelden met een digitale sleu-
tel, zoals itsme. 

Heb je hulp nodig om je aan te melden, een 
digitale sleutel aan te maken of je rekening-
nummer digitaal in te vullen ? Dan kun je te-
recht bij het gratis infonummer 0800 61106, 
elke werkdag van 9.00 tot 19.00 uur.

Meer info:
· 0800 61106
· www.vlaanderen.be/jobbonus
· www.burgerprofiel.be

zoekt een (m/v)

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER 
SOCIALE DIENST C1-C3

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband, 
met aanleg van een wervingsreserve.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als administratief medewerk(st)er sociale dienst werk je 
onder leiding van het diensthoofd van de sociale dienst 
en bied je professionele, voornamelijk administratieve 
ondersteuning met het oog op het optimaal functioneren van 
de dienst.

PROFIEL

Je hebt talent voor administratie en klantenservice. Je 
kunt goed werken met MS Office. Je leert gemakkelijk 
nieuwe softwarepakketten aan. Je bent een gemotiveerde, 
respectvolle en loyale collega. Je hebt bij voorkeur 
aantoonbare ervaring in een administratieve functie en je 
kunt je snel zaken eigen maken. Kennis van de RMI-wetgeving 
en/of affiniteit met boekhouden is een pluspunt, ervaring in 
een OCMW-context een bijkomende troef.

VERDERE INFORMATIE

Je hebt minimaal een diploma hoger secundair onderwijs en 
je dient te slagen voor de selectieprocedure. Vanaf twintig 
inschrijvingen zal een preselectie plaatsvinden. 

Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 
aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun je 
opvragen bij de personeelsdienst.

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 15 december 2022. Je verstuurt 
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft 
deze tegen ontvangstbewijs af aan de personeelsdienst, t.a.v. 
het vast bureau, 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

 



Sluitingsdagen kerst- en nieuwjaarsperiode

Alle diensten van het lokaal bestuur zijn gesloten op maandag 
26 december.

Op de zaterdagen 24 en 31 december is het recyclagepark ge-
opend tot 12.00 uur in plaats van 14.00 uur.

De buitenschoolse kinderopvang is gesloten vanaf maandag 26 
tot en met vrijdag 30 december. 

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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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 maandag 28 november en 
maandag 5 december vanaf 20.00 uur. De 
agenda’s worden een achttal dagen voor de 
raadszittingen bekendgemaakt.

Geïnteresseerde burgers zijn welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis.

Het audioverslag van de raden kun je ach-
teraf herbeluisteren op onze website.

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

We helpen je graag 
verder op afspraak

Alle administratieve diensten van het lokaal 
bestuur werken op afspraak. Een afspraak 
maken kan eenvoudig via ons online afspra-
kensysteem. Hiervoor surf je naar de web-
site www.rijkevorsel.be/afspraak of open 
de 2310-app op jouw smartphone.

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uit-
treksels, ... kun je overigens volledig online 

aanvragen via het e-loket op de webpagina 
www.rijkevorsel.be/eloket. Zeer gebruiks-
vriendelijk 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 blij-
ven bereikbaar tijdens de openingsuren. Zo 
kun je in het gemeentehuis bijvoorbeeld nog 
steeds PMD-zakken of cadeaubonnen kopen 
zonder dat je hiervoor een afspraak moet 
maken.

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

 



8

LEVEN EN WELZIJN

Lezing ‘Verplant: waarom het 
heerlijk wonen kan zijn in een WZC’
Op donderdag 1 december 2022 kun je in de Leo Pleysierbibliotheek terecht 
voor de lezing ‘Verplant: waarom het heerlijk wonen kan zijn in een WZC’ 
van journaliste Ann Peuteman.

Heel wat mensen zouden veel liever naar een woonzorgcentrum verhuizen dan in hun eentje 
thuis te blijven wonen. Wat hen tegenhoudt? De horrorverhalen in de media, de hoge rusthuis-
factuur, het feit dat er haast alleen zwaar zorgbehoevende ouderen wonen én de angst dat ze 
daar niet meer zullen kunnen zijn wie ze altijd al zijn geweest. Vooral dat laatste is een groot 
probleem. Wie naar een woonzorgcentrum trekt, moet elke dag een douche nemen, op tijd naar 
bed gaan, eten wat de pot schaft en ook nog vrolijk meedoen met zangstondes en bingomidda-
gen. Al kan het ook anders. In sommige woonzorgcentra worden vandaag al moedige pogingen 
ondernomen om de bewoners zoveel mogelijk zelf over hun dagelijkse leven te laten beslissen.

Ann Peuteman is journaliste bij Knack en verdiept zich al jaren in het leven van tachtigplussers. 
Ze is de auteur van ‘Verplant: waarom het heerlijk wonen kan zijn in een WZC’ en ‘Grijsge-
draaid: waarom we bang moeten zijn om oud te worden’. Eind oktober ging haar documentaire 
‘Rebels’, over het kleine verzet van ouderen, in première en verscheen het gelijknamige boek.

De lezing is een organisatie van Expertisecentrum dementie Tandem in samenwerking met 
Avansa Kempen, lokaal bestuur Rijkevorsel en WZC Prinsenhof. Naar aanleiding van het refe-
rentiekader dementie en de ‘samen-mens’-projecten is deze lezing een mooie aanvulling op de 
vraag hoe we het rusthuis aantrekkelijker kunnen maken.

Praktisch
· Inschrijven: www.dementie.be/tandem
· Donderdag 1 december 2022
· Zaal Forsela – Leo Pleysierbibliotheek

· Inkom: € 5
· Deuren open om 19.00 uur,
 start lezing om 19.30 uur
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Een milieuvriendelijke 
en duurzame leer- en 
leefomgeving in De Wegwijzer

5 op een rij voor 
nieuwe grondstoffen
GLS De Wegwijzer engageert zich om mee te 
werken aan het sorteren en inzamelen van 
afval. ‘5 op een rij voor nieuwe grondstof-
fen’ is een educatief project van IOK en een 
aanvulling op de bestaande inzamelingen. 
Scholen zijn immers geen recyclageparken 
en kinderen geen afvalophalers. Daarom 
blijft dit project beperkt tot vijf kleine af-
valstromen: batterijen, inktpatronen, kaar-
sen, kurkenstoppen en smartphones. 

Begin november werd, in samenwerking met 
de leerlingen van VITO Hoogstraten, een 
opstelling geplaatst onder het afdak aan de 
toiletten.

De school verdient een beloning voor het in-
gezamelde afval: € 5 per ingezamelde kilo-
gram, met een maximum van € 750 per jaar. 

Met deze beloning kan schoolmateriaal wor-
den aangekocht.

Tijd voor meer groen 
op de speelplaats
De leerlingen van het vijfde leerjaar en 
hun petekindjes staken de handen uit de 
mouwen en namen de bloembakken onder 
handen. Er werd onkruid gewied, de bodem 
werd bewerkt en allerlei nieuwe planten en 
bloemen geplant.

Door de leerlingen dit zelf te laten doen, 
leggen we ook een stuk verantwoordelijk-
heid bij hen. We hopen dat de leerlingen 
er niet doorlopen, maar dat het groen mooi 
begint te groeien zodat de speelplaats een 
beetje groener wordt.



10

Contactgroep verslaving 
organiseert bijeenkomsten 
in Rijkevorsel

Alcoholmisbruik en gebruik van verslavende 
middelen zorgen voor veel leed, zowel bij 
de verslaafde zelf als bij zijn omgeving. De 
coronapandemie heeft zich hier ook laten 
voelen. 

Sommige mensen zijn meer gaan drinken of 
hebben hun toevlucht genomen in andere 
verslavende middelen. Elke persoon kan ge-

confronteerd worden met alcohol- of mid-
delenmisbruik, en dit ongeacht leeftijd, ge-
slacht, beroep of opleidingsniveau.

Samenwerking met 
ervaringsdragers verslaving
Het lokaal bestuur Rijkevorsel werkt sa-
men met ervaringsdragers verslaving van de  
Verslavingskoepel Kempen om personen met 
een verslaving en hun familie beter te kun-
nen helpen. 

Zij kennen de hulpverlening en kunnen van-
uit hun ervaring informatie geven. 

LEVEN EN WELZIJN

zoekt een (m/v)

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E) B1-B3
met een contract van onbepaalde duur in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als maatschappelijk assistent(e) werk je onder leiding van 
het diensthoofd van de sociale dienst en draag je bij tot de 
maatschappelijke dienstverlening die het OCMW aanbiedt. 
Je bent het aanspreekpunt voor hulpvragers, met wie je 
samen een integratieparcours opzet, uitbouwt en doorloopt. 
Hierbij heb je aandacht voor de verschillende facetten van 
de dienstverlening en bied je hulp op maat. Verder werk je 
samen met interne en externe partners aan een geïntegreerd 
lokaal sociaal beleid.

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon met de 
nodige dosis empathie. Daarnaast beschik je over een 
sterk analytisch vermogen en heb je zin voor synthese. Je 
formuleert de zaken zowel mondeling als schriftelijk op een 
heldere manier en je past je communicatie aan de hulpvrager 
aan. Bovendien weet je met conflictsituaties om te gaan. Je 
stelt je dynamisch en professioneel op binnen het team, maar 
je kunt evengoed zelfstandig werken. Ervaring in een OCMW-
context is een bijkomende troef. 

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma in het sociaal-
agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent(e) 

of van een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, 
of daarmee gelijkgestelde diploma’s. Een informatiebrochure 
met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, 
een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de 
selectieprocedure, e.d. vind je terug op de website.
Schoolverlaters worden toegelaten tot de selectieprocedure 
mits voorlegging van een studiebewijs. Het vereiste 
diploma dient voorgelegd te worden op het moment van 
indiensttreding.

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 15 december 2022. Je verstuurt 
je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft 
deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, 
t.a.v. het vast bureau, 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
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Deze ervaringsdragers vormen een brug tus-
sen de maatschappelijk werkers van het 
OCMW, de professionele hulp van het CAW 
en CGG en de verschillende zelfhulpgroepen 
die in de Kempen aanwezig zijn. 

Bijeenkomsten contactgroep 
Rijkevorsel
Elke tweede en vierde dinsdag organiseren 
het lokaal bestuur en de Verslavingskoepel 
een contactgroep in de Kinderclub van het 
centrum. Deze vindt plaats in lokaal 5A op 
de eerste verdieping. De contactgroep is vrij 
toegankelijk, start om 19.00 uur en eindigt 
om 21.00 uur. 
Iedereen die, rechtstreeks of onrecht-
streeks, iets te maken heeft met verslaving 
kan terecht in de contactgroepen waar ze 
lotgenoten op een laagdrempelige manier 
kunnen ontmoeten. Ook individuele begelei-

ding en gesprekken zijn mogelijk. Deze con-
tactgroepen bieden aan iedereen (gebruiker, 
familielid, vriend(in) of professionele hulp-
verlener) de kans om in een veilige omgeving 
ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie nodig ?
Wil je meer info of wil je spreken met een 
ervaringsdrager verslaving, stuur dan een  
e-mail naar rijkevorsel@verslavingskoepel.be. 
Ook de sociale dienst van het OCMW kan je 
hiermee helpen. Je kunt hen contacteren via 
socialedienst@rijkevorsel.be. Op de website 
www.verslavingskoepel.be vind je ook een 
aantal nuttige telefoonnummers terug.

Meer info:
·	rijkevorsel@verslavingskoepel.be
·	socialedienst@rijkevorsel.be
·	www.verslavingskoepel.be
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LEVEN EN WELZIJN

Eén digitaal loket voor alle 
Rijkevorselse opvanginitiatieven
Sinds kort kunnen ouders op één platform te-
recht om hun opvangvraag te doen. Ze hoe-
ven dus niet meer met alle aanbieders van 
kinderopvang apart contact op te nemen. 
Beleidsmatig is de digitalisering belangrijk 
omdat er zo een concreet zicht komt op alle 
opvangvragen in Rijkevorsel. Op deze ma-
nier kunnen we de hiaten snel detecteren 
en acties ter verbetering opstarten.

Vergemakkelijk je zoektocht 
naar kinderopvang via 
Opvang.Vlaanderen

Voor (toekomstige) ouders is het geen ge-
makkelijke opdracht om opvang te vinden 
voor hun jonge kinderen. Ouders verliezen 
vaak het overzicht in de vele kinderopvang-
initiatieven of moeten meermaals éénzelfde 
aanvraagformulier invullen.

Familieberichten

Geboorten
· Parmentier Georges 21 september 2022 kindje van Parmentier Jason en Cleymans Jolien
· Weyten Maëlle 23 september 2022 kindje van Weyten Bram en Wilms Shana
· Krols Jules 24 september 2022 kindje van Krols Jens en Kennis Evi
· Michiels Louis 26 september 2022 kindje van Michiels Jens en Donckers Kelly
· Van Hout Evi 29 september 2022 kindje van Van Hout Guido en Winkel Patricia
· Prisacariu Filip 29 september 2022 sterrenkindje van Prisacariu Stefan-Bogdan en Prisacariu Alina

· Rombouts Félice 4 oktober 2022 kindje van Rombouts Bart en Van Bavel Tessa
· Allen Da Silva Liz 8 oktober 2022 kindje van Ferreira Da Silva Bruno en Allen Da Silva Ribeiro Jessica
· Adriaenssens Kane 18 oktober 2022 kindje van Adriaenssens Bjarne en Van Staay Stephanie

· Joosen Frans °1934 †   7 oktober 2022
· Thys Joanna °1926 †   7 oktober 2022
· Willemsen Franciscus °1942 †   7 oktober 2022
· Geens Elisabeth °1933 †   8 oktober 2022
· Oprins Valentina °1931 †   9 oktober 2022
· Dalemans Liliane °1945 † 10 oktober 2022
· Janssen Joanna °1932 † 10 oktober 2022
· Ribbens Louisa °1934 † 11 oktober 2022
· Wilms Karel °1938 † 12 oktober 2022

· Diels Lydia °1933 † 18 oktober 2022
· Vermeiren Paul °1952 † 18 oktober 2022
· Cocx Josephina °1935 † 20 oktober 2022
· Jochems Frans °1932 † 21 oktober 2022
· Van Son Jim-John °1977 † 24 oktober 2022
· Claessen Gaston  °1933 † 26 oktober 2022
· Jochems Jan °1943 † 26 oktober 2022
· Wens Johan °1968 † 27 oktober 2022
· Gorrens Anna °1934 † 28 oktober 2022

Overlijdens

Huwelijken
·	Verheyen Dieter en Moerman Katrien 1 oktober 2022
·	Brems Jeroen en Aerts Nathalie 8 oktober 2022
·	Van Steenbergen Werner en Rameysen Annick 8 oktober 2022
·	Vermeulen Bram en Fransen Lynn 29 oktober 2022
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Vraag jouw voorlopig rijbewijs 
online aan

Sinds kort kun je een voorlopig rijbewijs on-
line aanvragen via de applicatie Beldrive. 
Je hoeft voor deze aanvraag dus niet meer 
naar het gemeentehuis te komen. Ook voor 
andere rijbewijzen zal het in de toekomst 
mogelijk zijn om deze online aan te vragen.

Vraag  online 
je voorlopig rijbewijs aan.

Voor meer informatie, bezoek onze website  : 
https://mobilit.belgium.be

Of scan deze QR code : 

  
De applicatie  BelDrive zal beschikbaar zijn midden oktober 2022.

www.mobilit.belgium.beMOBILITÉ ET TRANSPORTS
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL

www.mobilit.belgium.beMOBILITEIT EN VERVOER
FEDERALE OVERHEIDSDIENST

Het afhalen van een voorlopig rijbewijs doe 
je wel nog persoonlijk in het gemeentehuis. 
Op die manier kan er een identiteitscontrole 
gebeuren.

Meer info:
·	www.rijkevorsel.be/voorlopig-rijbewijs

Kerstvieringen parochie

Zaterdag 24 december 
· om 18.00 uur in de Sint-Jozefkerk

Zondag 25 december 
· om 10.00 uur in de kapel van Achtel
· om 11.00 uur in de Sint-Willibrorduskerk

Hoe gaat het in zijn werk ?
Ouders kunnen zich heel gemakkelijk via 
www.opvang.vlaanderen/rijkevorsel gratis 
aanmelden op het digitaal platform. Ze krij-
gen er meteen een overzicht van alle lokale 
opvanginitiatieven. Elk initiatief informeert 
ouders via hun persoonlijk profiel over het 
type kinderopvang, de kostprijs, de ope-
ningsuren, de beschikbare plaatsen, extra 
troeven en nog zoveel meer.

Ouders kunnen het digitaal aanvraagformu-
lier invullen en versturen naar de kinder-
opvanginitiatieven van hun voorkeur. Via  
e-mail of sms krijgen ze een bericht wanneer 
er een reactie is op hun opvangvraag. Als er 
een plaatsje vrij is, kunnen ouders via het 
opvanginitiatief een uitnodiging ontvangen 
voor een persoonlijk gesprek.

Inwoners die moeilijkheden ondervinden bij 
het aanmaken van een profiel kunnen hier-
voor terecht bij de sociale dienst van het 
OCMW (03 340 39 65) of bij het Huis van het 
Kind Rijkevorsel (03 340 00 56).

Meer info:
·	www.opvang.vlaanderen/rijkevorsel
·	03 340 39 65
·	03 340 00 56

· 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
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode
Om vuurwerk af te schieten heb je toelating van de burgemeester nodig. Het 
vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op oudejaarsavond tussen 23.30 uur 
en 00.30 uur. Een toelating kun je verkrijgen door een aanvraagformulier in 
te vullen.

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

Het aanvraagformulier vind je terug op de website www.rijkevorsel.be/vuurwerk. Stuur het 
ingevulde formulier naar veiligheid@rijkevorsel.be of bezorg het aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis tot en met donderdag 29 december 2022 tot 12.00 uur.

Het lokaal bestuur benadrukt dat het afsteken van het vuurwerk gebeurt onder de verantwoor-
delijkheid van de persoon die deze handelingen uitvoert. Vuurwerk fascineert heel wat mensen, 
maar het kan ook gevaarlijk zijn. Als je het doet, doe het dan met gezond verstand.

Voor het afschieten van het vuurwerk dient de organisator op oudejaarsavond de website 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.
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Verkeershinder

Doortocht verlichte tractoren
17 december 2022
Ook dit jaar organiseert Groene Kring Hoogs-
traten opnieuw een kerstparade met ver-
lichte tractoren. Op zaterdag 17 december 
zullen de tractoren rond 18.30 uur passeren 
in Rijkevorsel. 

Het parcours verloopt als volgt: vanuit 
Hoogstraten via Leemputten, Gammel, 
Hoogstraatsesteenweg, Dorp, Doelenpad, 
Eekhofstraat, Bolksedijk, Schommeweg, 
Kleiweg, Zwartbossen, Nering, Achtel en 
Achtelsestraat richting Hoogstraten. De lo-
kale politie zal deze parade begeleiden. 
Houd dus zeker rekening met enige wacht-
tijd wanneer je je in vermelde straten be-
geeft.

Kerstmarkt Rijkevorsel
17 en 18 december 2022
Op zaterdag 17 en zondag 18 december or-
ganiseert het lokaal bestuur een kerstmarkt 
op de parkings Doelenpad en Pastorij en in 
het park aan Doelenpad. 

Op de parkings geldt een parkeerverbod 
vanaf donderdag 15 tot en met dinsdag 20 
december zodat niet enkel de markt, maar 
ook de opbouw en afbraak ervan veilig kan 
verlopen.

Gammelse Wielervrienden
graveltocht - veldtoertocht
17 en 18 december 2022
Op zaterdag 17 en zondag 18 december, tel-
kens van 8.00 tot 18.00 uur, richten de Gam-
melse Wielervrienden een graveltocht 
en veldtoertocht in met start en aan-
komst in Pioenstraat. Hiertoe zal een 
gedeelte Pioenstraat worden afgeslo-
ten vanaf De Schakel tot het kruispunt 
met het Ozewiezewozepad.

Kerstdrink kerststal ’t Dorp
26 december 2022
Ook dit jaar organiseert Kerststal ’t Dorp een 
kerstdrink ter hoogte van de kerststal aan 
de Sint-Willibrorduskerk. Op maandag 26 
december wordt hiervoor een gedeelte van 
Doelenpad afgesloten tussen de uitrit van 
parking Zuid en de in-/uitrit van de parking 
Pastorij. In het afgesloten gedeelte zal ook 
een parkeerverbod van kracht zijn. 

De kleinste verkeersquiz

Je rijdt buiten de bebouwde kom en haalt 
met je wagen een fietser in. Hoeveel afstand 
moet je houden tussen je wagen en de fiet-
ser ?
· A. Minstens 1 meter
· B. Minstens 1,5 meter
· C. Minstens 2 meter

© VSV

Het juiste antwoord
Vroeger was dit 1 meter, maar sinds mei 2019 
moet je buiten de bebouwde kom minstens 
1,5 meter afstand houden van een voetgan-
ger, fietser of bromfietser als je hem of haar 
voorbijrijdt. Die regel geldt ook als de voet-
ganger, fietser of bromfietser zich op het 
fietspad bevindt. Het juiste antwoord is B.

· 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
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BOUWEN EN WONEN

Doe mee met de 
groepsaankoop thuislaadpalen
Als je een elektrische wagen hebt of wil kopen, denk je best ook na over hoe 
je deze wil opladen. Voor particulieren die een thuislaadpaal installeren zijn 
er verschillende voordelen.

De schommelingen in de energiemarkt en de ongekende pieken in de prijzen, maken een finan-
ciële vergelijking moeilijk. Toch bieden thuislaadpalen meer comfort en een financieel voordeel 
ten opzichte van publiek laden, zeker in combinatie met slimme sturing en zonnepanelen. Een 
laadpaal is ook veiliger dan laden aan een stopcontact (beter opgewassen tegen oververhitting 
bij langdurig laden). Elektrisch rijden en thuislaadpalen vormen een complexe materie die veel 
vragen met zich meebrengt. Om burgers hierbij te ondersteunen, organiseert het lokaal bestuur 
samen met IOK een groepsaankoop thuislaadpalen. Via de actie kun je goed geïnformeerd een 
thuislaadpaal kwalitatief laten installeren.

Heb je interesse ?
Schrijf je vrijblijvend in op de groepsaankoop via www.iok.be/laadpaal, telefonisch kan ook via 
014 56 27 88 of via de milieudienst.

Wil je mee beslissen ?
De keuze van de firma’s gebeurt door een stuurgroep van mensen die deelnemen aan de groeps-
aankoop. Wil je deel uitmaken van deze stuurgroep ? Duid dit dan aan bij je inschrijving.

Deze actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het engagement van alle Kempense 
gemeenten om 40 % CO2 te besparen tegen 2030. Voor meer info kun je terecht op de website 
www.kempen2030.be.

Meer info: · 014 56 27 88 · duurzaamheidsteam@iok.be
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Afvalkalender 2023

Vanaf 12 december 
in je brievenbus
Houd je brievenbus in de gaten want vanaf 
12 december mag je de afvalkalender 2023 
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 de afvalkalender 
pas vanaf de tweede helft van december 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 Rijkevorsel’ in de zoekfunctie en 
installeer de app.

Meer info en voorwaarden:
· www.rijkevorsel.be/afvalkalender
· www.rijkevorsel.be/2310app

Bloemen op begraafplaatsen

Vanaf maandag 28 november 2022 wordt er 
gestart met het verwijderen van de bloem-
potten aan de gedenkstenen op beide kerk-
hoven. Als de bloemen nog in goede staat 
verkeren, kan er beslist worden deze nog 
wat langer te laten staan.

Er mogen in geen geval bloempotten worden 
ingegraven. 

Renovatie Sint-Jozefkapel 
afgerond

Ondertussen zijn de renovatiewerken aan 
de Sint-Jozefkapel aan de site Sas door de 
aannemer afgerond. De bestaande vloer, het 
metalen buitenschrijnwerk en het glaswerk 
werden verwijderd, gereinigd en/of hersteld 
en teruggeplaatst. Hiernaast werden ook het 
dak hersteld en de metselwerken opgefrist. 

De kapel werd volledig opnieuw opgevoegd. 
Tenslotte werden ook het interieur en de 
muurschildering opgewaardeerd. Het altaar 
werd in eigen beheer opgefrist. De omge-
vingsaanleg wordt door de technisch dienst 
verzorgd. 
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De winterdienst 2022-2023

De winter staat weer voor de deur. Dit bete-
kent dat de technische dienst goed voorbe-
reid is om onze wegen, fietspaden en stoe-
pen sneeuw- en ijsvrij te houden om zo een 
maximale veiligheid te garanderen. 

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 werd 
zo samengesteld dat elke inwoner zich 
slechts over korte afstand moet verplaatsen 

om een vrijgemaakte hoofdweg te bereiken. 
Ook werd een lijst opgemaakt van te 
strooien voet- en fietspaden zodat ook de 
zwakke weggebruikers zich veilig op straat 
kunnen begeven. In het kader hiervan willen 
we graag de aandacht vestigen op de plicht 
die de bewoners hebben om de stoepen ter 
hoogte van hun perceel vrij te maken. 

De gewestwegen worden gestrooid door 
het Agentschap Wegen en Verkeer. Ook de 
fietspaden langsheen deze wegen behoren 
tot hun bevoegdheid. Het betreft volgende 
wegen:

· N14: van zuid naar noord: Oostmalsesteen-
weg, Hoek, Dorp, Hoogstraatsesteenweg, 
Gammel en Leemputten

· N131 van oost naar west: Merksplasse-
steenweg, Drijhoek, Bochtenstraat, Dorp 
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 ver-
antwoordelijkheid van de automobilisten. 
Zij kunnen hun steentje bijdragen tot de al-
gemene veiligheid door aangepast rijgedrag, 
plaatsing van winterbanden, e.d.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/winterdienst

BOUWEN EN WONEN

Twee elektrische voertuigen 
in gebruik genomen

Het lokaal bestuur heeft in het voorjaar zes nieuwe elektrische 
voertuigen aangekocht om het wagenpark van de technische 
dienst te vergroenen. Er werden reeds twee voertuigen gele-
verd en in gebruik genomen. De wagens zal je dus regelmatig 
in het straatbeeld zien opduiken. Op deze manier draagt het 
lokaal bestuur een steentje bij aan het milieu.
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Legende
Gemeente - prioritair

Gemeente - niet-priotair

Vlaams Gewest

Gemeentegrens

Strooiplan Rijkevorsel

Opgelet!
Dit is het vaste strooiplan voor de 

gemeente Rijkevorsel. Houd 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
 Gemeente prioritair
 Gemeente niet-prioritair
 Vlaams Gewest
 Gemeentegrens
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Huurwoning niet 
energiezuinig? 
Geen huurindexatie

Sinds 1 oktober zijn de huurprijzen van huur-
woningen die onvoldoende energiezuinig 
zijn of huurwoningen zonder energiepresta-
tiecertificaat (EPC-label) bevroren. Het ver-
bod op indexatie van de huurprijzen geldt 
op alle lopende woninghuurovereenkomsten 
(behalve de studentenhuurovereenkom-
sten). De maatregel is éénmalig en wil ei-
genaars aanmoedigen om de energetische 
prestaties van het huurwoningpatrimonium 
te verbeteren.

Voor wie geldt de maatregel ? 
De huur kan in principe één keer per jaar 
geïndexeerd worden. Dat mag ten vroegste 
op de verjaardag van het ingaan van de huur. 
Die indexering gebeurt nooit automatisch, 
maar moet schriftelijk gevraagd worden. Bij 
een verhoging van de huurprijs stuurt de ver-
huurder een brief naar de huurder met de 
nieuwe huurprijs. Dit kan met maximaal drie 
maanden terugwerkende kracht. 

Sinds 1 oktober mogen de prijzen van een 
huurwoning in Vlaanderen zonder energie-
prestatiecertificaat of met label E en F een 
jaar lang niet geïndexeerd worden. Voor 
woningen met een label D mogen verhuur-

ders nog de helft van de gezondheidsindex 
doorrekenen. Voor contracten die in oktober 
werden afgesloten, betekent dit dus een 
maximale indexatie met 5,6 procent. Voor 
labels A, B en C geldt geen beperking. 

De indexeringsstop of -beperking geldt niet 
voor woningen die verhuurd worden via een 
sociale huisvestingsmaatschappij.

Kostprijs en geldigheid 
EPC-score  
Een EPC-score wordt opgemaakt door een 
energiedeskundige. Zo’n deskundige is er-
kend door het Vlaams Energie- en Klimaat-
agentschap (VEKA) en heeft een speciale 
opleiding gevolgd om een dergelijk attest 
te mogen uitschrijven. Het EPC is tien jaar 
geldig. Als het EPC geen label heeft, kijk dan 
naar het kengetal. Dit is de energiepresta-
tiescore, uitgedrukt in kWh/m2. Op basis van 
dat EPC-kengetal kan de omrekening worden 
gemaakt.

De kostprijs van een EPC ligt niet vast en 
verschilt dus van deskundige tot deskundige. 
De gemiddelde prijs (zonder btw) ligt tussen  
€ 90 en € 150 voor een studio of apparte-
ment, € 120 tot € 160 voor een rijhuis en 
van € 140 tot € 200 voor een (half-)open be-
bouwing.

Controle 
De overheid doet een oproep aan huurders 
voor de controle op EPC-certificaten. Als de 
verhuurder te veel aanrekent zonder certifi-
caat of met een label E, F of D is een huur-
der niet verplicht dit te betalen. De huurder 
mag de vorige huurprijs blijven betalen. Als 
de verhuurder voet bij stuk houdt, moet hij 
naar de vrederechter gaan. Die zal vaststel-
len dat de verhuurder onterecht een te hoge 
huurprijs vraagt. Ook als een verhuurder 
zonder EPC-label of met een EPC-label E of F 
pas na 1 oktober indexeert, moet de huurder 
niet ingaan op deze verhoging.

BOUWEN EN WONEN
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Vanaf het moment dat de verhuurder wél 
een EPC-label heeft of zijn EPC-label kan 
verbeteren naar minstens niveau D mag hij 
wel terug indexeren. Belangrijk is wel dat de 
verhuurder géén drie maanden mag terug-
gaan in de tijd als er op dat moment geen 
gunstig EPC-label was.

Win gratis frietjes 
voor jou en je buren !

Zwerfvuil op straat of in de natuur: het is 
een doorn in het oog voor velen. Met de 
‘zonder zwerfvuil straat’-wedstrijd doen we 
elk jaar een warme oproep om zoveel moge-
lijk ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches achter 
het raam te hangen. 

Erger jij je ook aan al het zwerfvuil in je 
buurt ? Trommel dan zoveel mogelijk buren 
op om een affiche op te hangen. Schrijf je 
straat en de deelnemende huizen ten laatste 
op 30 november 2022 in en wie weet komt het 
frietkot volgend jaar wel naar jullie straat !

Meer info:
· www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat

Hout het gezond

Vuur en gezelligheid, twee zaken die in ons 
hoofd sterk met elkaar verbonden zijn. Maar 
wist je dat er bij de verbranding van hout 
ook veel ongezonde stoffen vrijkomen zoals 
fijn stof en dioxines ? Door minder of bewus-
ter te stoken, zorg je voor minder schade-
lijke rook voor jezelf en je buren.

Tips voor als je 
met hout verwarmt
Kies je toch voor hout om je woning te ver-
warmen ? Of doe je dat af en toe voor de 
gezelligheid ? Houd dan zeker rekening met 
deze tips.

Kachel en schoorsteen
· Vermijd open haarden of kachels die lucht 

gebruiken uit de woonkamer.
· Kies voor je kachel de juiste grootte.
· Laat je kachel en schoorsteen plaatsen of 

controleren door een professioneel instal-
lateur.

· Zorg dat je schoorsteen voldoende boven 
het dak uitsteekt en ver genoeg staat van 
ramen en ventilatieopeningen.

Brandstof
· Stook enkel met droog en zuiver (hard)

hout zoals beuk, eik, es, ...
· Laat vers hout minstens twee jaar drogen.
· Stook niet met (harshoudend) hout van 

naaldbomen.
· Stook geen afvalhout, geverfd of behan-

deld hout (mdf, triplex, ...).

Gebruik
· Leg het fijnste hout bovenaan en steek het 

vuur van bovenaf aan.
· Gebruik natuurlijke aanmaakhoutjes en 

geen krantenpapier.
· Stook altijd met voldoende luchttoevoer.
· Controleer de kleur van de rook, die moet 

onzichtbaar of wit zijn.
· Laat het vuur natuurlijk uitdoven.
· Hou je kachel proper en in goede staat.
· Laat minstens eenmaal per jaar je schoor-

steen vegen.

Meer info:
· www.vmm.be/houthetgezond

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

 



OntstekingkerstverlichtingS I N T -
W I L L I B R O R D U S K E R K

 
O p g e l u i s t e r d  d o o r

o r g a n i s t  R o b  M i n n a e r t
7 december 2022

19.00 - 21.00 uur

STALLEKE 
SPECIALLEKE
17 tot 25 december 2022

Sint-Willibrorduskerk Rijkevorsel

Stap in een winterwonderland 

waarin kerststallen de hoofdrol spelen

03 340 00 52toerisme@rijkevorsel.be

Meer info:

gratis inkom
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Kerst in Rijkevorsel
Ook deze kerstperiode willen we met het lokaal bestuur zorgen voor 
sfeer, licht en gezelligheid in Rijkevorsel. We hebben opnieuw enkele fijne 
kerstactiviteiten op het programma staan die je samen met vrienden of 
familie kunt beleven.

Ontsteking kerstverlichting
Woensdag 7 december van 19.00 tot 21.00 uur
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 woensdag 7 december 
2022 van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint-Willibrorduskerk. Het orgel wordt die avond bespeeld 
door Rob Minnaert.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/kerstverlichting 
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Kerststallen in Rijkevorsel
Van zondag 11 december tot zondag 8 januari
Binnenkort halen de kerststalbouwers hun kerststallen weer van onder het stof vandaan. De 
inwoners van de wijk Vaerevelden zijn trots op hun kerststal. Met materialen van de vroegere 
steenfabrieken Brimo en Sas werd een feeërieke kerststal opgebouwd. De aanwezigheid van de 
ezel, schapen en een pony blijft een belevenis voor de kleintjes. Eens komen kijken kan van  
11 december tot 8 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. Dit jaar is er extra ruimte 
voorzien voor de ezel en er is ook een vernieuwd pluimveehok. Daarnaast is de kerststal op-
nieuw tot de nok gevuld met oude landbouwmaterialen. Je kunt de kerststal komen bezichtigen 
van 11 december tot 5 januari tussen 9.00 en 21.00 uur.

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 eenvoudige kerststal stemmig verlicht. De prachtige gekapte beel-
den 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.

Winterklanken: concert Belle Perez
Vrijdag 16 december om 20.00 uur
Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feestverpakking ! Het gelijknamige album en een geweldige 
liveshow, dat is wat je mag verwachten van de Spaanse schone. Op vrijdag 16 december brengt 
Belle tijdens haar show in de Sint-Willibrorduskerk, de beste nummers uit haar carrière. 

De deuren van de kerk gaan open om 19.30 uur. Het optreden start om 20.30 uur. De inkom-
kaarten kun je in voorverkoop kopen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis en aan de balie 
in de Leo Pleysierbibliotheek. Tickets kosten € 25 in voorverkoop en € 30 ter plaatse (geen 
gereserveerde plaatsen).

Meer info: · 03 340 00 52 · toerisme@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/belleperez
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Kerstmarkt
Zaterdag 17 december van 13.00 tot 21.00 uur
Zondag 18 december van 13.00 tot 18.00 uur
Toerisme Rijkevorsel organiseert in samenwerking met het lokaal bestuur Rijkevorsel opnieuw 
een kerstmarkt in Rijkevorsel. De kerstmarkt vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 decem-
ber 2022 in het park Doelenpad en op de parkings Doelenpad en Pastorij. Zaterdag start de 
kerstmarkt om 13.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Op zondag is iedereen welkom van 13.00 uur 
tot 18.00 uur.

Op de kerstmarkt stellen verenigingen, hobbyisten, middenstanders, ... zich voor. Langs de 
kraampjes kuieren, op zoek gaan naar een origineel kerstcadeautje, familie en vrienden ont-
moeten. Gezellige marktkraampjes vol met leuke kerstspulletjes, afgewisseld met stalletjes 
waar je van een heerlijk glaasje en hapje kunt genieten. Neem een leuke kerstfoto met de 
kerstman en zijn elfje, zing en dans op leuke kerstmuziek. 

Ook dit jaar kunnen we genieten van de tractoren kerstrit, georganiseerd door de Groene Kring 
Hoogstraten. De stoet tractoren passeert langs de kerstmarkt op zaterdag 17 december rond 
18.30 uur. 

Allemaal ingrediënten om van een koude winterdag een warme herinnering te maken !

Meer info: · 03 340 00 52 · toerisme@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/kerstmarkt

Stalleke Specialleke
Van zaterdag 17 tot zondag 25 december
Van 17 tot 25 december organiseert Toerisme Rijkevorsel in de Sint Willibrorduskerk een ten-
toonstelling waarbij je kunt genieten van de betovering van heel bijzondere kerststallen. Stap 
in een winterwonderland waarin kerststallen de hoofdrol spelen.

Meer info: · 03 340 00 52 · toerisme@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/stallekespecialleke

Kerstjogging
Maandag 26 december om 13.00 uur
Zin in een sportieve en gezellige uitdaging met het hele gezin of vrienden tijdens de kerst-
periode ? Dan is de kerstjogging zeker iets voor jou !

De kerstjogging wordt ingericht door de beheerraad van de Sportraad Rijkevorsel en vindt plaats 
op maandag 26 december 2022. De gezamenlijke start is voorzien om 13.00 uur aan de kantine 
van FC Sint-Jozef (Zuiderdijk 10). De Sportraad voorziet drie bewegwijzerde routes: 3 km, 5 km 
en 7 km. Zo kan groot en klein deelnemen aan de jogging. Na de jogging kun je genieten van 
een drankje aan de winterbar.

Deelnemen aan de kerstjogging is gratis. Bovendien krijgt iedereen die meedoet een gadget 
cadeau. De best verklede kerstvrouw of kerstman ontvangt een mooie prijs !

Meer info: · www.rijkevorsel.be/kerstjogging · www.facebook.com/sportraadrijkevorsel
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Een tombola organiseren 
binnen je vereniging ? 
Enkele nieuwe spelregels

Wil je met jouw sportclub een tombola of 
bingoavond organiseren ? Dat kan. Let wel op 
in welke vorm je het organiseert en volg de 
juiste spelregels. Er zijn enkele zaken ver-
anderd.

Om te beginnen maken we het onderscheid 
tussen kansspelen en loterijen. Beiden val-
len onder een andere wetgeving. Het is dus 
belangrijk om te weten wat je organiseert 
en welke regels je moet respecteren.

Kansspelen
Als je deelname actief is − je hebt dus in-
vloed op winst of verlies − spreken we van 
een kansspel. Uiteraard is er ook een fac-
tor geluk aanwezig. Je hebt dus de kans om 
winst te maken, maar je kunt ook je inzet 
verliezen.

Voorwaarden
· Je mag dit maximaal vier keer per jaar or-

ganiseren.
· Lokaal georganiseerd door niet-commer-

ciële organisaties of liefdadigheidsinstel-
lingen.

· Indien niet lokaal (online of in meerdere 
gemeentes), dan moet je een vergunning 
aanvragen bij de Kansspelcommissie.

Loterijen
Het grote verschil met een kansspel is dat 
bij een loterij de deelname van de speler 
passief is. Je bent als deelnemer volledig 
afhankelijk van het lot. De eventuele winst 
die je maakt, wordt uitgekeerd in geldvorm.

Het organiseren van loterijen is in België vol-
ledig voorbehouden aan de Nationale Lote-
rij. Jouw vereniging mag dus nooit zelf een 
loterij organiseren.

Tombola’s
Een tombola is een specifieke vorm van een 
loterij. Net zoals bij een loterij wordt winst 
of verlies uitsluitend bepaald door toeval, 
maar de winst is in natura. Denk aan cadeau-
bonnen, alcoholische dranken, klein materi-
aal, ...

Sinds 1 september 2022 hoef je geen vergun-
ning meer aan te vragen om een tombola te 
organiseren. In de praktijk werd al niet vaak 
meer een vergunning aangevraagd of afge-
dwongen. Maar nu is een tombola dus ook 
legaal zonder vergunning. 

Voorwaarden
· Je mag dit maximaal vier keer per jaar or-

ganiseren.
· Lokaal georganiseerd door niet-commer-

ciële organisaties of liefdadigheidsinstel-
lingen.

· De trekkingsdatum en het tombolaregle-
ment moeten gedeeld worden met de 
deelnemers.

Als het niet meer gaat om een lokaal initia-
tief of je wil meer dan vier keer per jaar een 
tombola organiseren, dan moet je een ver-
gunning aanvragen bij de Nationale Loterij 
en het lokaal bestuur Rijkevorsel.

Meer info:
· evenementen@rijkevorsel.be
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Lezing Hendrik Vos

‘De Europese Unie: geploeter 
van crisis naar crisis’
· dinsdag 20 december 2022 om 19.30 uur 
· zaal Forsela, eerste verdieping Leo Pley-

sierbibliotheek
· inkom: € 5
· inschrijven via 
 davidrijk.1927@hotmail.com,
 bibliotheek@rijkevorsel.be, 
 03 340 00 50 of in de bib

De vluchtelingenproblematiek, de klimaat-
uitdaging, de naweeën van de coronapande-
mie, ... Telkens weer worden de lidstaten 
van de Europese Unie geconfronteerd met 
uitdagingen die ze moeilijk alleen de baas 
kunnen. Europa zou dan kunnen helpen. 
Maar steeds opnieuw blijkt dat aartsmoeilijk 
te zijn.
Europa ploetert voort. Elegant is het niet en 
misschien ook niet heel effectief. Maar de 
EU valt niet uit elkaar. Ze lijkt integendeel 
meer greep te krijgen op de lidstaten.

Europaspecialist Hendrik Vos, hoogleraar 
aan de Universiteit Gent, legt aan de hand 
van actuele voorbeelden uit hoe groot de im-
pact van de EU tot hiertoe al geworden is. 
Hij geeft een kijkje in de Europese keuken 
waar het er vaak levendiger aan toe gaat dan 
we wel denken. 

Een organisatie van Davidsfonds Rijkevorsel 
in samenwerking met lokaal bestuur Rijke-
vorsel en Avansa Kempen.

Verras eens iemand met een cadeaubon of cadeaubox

Leuk om te krijgen en minstens even leuk om te geven zijn de cadeaubon-
nen waarmee je in de Rijkevorselse handels- en horecazaken terechtkunt.

De cadeaubonnen kun je kopen aan de infobalie in het gemeentehuis en 
in de Leo Pleysierbibliotheek. De waarde van de bonnen kan naar wens 
aangepast worden. Bij de aankoop van de bon(nen) wordt de actuele deel-
nemerslijst toegevoegd. 

De cadeaubox ‘Veusselse Verwennerij’ is een doos vol overheerlijke Rijke-
vorselse streekproducten. Wil je graag iemand verrassen met onze Veus-
selse Verwennerij ? Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en in de Leo 
Pleysierbibliotheek kun je de geschenkbox kopen voor een bedrag van € 25.

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

Cadeaubon Te besteden bij de deelnemende handelaars van 

Rijkevorsel. Actuele lijst zie www.rijkevorsel.be

Geldig tot:

€ 5

Toerisme Rijkevorsel vzwMolenstraat 5 I 2310 Rijkevorsel
tel. 03 340 00 52toerisme@rijkevorsel.be I www.rijkevorsel.be
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Vanaf 9.30 uur zijn de kinderen welkom in 
het Gemeenschapscentrum om samen met 
ons de troon van de Sint te versieren, pie-
tenhoeden te maken, ...

Rond 10.30 uur gaan we dan samen richting 
de vaart om de heilige man en zijn helpers 
toe te juichen.

Na aankomst van de Sint trekken we in stoet 
terug naar het Gemeenschapscentrum om 
samen liedjes te zingen. Sinterklaas heeft 
ons beloofd dat hij voor ieder kind een klein 
cadeautje zal meebrengen.

De intocht is een organisatie van de jeugd-
dienst samen met Toerisme Rijkevorsel. 
Vooraf inschrijven voor dit feest is niet no-
dig.

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

Feestweek in de Kinderclub

Tijdens de kerstvakantie is de Kinderclub ge-
sloten van 26 tot en met 30 december 2022. 

Van 2 tot en met 6 januari 2023 staat de be-
geleiding van de Kinderclub weer paraat om 
de kinderen op te vangen met leuke activi-
teiten. In de speelhoeken is er ruimte voor 
elk kind om zich volledig uit te leven.

We gaan er een fijne feestweek van maken!

Net zoals tijdens de herfstvakantie zullen 
we opvang organiseren in de Kinderclub 
centrum en Sint-Jozef. Inschrijven voor deze 
dagen kan vanaf maandag 5 december om 
19.00 uur tot en met zondag 18 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 18 december 2022 zullen er hoe dan ook 
geen inschrijvingen meer worden aangeno-
men 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

Intocht van de Sint

Vanuit Spanje bereikte ons het heuglijke 
nieuws dat Sinterklaas ook dit jaar met zijn 
stoomboot zal aanmeren in Rijkevorsel.

Op zaterdag 26 november nodigen we alle 
kinderen uit in het Gemeenschapscentrum 
om liedjes te zingen en hun tekeningen af te 
geven aan de Sint en zijn knotsgekke Zwarte 
Pieten. © Dirk Geets 
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Bewegen op Verwijzing: 
Word jij mijn nieuwe 
wandelbuddy ?

Geniet jij ook van een wandeling en de na-
tuur maar kun je jezelf er niet toe aanzet-
ten ? Of doe je dit niet graag alleen ? Wil je 
nog anderen leren kennen met wie je deze 
passie kunt delen ? Zoek jij nog nieuwe wan-
delbuddy’s of wil jij al wandelend kennisma-
ken met onze Bewegen op Verwijzingscoach 
Beate ?

VRIJE TIJD

Erevoorzitterschap voor Roger Verlinden

Na 28 jaar de functies van voorzitter en ondervoorzitter van de 
cultuurraad te hebben bekleed, vond de cultuurraad dat deze 
prestatie iets extra verdiende. Daarom ontving Roger Verlinden 
op dinsdag 8 november een oorkonde om hem te bedanken voor 
alle jaren trouwe dienst. 

Daarmee werd hij ook de eerste erevoorzitter van de cultuur-
raad. Een terechte viering dus voor iemand die zich al die jaren 
heeft ingezet voor onze lokale cultuurwerking.

Nogmaals bedankt, Roger !

© Dirk Geets

 2310-concert Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid

Wandeling op 4 december
Op zondag 4 december 2022 om 9.30 uur or-
ganiseert Bewegen op Verwijzing Rijkevorsel 
een wandeling van ongeveer 7 à 8 km. De 
startplaats van de wandeling is aan de Sint-
Willibrorduskerk.

Met deze activiteit willen we meer mensen in 
beweging brengen. We hopen verschillende 
doelgroepen te bereiken. Mensen laten ont-
dekken hoe leuk en ontspannend wandelen 
kan zijn. Na de wandelingen wordt er tijd 
vrijgemaakt zodat deelnemers onderling ge-
gevens kunnen wisselen om zo in contact te 
blijven en zelf wandelingen kunnen organi-
seren. 

Het tempo dat gewandeld wordt, wordt 
bepaald door de groep. Alle doelgroepen 
kunnen meedoen. Iedereen is welkom. Na-
tuurlijk zullen verschillende groepen andere 
tempo’s wandelen, maar dit is geen pro-
bleem. Er wordt op verschillende momen-
ten op elkaar gewacht zodat we de groep 
en onze wandelaars respecteren. Je wandelt 
telkens een vijftiental minuten met iemand 
die je nog niet kent. Bij de start van elke 
wandeling krijg je ook ijsbrekende vragen 
mee die je eventueel kunt gebruiken om een 
gesprek met jouw wandelbuddy te starten. 

Je kunt je inschrijven via de website:  
www.rijkevorsel.be/wandelbuddys of via 
ons inschrijvingsformulier. Deze zijn te ver-
krijgen aan de onthaalbalie in het gemeen-
tehuis en de bibliotheek. 

Meer info: 
· rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be
· sport@rijkevorsel.be
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Regel op voorhand 
je oudejaarsnachtticket 
met 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 2022 kun je je regis-
treren voor een oudejaarsnachtticket op  
www.delijn.be. De eerste 600 inwoners van 
Rijkevorsel die zich registreren krijgen een 
gratis ticket.

Met dit gratis ticket mag je op oudejaars-
nacht vanaf 18.00 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 streekver-
voer.

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.

VRIJE TIJD

delijn.be/oudjaar

Wat je dit jaar ook doet,
je raakt goed thuis
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Nieuwe campagne 
‘Vergok je sportplezier niet’

Reclame en sponsoring hebben gokken 
steeds zichtbaarder gemaakt op en naast het 
sportveld en dat heeft zijn effect niet ge-
mist. Voor velen maakt het gokken ondertus-
sen deel uit van het sportieve gebeuren. Het 
kan leuk en spannend zijn, maar deelnemen 
aan sportweddenschappen is niet onschul-
dig. Gokken en daarbij ook het deelnemen 
aan sportweddenschappen kan problemen 
veroorzaken op verschillende vlakken: finan-
cieel, problemen op werk of school, sociale 
problemen en afhankelijkheid. 

Uit onderzoek van VAD en de UGent blijkt dat 
sportclubleden vijfmaal vaker deelnemen 
aan sportweddenschappen dan de algemene 
bevolking. Het gokgedrag van sportcluble-
den is bovendien tienmaal meer risicovol. 
Hoewel sportweddenschappen voorkomen in 
de club, blijven de problemen die ze veroor-
zaken vaak onzichtbaar.

Enkele feiten
· Sportexpertise heeft geen invloed op 

winst/verlies bij sportweddenschappen.
· Kennis van sport geeft een vals gevoel van 

controle.
· Je maakt meer kans op verlies dan op 

winst. Uiteindelijk wint het gokkantoor 
altijd.

· We onthouden winst beter dan verlies. Een 
serie van vage verliezen verdwijnt gemak-
kelijk op de achtergrond bij een levendige 
winstervaring.

· Een gokstoornis wordt ook wel een on-
zichtbare verslaving genoemd. Alle online 
mogelijkheden om te wedden maken gok-
ken minder zichtbaar. Taboe en schaamte 
zorgen ervoor dat mensen met gokpro-
blemen dit vaak lang verborgen houden 
voor hun omgeving en vaak zeer laat hulp  
zoeken.

Als supporter een onvergetelijk sportmo-
ment meemaken ? Dat is onbetaalbaar! Daar-
bij een gokje wagen, lijkt een spannende 
extra twist. Maar sportweddenschappen lei-
den af van wat er op het veld gebeurt en 
houden risico’s in voor de speler. De nieuwe 
campagne ‘Vergok je sportplezier niet’ wil 
sporters daarbij laten stilstaan. Bovendien 
kunnen sportclubs heel wat doen om hun le-
den te beschermen.

Ontdek er alles over en onderteken het char-
ter op www.vergokjesportplezierniet.be ! 
Elke club die het charter ondertekent, ont-
vangt gratis preventietips en campagnema-
teriaal. 

Meer info: 
· www.vergokjesportplezierniet.be
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OK is niet altijd oké !

Een goede beveiliging van je smartphone is 
nodig om cybercriminelen of andere indrin-
gers buiten te houden. Je wil immers niet 
dat iemand met slechte bedoelingen toe-
gang krijgt tot je toestel want die kan heel 
wat schade berokkenen.

Beveilig je smartphone 
in vijf stappen
1. Download enkel apps 
	 		uit	officiële	app-winkels
De officiële app-winkels zijn de App Store als 
je een iPhone gebruikt en de Google Play Store 
als je een ander merk toestel gebruikt. Voor-
dat je een app downloadt, is het dus belang-
rijk dat je goed kijkt wie deze app aanbiedt.

2. Kijk uit voor verdachte berichten
Wees altijd heel voorzichtig als je een  
e-mail of een sms’je ontvangt waarin ge-
vraagd wordt om een app te downloaden. 
De kans is groot dat je via een minder veilige 
app-winkel een gevaarlijke app of zelfs een 
virus installeert.

3. Negeer veiligheidswaarschuwingen niet
Krijg je een waarschuwing dat je een onbe-
trouwbare app wil installeren ? Stop onmid-
dellijk met het installeren van de app.

4. Geef alleen minimale toegang aan apps
Als je een app installeert, wordt er vaak toe-
gang gevraagd tot andere gegevens: bv. je 
foto’s, je contacten of je locatie. Geef enkel 
toestemming als dat nodig en nuttig is voor 
het gebruik van de app.

5. Zorg dat je smartphone en apps 
   steeds up-to-date zijn
Krijg je de vraag om updates uit te voeren ? 
Doe het zo snel mogelijk. Zet je smartphone 
regelmatig eens uit. Bij het opnieuw opstar-
ten gebeuren sommige updates automatisch.

Meer info:
· www.safeonweb.be/nl/
 beveiliging-mobiele-toestellen

VRIJE TIJD

Download alleen van erkende app stores
Meer tips op safeonweb.be

Zeg wat stuur jij nu 
allemaal... 

Sally

Ik krijg rare berichtjes van 
jou alles oké???

Froukje

Je wachtwoord 
is gewijzigd

Nieuwe inlogpoging

is niet altijd oké!OK

Zomaar een app gedownload?

Lisa??????

Sally

Download alleen van erkende app stores
Meer tips op safeonweb.be

Zeg wat stuur jij nu 
allemaal... 

Sally

Ik krijg rare berichtjes van 
jou alles oké???

Froukje

Je wachtwoord 
is gewijzigd

Nieuwe inlogpoging

is niet altijd oké!OK

Zomaar een app gedownload?

Lisa??????

Sally
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Gezocht: vrijwilliger 
voetbalterrein De Valk !

Op het voetbalterrein achter sporthal De 
Valk voetballen elk weekend (zaterdag en/
of zondag) afwisselend vier voetbalploegen: 
Sport 82, FC Saloed, FC Gheogarii en KWB 
Rijkevorsel.

Voor dit voetbalveld zijn we op zoek naar 
een extra vrijwilliger die het terrein ‘speel-
klaar’ kan maken. Samen met de andere 
vrijwilliger wissel je af aan de hand van de 
planning.

Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor 
het voorzien van de belijning, het klaar-
zetten en verwijderen van de dug-outs, de 
cornervlaggen en de voetbaldoelen, het 
schoonmaken van de kleedkamers, het op-
ruimen van afval op het veld, ... Je krijgt 
hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Heb je interesse ? Bel dan naar 03 340 00 54 
of mail naar sport@rijkevorsel.be.  

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

Tours d’Anvers: 
beweeg op de mooiste 
plaatsen van onze provincie

De beweegroute van onze gemeente is ge-
selecteerd voor Tour d’Anvers. Daar zijn we 
fier op. Twee van de zestien etappes vinden 
plaats in onze natuur. 

Geniet je van joggen of wandelen op onbe-
kende plaatsen ? Tour d'Anvers geeft jou inspi-
ratie. Beweeg iedere etappe op een moment 
naar keuze tussen donderdag en maandag. Je 
krijgt een trainingsschema op jouw niveau als 
dat je motiveert. Traag door de natuur ? Of 
liever af en toe een uitdagend wedstrijdseg-
ment in competitie ? Dat kies jij zelf. 

Ook wandelaars kunnen genieten van deze 
formule. Je krijgt de mogelijkheid om met 
een trainingsschema op te bouwen naar 42 
km wandelen. Deze wandeling vindt plaats 
tijdens de gezamenlijke apotheose op de 
laatste etappe in Herentals op zondag  
19 maart 2023. 

De start van de eerste etappe is gepland op  
1 december 2022. Van 5 tot 9 januari kun je 
een tocht ondernemen van 7 of 10 kilome-
ter in Rijkevorsel en Beerse. Tussen 16 en 20 
februari kun je in Rijkevorsel en Merksplas 
kiezen tussen drie afstanden: 8, 13 of 21 km.

Meer info en inschrijven:
· www.toursdanvers.be 

· 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
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Een nieuw jaarboek van 
De Heemkundige Kring van Rijkevorsel
De Heemkundige Kring geeft begin december een nieuw jaarboek uit, met 
opnieuw een keur aan boeiende en interessante artikels over de geschiedenis 
van Rijkevorsel. Hieronder lichten we alvast een tipje van de sluier. 

Meer info: · hkrijkevorsel@outlook.be · www.heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

De Heemkundige Kring kreeg weer de kans om enkele oorlogsverhalen te verwerven. Het blijft 
een boeiende materie voor jong en oud. Een reden te meer om deze verhalen te publiceren.  
De diepe wens van ieder is ‘nooit meer oorlog !’. Weet je wat er in de 17de eeuw gebeurde met 
een jong meisje dat zwanger werd en een kindje ter wereld bracht wanneer ze nog niet gehuwd 
was ? Twee waargebeurde verhalen brengen inzicht. En waarom moest een burgemeestersvrouw 
in 1605 onverwacht heel haar hebben en houden verkopen ? Lees het in het nieuwe jaarboek.

Gammel, Keirschot, Bavelstraat, Scherpengeertstraat, ... Zeer oude namen van plaatsen geven 
nieuwe inzichten in het ons verleden. Kom te weten wat deze namen en vele andere betekenen 
en wat ze verklappen over onze geschiedenis. Zoals vandaag nieuwe uitvindingen voortdurend 
ons leven beïnvloeden, was dat vorige eeuw ook zo. Ooit begonnen onze inwoners te telefone-
ren. Kom alles te weten over die beginperiode en haar pioniers.

Het jaarboek bevat in totaal negentien artikels, volledig in kleur en met zeer veel afbeeldingen. 
Goed voor 208 bladzijden. Voor een bedrag van € 29 kun je het boek kopen bij de plaatselijke 
dagbladhandels, bij de onthaalbalie in het gemeentehuis en in het museum tijdens de ope-
ningsuren. Snelle bestellers kunnen tot 30 november genieten van een korting: ze betalen tot 
dan slechts € 25. Geïnteresseerden kunnen het boek bestellen door het bedrag van € 29 over te 
maken aan de Heemkundige Kring van Rijkevorsel op het rekeningnummer BE86 9730 8236 4350. 
Vergeet niet jouw naam en adres te vermelden bij de betalingsopdracht + Jaarboek 2022-2023. 
Mensen van buiten Rijkevorsel betalen € 5,50 extra voor de verzending.

De oplage is beperkt. Wees er dus snel bij !

© Imperial War Museum© Imperial War Museum



35

Oproep Heemkundige Kring 
van Rijkevorsel

Door de plannen voor het herinrichten van 
het gemeentehuis wordt het volledige ge-
bouw ontruimd en dus ook de inhoud van 
het Heemkundig museum in de kelder. Alles 
moet daar worden ingepakt om vervolgens 
elders op te slaan.

Vrijwilligers gezocht voor 
ontruiming museum
De ploeg van de Heemkundige Kring is te 
klein om dit werk tijdig tot een goed einde 
te brengen. Daarom willen ze beroep doen 
op vrijwilligers om op geregelde tijdstip-
pen, in de loop van december 2022 en  
januari 2023, te helpen dit grote project te  
realiseren.

Infosessie op 12 december
Dit alles wordt toegelicht op een vergade-
ring in de raadzaal van het gemeentehuis op 
maandag 12 december 2022 om 18.30 uur. 

Daar wordt van ideeën gewisseld en ook na-
gedacht over de samenstelling van de ploeg-
jes en de tijdstippen waarop deze activitei-
ten zullen plaatvinden. 
Via deze weg wordt een oproep gedaan om 
naar de vergadering te komen. Of geef je al 
op door via e-mail jouw naam te bezorgen 
aan hkrijkevorsel@outlook.be.

Indien gewenst kun je ook een uitgebrei- 
de toelichting verkrijgen tijdens een be-
zoekje aan het nieuwe museum dat geves-
tigd is in het Gemeenschapscentrum van 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Daar vertoeven de 
leden iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur 
en op afspraak.

De Heemkundige Kring dankt je alvast voor 
de bereidwillige medewerking.

Meer info:
· hkrijkevorsel@outlook.be
· www.rijkevorsel.be/heemkundigmuseum
· www.heemkundigekringrijkevorsel.
 wordpress.com

© Luc Jansen
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11 novemberviering 

Op 11 november herdenken we traditiege-
trouw Wapenstilstand in onze gemeente. Er 
werd hulde gebracht aan de gesneuvelde 
soldaten en eer betoond aan de slachtoffers 
van beide wereldoorlogen. 

Ook dit jaar mochten we rekenen op een 
grote opkomst. Dank aan iedereen die aan-
wezig was!

naar statistieken: leden sportverenigingen

 Vorig jaar waren 1 403 437 inwoners van het Vlaamse Gewest lid van minstens één sportclub aan-
gesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dit komt overeen met 21 % van het aantal inwoners. 
Dat is net iets meer dan in 2020.

Rijkevorsel scoort zeer hoog in deze statistiek. Maar liefst 28,8 % van onze inwoners zijn lid van minstens één 
sportclub, goed voor de dertiende plaats van alle Vlaamse gemeenten. 

‘Sporters beleven meer’, en dat is zeker het geval in Rijkevorsel !

Spieken

Leden sportclubs
Gemeenten van het Vlaams Gewest - 2021 - % inwoners

Bron: Sport Vlaanderen

 < 13,9     13,9 - < 19,7     19,7 - < 23,5     23,5 - < 26,9     > = 26,9

© Dirk Geets
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Geflitst...

31 oktober 2022    Lichttocht

27 oktober 2022    

Halloweenkunstwerk van 

Chloë,	Elise,	Mirthe	en	

Matheo Verboven

4 november 2022  Voorstelling Rikki De Musical in zaal Forsela

10 oktober 2022  Jeugdfuif in jeugdlokalen Sonsheide

29 oktober 2022  Jeugdverenigingen 

volgen opleidingen brandveiligheid

©
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21 oktober 2022  Ondertekening peterschap monument Bolk 

4de leerjaren GLS De Wegwijzer en Sint-Luciaschool

5 november 2022  Veldritten WSC 

in het Gemeentebos in Sint-Jozef
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Taekwondo De TijgersVereniging in de kijker

Wie of wat is 
Taekwondo De Tijgers ?
Wij zijn een taekwondoclub uit Rijkevorsel 
en leren jong en oud deze verdedigingsport 
aan.

Geef een korte geschiedenis 
van de vereniging
De club werd in 2005 opgericht door Patrick 
Van Dooren. We zijn met een vijftal leden 
van een andere taekwondoclub uit ons dorp 
begonnen en al snel werden dit er meer. In 
2018 zette Patrick een stapje opzij en gaf 
hij de club met een mooie strik door aan 
zijn zoon Wannes. Door onze geschiedenis 
heen hebben we verschillende topsporters in 
onze club gehad. Ze waren jaren actief op 
wedstrijden in het buitenland en er waren 
meerdere Belgisch kampioenen in de ver-
schillende disciplines van taekwondo.

Hoe zit jullie werking 
in elkaar ? 
Wij zijn een feitelijke vereniging waarvan 
het bestuur bestaat uit verschillende trai-
ners van de club: Lotte, Lore, Lien, Sander 
en Wannes.

Waar is de vereniging gevestigd ? 
In sportcentrum De Valk.

Vanaf welke leeftijd 
kun je lid worden ? 
Vanaf de laatste kleuterklas kun je bij ons 
beginnen sporten. Wij bieden taekwondo 
aan tot de leeftijd van 170 jaar. 

Wat zijn de belangrijkste 
evenementen ?
Tijdens onze trainingen zorgen we ervoor 
dat iedereen zijn eigen doel kan nastreven. 
Is dit kampioen worden, willen sporten met 
vrienden of ooit een zwarte gordel halen ? 
Wij zorgen ervoor ! Ook organiseren we in-
terclubs en nemen we deel aan vele wed-
strijden op verschillende niveau’s.
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Organiseren jullie kampen, 
uitstappen of weekends ? 
Eén keer per jaar gaan wij op ‘Tijgerkamp’. 
Dan gaan we met de hele club en enkele kook-
ouders naar De Hoge Rielen voor een verlengd 
weekend vol taekwondo, sport en spelplezier. 
Wanneer het kamp gedaan is, kijken we met-
een uit naar de volgende editie. 

Werken jullie samen met 
andere verenigingen ? 
Wij hebben in het verleden al samengewerkt 
met Rijkevoc en Sport&Fun voor verschil-
lende activiteiten. 

Op welke verwezenlijkingen 
zijn jullie trots ?
Elke interclub die we winnen. Elke kampioen 
die we kunnen maken. Elke zwarte gordel die 
de club rijker wordt. Elk lid dat trainer wil 
worden. Elk jaar dat we langer bestaan. Elke 
glimlach op een gezicht tijdens de training. 
Het zijn allemaal mooie herinneringen die 
wij als club koesteren. 

Hoe hebben jullie de 
coronaperiode beleefd ? 
Wij hebben tijdens de coronaperiode da-
gelijks een ‘Taekwondo challenge’ op onze 
Facebookpagina geplaatst. Zo werden onze 

leden dagelijks uitgedaagd en bleef er con-
tact. Vanaf het moment dat we buiten moch-
ten trainen, deden we dit op de speelpleinen 
in de natuur van Rijkevorsel. 

Wat willen jullie nog bereiken 
met de club ?
Wij wensen dat we nog vele jaren mogen 
bestaan, vele nieuwe mensen leren kennen 
en vele mensen hun doelen kunnen laten be-
reiken. Want dat is uiteindelijk waar wij als 
sportvereniging voor staan. 

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging en 
waarom ? 
Sport ’82 ! Omdat zij dit jaar kampioen gaan 
spelen in de voetbalcompetitie voor vrien-
denclubs.

Taekwondo De Tijgers

· Hoofdactiviteit: Taekwondo
· Aantal jaren actief: 17 jaar
· Aantal leden: 80 leden
· E-mail: taekwondodetijgers@hotmail.com
· Website: www.taekwondodetijgers.be
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1 december 2022
Om 19.30 uur
Lezing ‘Verplant, waarom het 
heerlijk wonen kan zijn in een WZC’
Lezing

De horrorverhalen in de media, de hoge 
rusthuisfactuur en het feit dat er bijna 
alleen zorgbehoevende ouderen wo-
nen, maakt dat veel mensen niet naar 
een wzc willen verhuizen. Ann Peute-
man, journaliste bij Knack, geeft een 
lezing over hoe we het ‘rusthuis’ aan-
trekkelijker kunnen maken.
€ 5

 Zaal Forsela
 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Expertisecentrum dementie Tandem,  
 Avansa Kempen, lokaal bestuur 
 Rijkevorsel en wzc Prinsenhof

 www.dementie.be/tandem 
 www.rijkevorsel.be/verplant

 Reserveren via de website

3 december 2022
Om 14.00 uur
Infomoment site Sas
Infovergadering

Ben je benieuwd naar de toekomstige 
invulling van de voormalige steenbak-
kerijsite Sas ? De projectontwikkelaar 
en het lokaal bestuur Rijkevorsel no-
digen je graag uit op het infomoment 
op zaterdag 3 december 2022. Tijdens 

de infonamiddag kun je ontdekken hoe 
de site Sas zal worden omgevormd tot 
een duurzame en groene woonzone met 
nevenfuncties. Het infomoment is vrij 
toegankelijk.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 
 Proland

 www.rijkevorsel.be/sas
 www.sasrijkevorsel.be

 

4 december 2022
Om 9.30 uur
Word jij mijn nieuwe wandelbuddy ?
Wandeling

Wandelen met wandelbuddy's is een ge-
organiseerde wandeling van ongeveer  
7 à 8 km waarbij je in groepjes loopt 
en andere mensen beter leert kennen. 
Het is ons doel om mensen met de-
zelfde interesse met elkaar in contact 
te brengen zodat ze in de toekomst nog 
wandelingen gaan organiseren.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 
 Bewegen op Verwijzing Rijkevorsel

 03 340 00 54
 sport@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/wandelbuddys

 Reserveren telefonisch, 
 via e-mail of de website 
 tot 25 november 2022
 

5 december 2022
Van 13.30 tot 16.30 uur
Digidak-cursus ‘Handige apps’
Cursus
Hoe installeer je apps op je tablet/

smartphone en hoe verwijder je ze als 
je ze niet meer gebruikt ? Welke apps 
zijn handig in het dagelijkse leven en 
waarop moet je letten ? Voor kleine 
groepjes van max. 5 personen.

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Blenders - Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be

 Inschrijven tijdens de 
 vrije inloopmomenten 
 (maandag 9.00 -12.00 uur)

7 december 2022
Van 19.00 tot 21.00 uur
Ontsteking kerstverlichting
Feestelijkheid 

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel no-
digt alle inwoners uit op de feestelijke 
ontsteking van de kerstverlichting. Ie-
dereen is welkom voor een hapje en 
een drankje op woensdag 7 december 
2022 van 19.00 tot 21.00 uur in de Sint-
Willibrorduskerk. Het orgel wordt die 
avond bespeeld door Rob Minnaert.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 
 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 03 340 00 54
 evenementen@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kerstverlichting
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8 december 2022
Om 20.30 uur
Vincent Voeten + Mohsin Abbas 
(uitverkocht)
Stand-up comedy

Vincent Voeten uit Beerse staat nog 
maar sinds 2016 op de planken, maar 
aan de talenten van deze Kempische 
politie-inspecteur valt niet te twijfe-
len. Met comedians Jimmy Carr en An-
thony Jeselnik als grote voorbeelden 
ontwikkelde hij snel zijn eigen stijl: 
zwartgallige, snoeiharde jokes met een 
gortdroge vertelling. 

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 

9 december 2022
Om 19.30 uur
Algemene quiz KFC Zwarte Leeuw
Quiz

Algemene quiz onder leiding van Luc 
Herthogs. Ondertussen een klassieker 
in onze agenda die telkens weer garant 
staat voor een leuke avond! 
€ 20 voor een ploeg 
van max. 6 personen

 Kantine KFC Zwarte Leeuw
 Kruispad 13
 2310 Rijkevorsel

 KFC Zwarte Leeuw
 sysmans@telenet.be

 Inschrijven via e-mail 
 voor 2 december 2022

9, 10, 15, 16, 17, 18, 
22 en 25 december 2022

Om 20.00 uur 
Zondag 18 december om 14.00 uur
’t Veussels Tonjel 
speelt ‘Kerst ?Mis !’
Theatervoorstelling 

Eindelijk kunnen we ons langverwacht 
eindejaarsstuk spelen (3de keer, goeie 
keer ?). ‘Kerst ?Mis !’ is een niet zo tra-
ditioneel kerstverhaal met een hoog 
lachgehalte. Zin in een ontspannende 
avond ? Bestel dan je tickets via de web-
site tveusselstonjel.be !
€ 12

 Vonder-Vallei
 Salmmeirweg 17
 2310 Rijkevorsel

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

 Reserveren via de website

10 december 2022
Om 20.30 uur
Bruno Vansina’s New Stars
Concert

 © Roger Vantilt

Met dit project brengt Vansina aan de 
hand van eigen composities een ode aan 
Charlie Parker. De bandleden zijn een 
selectie muzikanten van verschillende 
generaties die Vansina door de jaren 
heen is tegenkomen in verschillende 
projecten. Dit Singer residentieconcert 
is de perfecte gelegenheid voor Vansina 

om zich nog eens onder te dompelen in 
de wonderlijke taal, maar vooral ook de 
energie van de Bebop.
voorverkoop: € 16 
inkomprijs: € 18 
voorverkoop studenten: € 14 
inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

12 december 2022
Om 20.00 uur
Kaartavond Jokken
Spel

Deuren open om 19.30 uur. Inkom gra-
tis, deelname aan de kaartprijskamp 
kost € 5.

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Landelijke Gilde Rijkevorsel
 felix.vermeiren@telenet.be

 

Aankondigingen van 
activiteiten in januari
dien je uiterlijk op
zondag 4 december 2022 
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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Om 20.30 uur
Craig Taborn & Tomeka Reid
Concert

Een jaar na het adembenemende trio-
concert keren pianist Craig Taborn en 
celliste Tomeka Reid terug naar de Sin-
ger. Wie er toen bij aanwezig was zal 
dit concert niet willen missen! Knack 
omschrijft Craig Taborn als ‘één van de 
meest opwindende pianisten van het 
moment’. Celliste Tomeka Reid leidt 
eigen ensembles en speelde o.m. met 
Jamie Branch (Fly or Die), Makaya Mc-
Craven (Universal Beings), Nicole Mit-
chell en Anthony Braxton. Het concert 
op 12 december wordt een afspraak 
met twee topmuzikanten van de heden-
daagse jazz !
voorverkoop: € 20 
inkomprijs: € 22 
voorverkoop studenten: € 14 
inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

15 december 2022
     9.00  -10.00 uur Het Kleine Moleke
10.30  -11.30 uur Het Moleke
Speeluurtje voor nieuwe kleuters

 
Is jouw kleuter op 9 januari 2023 2,5 
jaar dan kun je samen met je kleuter 
vrijblijvend kennis komen maken met 
onze instapklas(jes).
Gratis

 GVKS Het Kleine Moleke
 Looi 3 – 2310 Rijkevorsel

 GVKS Het Moleke
 Banmolenweg 9 – 2310 Rijkevorsel

 mijnschool.het-moleke.be

16 december 2022
Om 20.30 uur
Winterklanken
Concert 

Fiesta Perez, dat is Belle Perez in feest-
verpakking ! Het gelijknamige album 
en een geweldige liveshow, dat is wat 
je mag verwachten van de Spaanse 
schone. Op vrijdag 16 december brengt 
Belle tijdens haar show in de Sint-Willi-
brorduskerk de beste nummers uit haar 
carrière. De deuren van de kerk gaan 
open om 19.30 uur. Het optreden start 
om 20.30 uur.
voorverkoop: € 25
inkomprijs: € 30

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

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

 Kaarten te koop bij de 
 onthaalbalies in het gemeentehuis 
 en de Leo Pleysierbibliotheek

17 december 2022
Van 9.00 tot 13.00 uur
2de Gammelse graveltocht 
STRADE SPEKenEI
Fietstocht

Graveltocht voor gravelbike of moun-
tainbike: 65 km – 95 km - 130 km. In-
schrijven ter plaatse is niet mogelijk. 
Je ontvangt een GPX-track en aan de 

start een pakket met een koek en één 
consumptie naar keuze in gezellige 
stopplaats + na de rit een  boterham 
met spek en ei.
€ 10
leden VWB/VBR, NTFU of WBV: € 8

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61
 2310 Rijkevorsel

 Gammelse Wielervrienden vzw
 0479 92 29 92 
 0478 97 03 24 
 03 314 40 79
 www.degammelsewielervrienden.be/

 gravel.htm
 Online Inschrijven tot 
 15 december

Om 20.30 uur
Kerstspecial Desperated 
Company (uitverkocht) 
Concert

Desperated Company brengt dit jaar 
voor de zestiende (!) keer hun kerst-
show op het podium van De Singer. Tel-
kens voor een uitverkochte, doch altijd 
gezellige zaal.

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

17 en 18 december 2022
Zaterdag van 13.00 tot 21.00 uur 
Zondag van 13.00 tot 18.00 uur
Kerstmarkt Rijkevorsel
Markt 
Op de kerstmarkt stellen verenigingen, 
hobbyisten, middenstanders, ... zich 
voor. Langs de kraampjes kuieren, op 
zoek gaan naar een origineel kerstca-
deautje, familie en vrienden ontmoe-
ten. Gezellige marktkraampjes vol 

 adres    info    telefoon    e-mail
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met leuke kerstspulletjes, afgewisseld 
met stalletjes waar je van een heerlijk 
glaasje en hapje kunt genieten. Neem 
een leuke kerstfoto met de kerstman en 
zijn elfje, zing en dans op leuke kerst-
muziek. Allemaal ingrediënten om van 
een koude winterdag een warme herin-
nering te maken.

Gratis
 Parking Pastorij

 Doelenpad 1 - 2310 Rijkevorsel
 Lokaal bestuur Rijkevorsel en 

 Toerisme Rijkevorsel
 03 340 00 52
 toerisme@rijkevorsel.be

17 tot 25 december 2022
Stalleke 
Specialleke
Tentoonstelling 

Van 17 december tot 25 december or-
ganiseert Toerisme Rijkevorsel in de 
Sint-Willibrorduskerk een tentoon-
stelling waar je kunt genieten van de 
betovering van heel bijzondere kerst-
stallen. Stap in een winterwonder- 
land waarin kerststallen de hoofdrol 
spelen.
Gratis

 Sint-Willibrorduskerk
 Dorp 1 - 2310 Rijkevorsel

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

 stallekespecialleke

18 december 2022
Van 8.00 tot 12.00 uur
30ste mountainbike 
kersthappening Rijkevorsel
Fietstocht 

De Gammelse Wielervrienden richten 
voor de 30ste maal een veldtoertocht 
in door een bosrijke omgeving. Het ver-
trek is in Sint-Jozef Rijkevorsel in het 
Gemeenschapscentrum. De toertocht 
verloopt langs Rijkevorsel - Beerse 
- Merksplas - Wortel - Hoogstraten - 
Beerse en eindigt terug in Sint-Jozef 
Rijkevorsel. Met mountainbikes wordt 
een afgepijld parcours gevolgd. De 
kortste rit is 27 km, de langste is 43 km.
€ 6
leden VWB en WBV: € 4

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 
 2310 Rijkevorsel

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

 mtb.htm
 Inschrijven van 8.30 tot 10.30 uur

19 december 2022
Van 13.30 tot 16.30 uur
Digidak-cursus ‘E-loket’
Cursus

Moet jij ook af en toe naar het gemeen-
tehuis om documenten aan te vragen ? 

Stond je al eens voor een gesloten deur, 
of stond er een lange rij wachtenden 
voor je ? Je kunt heel wat zaken mak-
kelijk regelen zonder je eigen huis te 
verlaten! Via computer kun je terecht 
bij het e-loket. Ontdek tijdens deze 
initiatie waarvoor je beroep kunt doen 
op het e-loket. Voor kleine groepjes van 
max. 5 personen.
Gratis

 GC Sint-Jozef
 Kerkdreef 61 
 2310 Rijkevorsel

 Blenders - Digidak
 014 41 82 18
 rijkevorsel@digidak.be

 Inschrijven tijdens de 
 vrije inloopmomenten 
 (maandag 9.00-12.00 uur)

20 december 2022
Om 19.30 uur
Lezing Hendrik Vos: ‘De Europese 
Unie: geploeter van crisis naar crisis’
Lezing
Europaspecialist Hendrik Vos, hoogle-
raar aan de Universiteit Gent, legt ons 
aan de hand van actuele voorbeelden 
uit hoe groot de impact van de EU tot 
hiertoe al geworden is. Hij geeft ons 
een kijkje in de Europese keuken waar 
het er vaak levendiger aan toe gaat  
dan we wel denken. Een echte eye-
opener !

€ 5
 Zaal Forsela - 

 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 03 340 00 50
 davidrijk.1927@hotmail.com
 bibliotheek@rijkevorsel.be

 Reserveren telefonisch 
 of via e-mail

  website    facebook    instagram    2310-app
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21 december 2022
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Kleuters die op 9 januari 2023 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereiken, zijn welkom 
op onze drempeldag. Kom samen met 
mama en/of papa kennismaken met de 
juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

22 december 2022
Om 20.30 uur
Guga Baul & Jonas Van Thielen - 
Try-out ‘Badje vol met stroop’ 
(uitverkocht)
Theatervoorstelling

Guga Baul en Jonas Van Thielen, allebei 
kinderen van het magische jaar 1986, 
nemen je mee op een heerlijke trip 
naar de beste Vlaamse fictie van de ja-
ren ’80 en ’90.

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

26 december 2022
Om 13.00 uur
Kerstjogging
Loopevenement 
Zin in een sportieve en gezellige uit-
daging met het hele gezin of vrien-

den tijdens de kerstperiode ? Dan is de 
kerstjogging zeker iets voor jou ! De ge-
zamenlijke start is voorzien om 13.00 
uur aan de kantine van FC Sint-Jozef. 
De Sportraad voorziet drie bewegwij-
zerde routes: 3 km, 5 km en 7 km. Zo 
kan groot en klein deelnemen aan de 
jogging. Na de jogging kun je genieten 
van een drankje aan de winterbar. De 
best verklede kerstvrouw of kerstman 
ontvangt een mooie prijs !

Gratis
 FC Sint-Jozef SK

 Zuiderdijk 10 - 2310 Rijkevorsel
 Sportraad Rijkevorsel
 03 340 00 54
 sport@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/kerstjogging
 www.facebook.com/

 sportraadrijkevorsel

27 december 2022
Van 14.00 tot 21.00 uur
Kerstdrink
Markt 

Zin in een drankje groot of klein ? 
Dan vinden wij dit heel fijn. 
Want op 26 december is ons kraampje 
open en kun je zomaar binnen lopen. 
Steun je graag onze tent ? 
Dan zijn wij alvast heel content !
Gratis

 Kerststal ’t Dorp
 Doelenpad
 2310 Rijkevorsel

 Kerststal ’t Dorp

28 december 2022
Om 20.30 uur
Clocks&Clouds
Concert

In juni van dit jaar bracht Lennert 
Baerts een nieuwe octet bij elkaar tij-
dens een intense week in de Singer. Op 
28 december beleeft dit project zijn 
wereldpremière. Wees erbij !
voorverkoop: € 14 
inkomprijs: € 16 
voorverkoop studenten: € 12 
inkomprijs studenten: € 14

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

Volgende maand
22 januari 2023

Sint-Antoniusfeesten
 Achtel

24 januari 2023
Roosbeef

 de Singer

25 januari 2023
Drempeldag nieuwe kleuters

 GVBS Het Kompas

27 januari 2023
1ste Spaghettiquiz
(vroegere Familiequiz)

 Zaal ’t Centrum
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MELDINGSFORMULIER

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
nn Verkeer

nn Verkeerssignalisatie en wegmarkeringen

nn Wegen

nn Schuilhuisjes en halte-accommodatie De Lijn

nn Straatmeubilair

nn Milieu

nn Sluikstort en zwerfvuil

nn Groen

nn Lokalenverhuur

nn Andere:  .................................................................................................

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

    ......................................................................................................................
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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
Elke derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur. 
Iedere dinsdag van 10.00 tot 16.00 uur
Tentoonstelling
Gratis

 GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 – 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 10.00 tot 16.00 uur
Opendeurdag
Gratis

 GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 - 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

 adres    info    telefoon    e-mail    website    facebook    instagram    2310-app     

Stenen Bergmolen 
gesloten op zondag 

25 december !
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OPENINGSUREN

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

Peter Janssens 4de schepen N-VA
0478 20 35 01  -  peter.janssens@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

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

Dienst lokale economie - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 15.30 - 19.30 uur op afspraak
woensdag 9.00 - 12.00 uur op afspraak
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 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
 Lokale economie 03 340 00 37
 Wijkpost politie 03 340 88 50
 Woonzorgcentrum Prinsenhof 03 340 39 00

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@rijkevorsel.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: van 6.45 uur tot aanvang school 
 en van einde school tot 18.30 uur
vrije dagen: 6.45 - 18.30 uur
en vakanties collectieve sluiting in de week van 21 juli 
 en tussen Kerst en Nieuwjaar
 

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: van 6.45 uur tot aanvang school 
 en van einde school tot 18.30 uur
vrije dagen: 6.45 - 18.30 uur
en vakanties collectieve sluiting in de week van 21 juli 
 en tussen Kerst en Nieuwjaar

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.

17 en 18 december

Kerstmarkt

Parking Doelenpad

www.rijkevorsel.be/kerstmarkt

Rijkevorsel

Zaterdag van 13.00 tot 21.00 uur Zondag van 13.00 tot 18.00 uur


