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NIEUWJAARKE ZOETE

ZANGERTJES WELKOM

www.rijkevorsel.be/nieuwjaarkezoete

INHOUD

4
Op zaterdag 31 december gaan de nieuwjaarszangertjes weer 
op pad. Ze zingen uit volle borst en hopen op een goedgevuld 
zakje. Wees voorzichtig als je die dag de baan op gaat. Voor 
de gulle gevers zit er in de middenkatern van deze 2310 een 
affiche die je voor je raam kunt hangen.

14
Denk twee keer na vooraleer je je peuk, papiertje of blikje op 

de openbare weg gooit. Zwerfvuilhandhavers gaan op pad in 
onze gemeente. Zij zijn bevoegd om bij overtredingen een GAS-

boete uit te schrijven. Deze boete kan oplopen tot € 350.

8
Heb je interesse om mee te werken aan het seniorenbeleid in 

onze gemeente ? Het lokaal bestuur start in het voorjaar met de 
samenstelling van een overlegcomité voor senioren. Een eerste 

bijeenkomst zal doorgaan op maandag 6 februari 2023.

22
Blikvangers tijdens de kerstperiode zijn ongetwijfeld de 
bijzondere kerststallen die in de Sint-Willibrorduskerk worden 
tentoongesteld. Toerisme Rijkevorsel nodigt je uit om binnen 
te stappen in een winterwonderland waarin kerststallen de 
hoofdrol spelen.

12
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. 
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VOORWOORD

Dorien Cuylaerts,

Burgemeester

We staan aan de vooravond van de meest gezellige periode van het jaar. Met de 
feestdagen in het verschiet is het weer volop genieten. In ons dorp zijn er verschillende 
verenigingen en gebuurten die mee voor een heuse kerstsfeer zorgen. Maar liefst vier 
kerststallen zijn er te bezichtigen en het lokaal bestuur heeft opnieuw geïnvesteerd in 
sfeervolle kerstverlichting.

Verlichting, daar wil ik even de aandacht op vestigen. Het staat als een paal boven water 
dat gezien en gezien worden van enorm belang is in deze donkere periode. Begeef je 
je als zwakke weggebruiker in het verkeer, zorg dan voor de correcte verlichting en de 
nodige zichtbaarheid. Ook jij bent verantwoordelijk voor jouw veiligheid.

Naast de eindejaarsperiode komt het nieuwe jaar al om de hoek loeren. Het uitgelezen moment om terug te 
blikken op wat geweest is en vooruit te kijken op wat nog komen gaat. 2022 was het jaar dat we stilaan de 
coronamaatregelen achter ons konden laten. Het leek erop dat 2022 het jaar van de bevrijding werd en alles 
als het ware weer z’n normale gangetje kon gaan. De energiecrisis, de daarbijkomende stijgende kosten en de 
loonindex voor het personeel baarden ons dan wel weer zorgen. De voortgang van het goedgekeurde meerjarenplan 
kwam plots op de helling te staan. Maar in tegenstelling tot andere lokale besturen kunnen we het vooropgestelde 
investeringsprogramma verder afwerken zoals voorzien.

De renovatie van het gemeentehuis en de werken aan de Vlimmersebaan zijn de grotere projecten die volgend 
jaar zullen aanvatten. Nieuw in 2023 is de opstart van een seniorencomité. We worden allemaal ouder en dat is 
uiteraard goed nieuws. In onze gemeente zien we een enorme stijging bij de groep ouderen. Vandaar dat we een 
klankbordgroep wensen samen te stellen om de senioren een stem te geven. Heb jij interesse in dit comité ? 
Lees dan zeker het artikel in deze 2310.

In 2023 mag ik je al voor het tiende jaar op rij toespreken als burgemeester. Laat ik dan positief beginnen en de 
allerbeste wensen overmaken voor het nieuwe jaar.

Beste inwoner,
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BESTUUR

Op zaterdag 31 december zullen de nieuwjaarszangertjes weer talrijk aanwezig zijn in Rijke-
vorsel. Om alles veilig te laten verlopen, staan er op verschillende kruispunten gemachtigde 
opzichters die de kinderen helpen oversteken.

Vergeet niet om je kinderen een fluohesje aan te doen zodat ze goed opvallen in het verkeer. 
Andere weggebruikers vragen we om op deze dag extra voorzichtig te zijn, met aandacht voor 
de kinderen die op deze dag de gemeente doorkruisen.

Raamaffiche ‘zangertjes welkom’
Mogen de zangertjes ook bij jou Nieuwjaar komen wensen ? Hang dan op de laatste dag van het 
jaar de raamaffiche ‘zangertjes welkom’ aan de straatkant van je woning op. Zo weten de kin-
deren dat ze bij jou welkom zijn en dat je deze traditie een warm hart toedraagt. 

Je vindt de poster terug in het midden van deze 2310. De raamaffiche kun je ook downloaden op 
de website of afhalen bij de onthaalbalies in het gemeentehuis en de Leo Pleysierbibliotheek.

Alle kinderen zijn uiteraard ook van harte welkom om te komen zingen in het gemeentehuis en 
in de Leo Pleysierbibliotheek. Op oudjaar kunnen ze in het gemeentehuis terecht van 9.00 tot 
12.00 uur en in de bib van 10.00 tot 12.00 uur.

Nieuwjaarke zoete, ’t varken heeft vier voeten,
vier voeten en ne staart, is dat dan geen centje waard ?

Nieuwjaarke zoete zingen met oudjaar

Meer info: · www.rijkevorsel.be/nieuwjaarkezoete

NIEUWJAARKE ZOETE

ZANGERTJES WELKOM

www.rijkevorsel.be/nieuwjaarkezoete
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Kort verslag raden
28 november 2022

Gemeenteraad
Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de buitengewone algemene verga-
deringen van:
· TMVS dv op 13 december 2022
· PONTES op 15 december 2022
· CIPAL dv op 15 december 2022
· Kunstacademie De Noorderkempen BGTS 

op 15 december 2022
· PIDPA op 16 december 2022
· IOK en IOK Afvalbeheer op 20 december 

2022
· IKA op 20 december 2022
alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld.

Kennis wordt genomen van het verslag van 
het ABOC (Afzonderlijk Bijzonder Onderhan-
delings- en Overlegcomité) van GLS De Weg-
wijzer van 7 november 2022.

Ondertekening Lokaal 
Energie- en Klimaatpact 2.0
De gemeenteraad gaat akkoord met de  
ondertekening van het Lokaal Energie- en 
Klimaatpact 2.0. 

Het lokaal bestuur onderschrijft het be-
lang en de ambitie van de ondertekening 
van het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0, 
dit in lijn met eerdere engagementen door 
het ondertekenen van de burgemeesters-
convenanten 2020 en 2030 en het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact 1.0. Op die manier 
engageert het lokaal bestuur zich verder in 
Kempen2030, het gezamenlijke streekpro-
ject van de Kempense lokale besturen. De 
inspanningsverbintenissen en bijkomende 
financiële armslag bieden een opportuniteit 
voor de Kempense lokale besturen en de 
Kempense regio om het lokaal en regionaal 
klimaatbeleid versneld te realiseren. 

Goedkeuring wordt verleend aan de koste-
loze verwerving van vijf loten wegtracé in 
de Zoggebeekweg.

Akkoord wordt gegaan met de verwerving 
van een perceel grond ter hoogte van Kruis-
pad, voor aansluiting bij de sportzone Sons-
heide met een oppervlakte van 8 710 m2.

De gemeente treedt toe tot de aankoop-
centrale van IOK voor de groepsaankoop 
‘Raamovereenkomst voor het (individueel) 
leasen van fietsen ten behoeve van het per-
soneel’ voor een bedrag van € 76 000 excl. 
BTW.

De gemeentelijke verordening ‘beperkte 
geldigheidsduur conformiteitsattest’ van 30 
november 2020 wordt opgeheven met ingang 
van 1 januari 2023.
De geldigheidsduur van het conformiteitsat-
test dat wordt afgeleverd vanaf de inwer-
kingtreding van dit nieuwe reglement, wordt 
beperkt tot vijf jaar indien uit het technisch 
verslag van het conformiteitsonderzoek 
blijkt dat een woning of kamer vijf of meer 
gebreken vertoont uit categorie I.

Er worden dertien personen aangesteld als 
gewestelijk vaststeller voor de gemeente-
lijke administratieve sancties voor het lokaal 
bestuur Rijkevorsel. Zij zijn bevoegd voor de 
vaststelling van zwerfvuilovertredingen in 
onze gemeente.
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BESTUUR

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van de Gemeentebelangen-fractie om de 
zichtbaarheid van de snelheidsremmers in 
de Veldstraat te verbeteren om te voorko-
men dat er voertuigen tegen en op rijden, 
door bijvoorbeeld extra reflectoren te plaat-
sen op de snelheidsremmers, witte lijnen te 
schilderen en straatverlichting aan te bren-
gen boven de snelheidsremmer.

De raad gaat niet akkoord met het voorstel 
van de Gemeentebelangen-fractie om in 
samenwerking met de gemeente Merksplas 
een schrijven te richten naar het Agentschap 
Wegen en Verkeer om de fileproblemen aan 
Breebos met een krachtig en gecombineerd 
signaal aan te kaarten.

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
Goedkeuring wordt verleend aan de agen-
da’s van de buitengewone algemene verga-
deringen van:
· CIPAL dv op 15 december 2022
· IOK op 20 december 2022
alsook de mandaten van de gemeentelijke 
vertegenwoordigers worden vastgesteld.

Kennis wordt genomen van de verhoging van 
de basisbedragen van het Recht op Maat-
schappelijke Integratie (RMI)  categorie 1 
(samenwonenden), categorie 2 (alleenstaan-
den) en categorie 3 (personen met gezins-
last) met 2 %, omwille van een overschrijding 
van de spilindex, sinds 1 november 2022.

Het OCMW treedt toe tot de aankoopcentrale 
van IOK voor de groepsaankoop ‘Raamover-
eenkomst voor het (individueel) leasen van 
fietsen ten behoeve van het personeel’ voor 
een bedrag van € 56 000 excl. BTW.

Goedkeuring wordt gehecht aan de samen-
werkingsovereenkomst tussen het OCMW en 
de Assist-Klusdienst van WEB vzw, die ingaat 
op 1 december 2022.

Kort verslag raden
5 december 2022

Raad voor 
maatschappelijk welzijn
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel OCMW, wordt vastgesteld.

De OCMW-raad neemt kennis van de eind-
datum van het mandaat van de heer Wim 
De Visscher als voorzitter van de raad voor 
maatschappelijk welzijn. De heer Lieven Van 
Nyen wordt per 1 januari 2023 van rechts-
wege geïnstalleerd als opvolgend voorzitter 
van de raad voor maatschappelijk welzijn en 
dit tot het einde van de huidige legislatuur.
Kennis wordt genomen van de goedkeuring 
van de jaarrekening 2021 van de gemeente 
en het OCMW door de gouverneur.

Gemeenteraad
De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel gemeente, wordt vastgesteld.

De aanpassing van het meerjarenplan 2020-
2025, deel OCMW, wordt goedgekeurd.

De gemeenteraad neemt kennis van de eind-
datum van het mandaat van de heer Wim  
De Visscher als voorzitter van de gemeen-
teraad. De heer Lieven Van Nyen wordt per  
1 januari 2023 van rechtswege geïnstalleerd 
als opvolgend voorzitter van de gemeenteraad 
en dit tot het einde van de huidige legislatuur.
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Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 
2025 wordt een belasting gevestigd op de af-
levering van administratieve stukken. 

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 decem-
ber 2025 wordt een retributie gevestigd op 
de gemeentelijke dienstverlening en het 
gebruik van het gemeentelijk openbaar do-
mein naar aanleiding van werken aan nuts-
voorzieningen voor elektriciteit en gas op 
het gemeentelijk openbaar domein.

De verdeling van de subsidies, dienstjaar 
2022, inzake ontwikkelingssamenwerking 
wordt goedgekeurd.

De verdeling van de subsidies voor het jaar 
2023 wordt goedgekeurd.

De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel  
zoals ingeschreven in het ontwerp van de 
politiebegroting 2023, met name € 1 172 230  
in de gewone dienst en € 70 795 in de bui- 
tengewone dienst, wordt goedgekeurd en 
toegekend aan de politiezone Noorderkem-
pen. 
De dotatie 2023 aan de HVZ Taxandria voor 
een bedrag van € 671 106 voor de gewone 
dienst en € 145 273 voor de buitengewone 
dienst wordt goedgekeurd.

Toekenning titel van ereburger 
aan George Kooymans
Aan de heer George Kooymans wordt de titel 
van ereburger van Rijkevorsel toegekend, 
dit voor zijn bijdrage tot de bekendheid en 
de uitstraling van de naam en faam van onze 
gemeente.

George is een Nederlands componist, gita-
rist, zanger, tekstdichter en producer. Hij 
woont sinds 1974 in Rijkevorsel en was gita-
rist van de bekende Nederlandse rockband 
Golden Earring. De muziekgroep bestond 
maar liefst 60 jaar lang en had een enorm 
internationaal succes met vele bekende hits 

zoals o.a. Radar Love, Twilight Zone en When 
the Lady Smiles. De band heeft wereldwijd 
miljoenen albums verkocht en genoot in de 
jaren zeventig en tachtig een internationale 
sterrenstatus. Golden Earring heeft meer 
dan dertig gouden en platina albums. George 
verzorgde de muziek en de teksten van de 
band maar schreef bovendien ook nog num-
mers voor een aantal andere grote artiesten 
en bands.

Kennis wordt genomen van de goedkeuring 
van de jaarrekening 2021 van de gemeente 
en het OCMW door de gouverneur van de 
provincie Antwerpen.

Zitting gemeenteraad en raad 
voor maatschappelijk welzijn

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 30 januari 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

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

Senioren, laat van jullie horen
We worden met z’n allen altijd maar ouder, gelukkig maar. Ook onze 
gemeente kent een sterke toename van de groep ouderen. De vergrijzing 
van de Vlaamse bevolking is echter niet alleen goed nieuws, ze heeft ook 
gevolgen voor de samenleving. En daarom is het belangrijk dat we senioren 
en het ouder worden vanuit een positieve kijk benaderen en dat we hen hier 
actief bij betrekken. 

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om de Rijkevorselse senioren een stem te geven en te 
laten participeren aan het beleid van onze gemeente. Daarom gaat het lokaal bestuur in het 
voorjaar aan de slag met een overlegorgaan bestaande uit leden van verschillende verenigin-
gen. Ook de individuele senior heeft de kans om te zetelen in dit overlegcomité.

Het overlegorgaan geeft advies op vragen van het lokaal bestuur en brengt daarnaast ook zelf 
ideeën aan. We willen inzetten op uiteenlopende thema’s. Denken we maar aan vervoer en 
mobiliteit, cultuur en vrije tijd, zorgzaam leven, dienstverlening, ...

Ben jij lid van een seniorenvereniging, een vereniging voor mantelzorgers of een vereniging die 
een seniorenwerking kent ? Ben je bewoner in een woonzorgcentrum of heb je als 60-plusser 
interesse om mee na te denken over het seniorenbeleid in onze gemeente ? Kom dan zeker naar 
onze eerste verkennende bijeenkomst op maandag 6 februari 2023 om 19.00 uur in de raadzaal 
in het gemeentehuis.

© Laurane Berkein, Vlaamse Ouderenraad
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Kzitermee.be

Zit jij met iets ? Of ken je iemand die met 
iets zit ? Iedereen heeft het soms moeilijk. 
Op Kzitermee.be vind je hulp voor jezelf of 
iemand anders.

Eén op vier Belgen voelt zich slecht in zijn 
vel of wordt in zijn leven geconfronteerd 
met een psychisch probleem. Nog meer 
mensen krijgen er onrechtstreeks mee te 
maken, bijvoorbeeld omdat ze partner, ou-
der, kind, collega, ... zijn van een persoon 
met een psychisch probleem. Toch is er vaak 
een grote drempel om hulp te zoeken of vin-
den we niet meteen de hulp die we nodig 
hebben. Ook jongeren weten vaak niet waar 
of bij wie ze terechtkunnen met hun proble-
men of vragen. Zit je met iets ? Praat erover.

Heel wat organisaties in onze regio werken 
aan preventie en zorg voor geestelijke ge-
zondheid. Kzitermee.be helpt je zoeken in 

het aanbod. Aan de hand van enkele vragen 
begeleidt de tool jou naar de juiste dienst-
verlening. Je kunt via de website contact 
opnemen met de organisatie en je hulpvraag 
stellen. Ook professionals en mensen die 
hulp zoeken voor een ander kunnen terecht 
op de website.

De urgentie en nood om in te zetten op 
mentaal welbevinden is meer dan ooit hoog. 
De coronacrisis en de huidige energiecrisis 
stellen het mentaal welbevinden van heel 
veel mensen op de proef. Maar niet ieder-
een neemt het initiatief om hulp te zoeken. 
Sommigen durven de stap niet te zetten. 
Kzitermee.be helpt het taboe te doorbreken 
en zet je op weg naar de juiste organisatie.

Ga naar www.kzitermee.be wanneer je hulp 
zoekt voor jezelf of iemand anders. Blijf er 
niet mee zitten. Praat erover.

Meer info:
·	www.kzitermee.be



10

GLS De Wegwijzer krijgt 
een digitale boost

Bijna alles wat we vroeger nog met potlood 
en papier deden, kan nu ook op een digitale 
manier. Digitale vaardigheden zijn niet meer 
weg te denken uit onze samenleving. Als we 
onze leerlingen degelijk willen voorbereiden 
op de toekomst, moeten we hen van jongs 

af aan meenemen in het digitaal onderwijs. 
Een weldoordacht ICT-beleid op school is 
echt onmisbaar geworden.

De Vlaamse overheid lanceerde daarom de 
‘Digisprong’. Dankzij dit initiatief kunnen 
scholen een extra investering doen op ge-
bied van ICT. We willen hiervoor ook ons ei-
gen schoolbestuur bedanken.

LEVEN EN WELZIJN

Familieberichten

Geboorten
· Arnouts Cezanne 2 september 2022 kindje van Arnouts Mathias en Lauryssen Els
· Martens Frances 10 oktober 2022 kindje van Martens Sam en Claes Emma
· Boeren Cel 20 oktober 2022 kindje van Boeren Tonny en Dierckx Maggie
· Van Riel Eleonore 2 november 2022 kindje van Van Riel Dries en Verheyen Stephanie
· Ceelen Margriet 5 november 2022 kindje van Ceelen Bert en Van Rompaey Lies

· Maes Mauritius °1933 †   1 november 2022
· Schuurmans Maria °1938 †   1 november 2022
· Hillen Maria °1932 †   2 november 2022
· Sterkens Joanna °1942 †   2 november 2022
· van de Lindeloof Peter °1969 †   2 november 2022
· Hillen Joanna °1927 †   5 november 2022
· Van Besauw Valentina °1939 †   5 november 2022

· Siemons Johanna °1938 †   8 november 2022
· Van den Putte Joseph °1949 †   8 november 2022
· Brosens Joanna °1933 † 10 november 2022
· Bruneel Koen °1968 † 19 november 2022
· Verbeeck Ludovicus °1939 † 22 november 2022
· Wegner Hilda °1934 † 25 november 2022
· Bogaerts Angèle °1942 † 27 november 2022

Overlijdens

Huwelijken
·	Gommers Ronny en Van Keer Patricia 3 november 2022
·	Verdurmen Ivo en Collens Elisabeth 26 november 2022
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In GLS De Wegwijzer beschikken de leerlin-
gen van het 5de en 6de leerjaar sinds kort 
over een eigen laptop. Een sterke internet-
verbinding, digitale didactische hulpmidde-
len en goede begeleiding op school zijn voor-
zien. De iPads zullen nu vooral in de eerste 
vier leerjaren ingezet worden.

De digitale wereld evolueert razendsnel. Het 
is van zeer groot belang dat het gebruik van 
de nieuwe laptops veilig, doeltreffend, toe-
komstgericht en sterk ondersteunend is. Zo 
kunnen we de digitale basisvaardigheden van 
de leerlingen oefenen en uiteindelijk ook de 
kwaliteit van ons onderwijs verbeteren.

Winnaar fotowedstrijd

De familie Bols is de winnaar van de foto-
wedstrijd naar aanleiding van de 10-daagse 
van de Geestelijke Gezondheid in oktober. 

Zij stuurden een foto in van hun mooie 
stoeptekening met positieve boodschap.
Proficiat aan de winnaars!

Nieuwe prijzen voor 
producten dienst burgerzaken

Vanaf 1 januari 2023 wijzigen de prijzen van 
een aantal producten bij de dienst burgerza-
ken. Het gaat onder meer over de prijs voor 

elektronische identiteitskaarten, verblijfs-
kaarten en dossierkosten. De aangepaste 
prijzen vind je vanaf januari terug op de 
website www.rijkevorsel.be.

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.

· 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

 



12

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 en 00.30 uur.

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

Het aanvraagformulier vind je terug op de website www.rijkevorsel.be/vuurwerk. Mail het 
ingevulde formulier naar veiligheid@rijkevorsel.be of bezorg het aan de onthaalbalie in het 
gemeentehuis. Dit kan tot donderdagmiddag 29 december 2022.

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

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- en uitrit van de 
parking Pastorij. In het afgesloten gedeelte 
zal ook een parkeerverbod van kracht zijn.

Sint-Antoniusviering Achtel
22 januari 2023
Cultuurgroep Achtel organiseert op zondag 
22 januari de Sint-Antoniusviering in Achtel. 
Hiertoe wordt Achtel afgesloten voor alle 
doorgaand verkeer ter hoogte van de kruis-
punten met Gammel, met uitzondering van 
fietsers en bezoekers van het evenement. 

Jeneveravond 
gebuurte Den Hoek 
27 januari 2023
Op vrijdag 27 januari organiseert gebuurte 
Den Hoek een jeneveravond. Hiervoor wordt 
een gedeelte Vinkenpad, tussen 
Scheirstraatje en Merelstraat, en de 
volledige Nachtegaalweg afgesloten 
voor alle doorgaand verkeer van vrij-
dag 27 januari 12.00 uur tot zaterdag 
28 januari 3.00 uur.

De kleinste verkeersquiz

Op dit jaagpad zijn fietsers toegelaten. Hoe 
snel mogen ze hier maximaal rijden ?
· A. 25 km per uur
· B. 30 km per uur
· C. 45 km per uur

© VSV

Het juiste antwoord
Wanneer fietsers het jaagpad mogen gebrui-
ken, mogen ze niet sneller rijden dan 30 km 
per uur. Dat staat niet in het verkeersregle-
ment maar in het scheepvaartreglement dat 
op jaagpaden van toepassing is.

Het juiste antwoord is dus 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

Binnenkort in Rijkevorsel
extra controle op zwerfvuil
Rijkevorsel spant zich al jaren in om zwerfvuil in te perken: door te 
sensibiliseren, opruimacties te organiseren en door allerlei doelgerichte 
acties, denk maar aan de inzet van vrijwillige zwerfvuilruimers, Operatie 
Proper voor de scholen en verenigingen, de Zonder zwerfvuil straat-wedstrijd, 
het uitdelen van hondenpoepzakjes tijdens de handhavingsweek, ...

Zwerfvuilhandhavers gaan op pad
Vanaf nu gaan we nog meer werk maken van gerichte patrouilles op zwerfvuil om overtreders te 
bestraffen. Wie zijn afval zomaar weggooit op de grond en betrapt wordt, krijgt een GAS-boete. 
De komende maanden zetten we op verschillende tijdstippen extra mensen in om intensieve 
controles uit te voeren op verschillende locaties in de gemeente. 

Het lokaal bestuur werkt hiervoor samen met gemachtigde handhavers van de OVAM (Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De zwerfvuilhandhavers geven geen waarschuwing en voe-
ren hun controles niet uit in uniform om de pakkans te vergroten. Zij stellen de overtreding 
vast en maken een verslag op. De sanctionerend ambtenaar bepaalt vervolgens de sanctie: een 
GAS-boete of een alternatieve maatregel. De boete hiervoor kan oplopen tot € 350.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Denk er dus aan om je peuk, blikje, zakje hondenpoep, ... in de vuilnisbak te werpen of mee te 
nemen en je omgeving proper achter te laten. Ook op het bijhebben van een hondenpoepzakje 
door hondeneigenaars zal gecontroleerd worden.
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Ophaling kerstbomen op woensdag 11 januari 2023 

Op woensdag 11 januari 2023 worden de kerstbomen opgehaald door de technische dienst. De ophaling start vanaf 
8.00 uur ’s morgens. Wil je dat jouw kerstboom ook gratis opgehaald wordt? Breng deze dan vóór het vermelde 
tijdstip naar één van de volgende ophaalpunten:

Let op! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastieken bomen) opgehaald en dit zonder mand of pot en zon-
der versiering. Op de website van het lokaal bestuur vind je een aantal stratenplannen terug waarop de locaties 
van de ophaalpunten zijn aangeduid.

Meer info: · www.rijkevorsel.be/kerstboom

1.1 kruispunt Kleine Gammel – Heesbeekweg (dennenbomen)
1.2 kruispunt Gammel – Achtel (telefooncentrale)
1.3 aan de kapel van Achtel

2.1 kruispunt Bremstraat – Koekhoven
2.2 Markweg (tegenover nr. 6)
2.3 Appelstraat (tegenover nr. 3)
2.4 kerkhof centrum
2.5 Molenakkers (tegenover nr. 6)
2.6 kruispunt Kardinaal Cardijnlaan – Sint-Willebrordusstraat
2.7 kruispunt Hoogstraatsesteenweg – Wilgenstraat (op grasperk)
2.8 brandweg Prinsenhof (naast nr. 39)
2.9 kerststal centrum
2.10 kruispunt Bochtenstraat – Merelstraat

3.1 Vaerevelden (speelweide)
3.2 kruispunt Sint-Lenaartsesteenweg – Oude Baan
3.3 kruispunt Helhoekweg – Lozenhofstraat
3.4 Looiweg (brandweerkazerne)
3.5 Oud Lo (vroegere speelplein)
3.6 kruispunt Oostmalsesteenweg – Binnengeleg (grasveld)
3.7 kruispunt Oostmalsesteenweg – Nijverheidsweg 

4.1 kruispunt Stevennekens – Donk
4.2 kruispunt Stevennekens – Oude Goorstraat
4.3 Gemeentebos (kapel)
4.4 Site Sas (klinkerverharding)
4.5 voetbal FC Sint-Jozef SK
4.6 Meir (bushokje)
4.7 Kerkdreef (voor de Sint-Jozefkerk)
4.8 kruispunt Essenweg - Pioenstraat 

1

2

3

4
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Verwaarloosde of 
mishandelde dieren melden

Merk je dat er dieren verwaarloosd of mis-
handeld worden, dan kun je dit melden aan 
de overheid.

In volgende gevallen neem je best contact 
op met de lokale politie:
· de situatie is dringend
· of je kent de eigenaar van de dieren niet
· of de dieren zijn gevaarlijk (bv. bijtende 

honden)
· of de dieren zorgen voor te veel overlast 

(bv. hondengeblaf, geurhinder, loslopende 
dieren, ...).

Problemen met dierenwelzijn kunnen ge-
meld worden aan Dierenwelzijn Vlaanderen, 
maar alleen als de eigenaar van het dier ge-
kend is. 

Als de eigenaar niet gekend is of de situatie 
heel dringend is, dan neem je best contact 
op met de lokale politie.

Wat kan gemeld worden 
bij Dierenwelzijn Vlaanderen?
· dierenmishandeling
· aankoop van zieke dieren bij erkende 

kwekers
· katten en honden die door particulieren te 

koop worden aangeboden op sociale me-
dia of zoekertjes-websites

Wat kan niet gemeld worden 
bij Dierenwelzijn Vlaanderen ?
· anonieme klachten
· zwerfkatten: deze kunnen gemeld wor-

den aan de milieudienst via e-mail naar  
milieu@rijkevorsel.be

· in het wild levende dieren (everzwijnen, 
reeën, ...): hiervoor kan contact opgeno-
men worden met het Agentschap voor Na-
tuur en Bos

· handelsgeschillen en garantieproblemen 
bij de aankoop van een hond of kat: hier-
voor neem je contact op met de Consu-
mentenombudsdienst.

Meer info:
· www.huisdierinfo.be
· milieu@rijkevorsel.be

Dieren en vuurwerk

Wat voor mensen een feest is, is voor de 
meeste dieren een verschrikking. Vele die-
ren hebben immers een veel fijngevoeliger 
gehoor. Vuurwerk, voetzoekers en andere 
luide knallen veroorzaken regelrechte pa-
niek en stress bij dieren !

BOUWEN EN WONEN
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Elk jaar zijn er dieren die verloren lopen, 
gewond geraken of aangereden worden. Ook 
wilde dieren slaan verschrikt op de vlucht. 
Met onderstaande tips kun je heel wat die-
renleed voorkomen. 

Algemene tips en 
tips voor dieren in huis
· Zorg ervoor dat je zelf niet schrikt. Negeer 

het vuurwerk en verander je gedrag niet om 
de angst van het dier niet te bevestigen.

· Behandel je dier niet anders dan gewoon-
lijk. Houd vast aan dagelijkse routine.

· Laat je hond ruim op voorhand uit. Hou 
hem aan de leiband om te vermijden dat 
hij wegloopt als er iemand al vroeger 
vuurwerk zou afsteken.

· Je kunt je huisdier ruim op voorhand la-
ten wennen aan het geluid van vuurwerk 
aan de hand van geluidsfragmenten. Laat 
je hierbij eventueel begeleiden door een 
dierengedragstherapeut.

· Creëer een veilige omgeving en blijf bij je 
huisdier.

· Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen 
in de buurt.

· Scherm je dier zoveel mogelijk af van de 
knallen en de flitsen. Laat indien mogelijk 
de rolluiken naar beneden en sluit de gor-
dijnen. Doe het licht aan zodat de licht-
flitsen minder opvallen en zet de radio of 
televisie op.

· Zorg dat je huisdier niet bij de buitendeuren 
kan komen. Als iemand onverwachts binnen-
komt, kan het in paniek naar buiten lopen.

· Probeer je dier af te leiden met spelletjes 
zodat hij het vuurwerk met iets positiefs 
associeert.

· Als je hond in paniek raakt, aai je hem 
best niet. Hij kan dit immers beschouwen 
als een beloning. Als hij zelf fysiek con-
tact zoekt, mag je hem wel vasthouden en 
eventueel rustig masseren.

· Als je huisdier erg bang was tijdens het 
vuurwerk, houd het dan nog enkele uren 
binnen tot het helemaal gekalmeerd is.

Weidedieren zet je 
op voorhand best op stal
· Dieren die niet gewoon zijn om opgestald 

te worden, laat je beter op de weide 
staan.

· Zorg ervoor dat de stal en de weide veilig 
zijn en dat er geen dingen rondslingeren 
waaraan de dieren zich kunnen verwon-
den. Zorg dat de weide goed, stevig en 
veilig omheind is.

· Tijdens het vuurwerk zelf kun je voor af-
leiding zorgen door extra hooi te geven of 
door de radio te laten spelen en het licht 
aan te laten. 

· Ook voor weidedieren geldt dat je eerst je 
dierenarts moet raadplegen als je rustge-
vende medicatie wil toedienen.

17
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De provincie Antwerpen
creëert ruimte

Hoe gaan we samen wonen, 
werken en leven op een 
beperkte ruimte ?
Naast grondstoffen en energie wordt ruimte 
ook een schaars goed. De provincie Antwer-
pen wil het ruimtegebruik op haar grond-
gebied herdefiniëren en maakt daarom het 
Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 
op. De ontwerpversie daarvan is klaar, net 
zoals het ontwerp-plan-MER (MilieuEffecten-
Rapport) dat de mogelijke milieueffecten 
ervan onderzocht.

Tijdens het openbaar onderzoek tot en met 
15 maart 2023 kan iedereen het ontwerp-Be-
leidsplan Ruimte en het ontwerp-plan-MER 
inkijken en erop reageren. Het is de laatste 
kans om je mening te geven vooraleer het 
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwer-
pen van 2001 wordt vervangen.

Alle informatie vind je op de website  
provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. 
Tijdens het openbaar onderzoek kun je daar 
ook het ontwerp-Beleidsplan Ruimte en het 
ontwerp-plan-MER inkijken, net zoals in het 
provinciehuis en in elk gemeentehuis van de 
provincie Antwerpen.

Infomoment
Je kunt een infomoment bijwonen over het 
ontwerp-Beleidsplan Ruimte. Er is een in-
fomarkt en je kunt vragen stellen aan de 
projectleiders. Om 17.00 en 20.00 uur kun 
je een lezing over het ontwerp-Beleidsplan 
Ruimte volgen. De provincie toont er ook an-
dere interessante projecten. 

Je komt langs wanneer het jou het beste 
past, telkens tussen 16.30 en 21.00 uur, op:
· vrijdag 20 januari 2023 in het Provincie-

huis in Antwerpen
· maandag 23 januari 2023 in het Congres-

centrum De Schorre in Boom
· donderdag 26 januari 2023 in De Warande 

in Turnhout.

Wil je reageren ?
Reageren doe je schriftelijk tot en met 15 
maart 2023, gericht aan de deputatie van de 
provincie Antwerpen op één van de volgende 
manieren:
· per e-mail
· via het online inspraakformulier
· per aangetekend schrijven aan de deputa-

tie van de provincie Antwerpen, Koningin 
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen

· door afgifte tegen ontvangstbewijs in het 
Provinciehuis (Koningin Elisabethlei 22 
- 2018 Antwerpen), in één van de 69 ge-
meentehuizen in de provincie Antwerpen 
of tijdens één van de infomarkten.

Meer info:
· beleidsplanruimte@provincieantwerpen.be
· provincieantwerpen.be/BeleidsplanRuimte
· Koningin Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen

BOUWEN EN WONEN

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen

STRATEGISCHE VISIE
ONTWERP



Vraag uw
verbouwpremies 
aan op plaats.

2023

U kan 
nu ook tot 

60.000 euro 
renteloos lenen via 

het energiehuis.
Ontdek er alles over op
mijnverbouwpremie.be
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Investeren in energie-
besparing blijft lonen in 2023

Ook in 2023 kun je voor heel wat renova-
tiemaatregelen premies verkrijgen via Mijn 
VerbouwPremie. De inkomensgrenzen wer-
den vanaf 1 januari geïndexeerd waardoor 
nog meer mensen in aanmerking komen voor 
verhoogde premies. 

Bekijk alle info of vraag je premie aan via de 
website www.mijnverbouwpremie.be. Naast 
Mijn VerbouwPremie bestaan er ook nog an-
dere premies. Een volledig overzicht vind je 
via www.premiezoeker.be.

Mijn Verbouwlening
Zoek je financiering voor de uitvoering van 
de renovatiewerken ? Voor alle werken waar-
voor je een Mijn VerbouwPremie kunt krij-
gen en voor zonnepanelen kun je via Mijn 
VerbouwLening ook voordelig lenen via het 
Energiehuis als je tot de middelste of laagste 
inkomenscategorie behoort. 

Hulp of meer info nodig ?
Wil je hulp bij het aanvragen van een premie 
of een lening ? Heb je vragen rond wonen en 
energie ? Maak een afspraak bij het woon- 
en energieloket en stuur een e-mail naar  
energiehuiskempen@iok.be.

Meer info:
· energiehuiskempen@iok.be
· www.mijnverbouwpremie.be
· www.iok.be/mijnverbouwlening

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

 



Wat houdt een wekelijkse rustdag in ?
· Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend 

op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
· Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de recht-

streekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen 
niet.

· De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens zes maanden dezelfde blijven.
· Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag ?
· Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval 

moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijkingen 
Het college van burgemeester en schepenen kan vijftien afwijkingen per jaar toestaan. Hande-
laars kunnen hiervoor een aanvraag doen. Deze moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

20

WERKEN EN ONDERNEMEN

Afwijking wekelijkse rustdag in 2023
De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een 
wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. 
Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze 
wetgeving.



Gelegenheid Periode van afwijking
· Wintersolden zon. 01 -01 tot zat. 07 -01 
· Wintersolden zon. 08 -01 tot zat. 14 -01
· Oxfam zon. 12 -03 tot zat. 18 -03
· Pasen zon. 02 -04 tot zat. 08 -04
· O.-H. Hemelvaart zon. 14 -05 tot zat. 20 -05
· Pinksteren zon. 28 -05 tot zat. 03 -06
· Zomersolden zon. 02 -07 tot zat. 08 -07
· Zomersolden zon. 09 -07 tot zat. 15 -07
· O.-L.-V. Hemelvaart zon. 13 -08 tot zat. 19 -08
· Weekend van de Klant zon. 01 -10 tot zat. 07 -10

Gelegenheid Periode van afwijking
· Allerheiligen zon. 29 -10 tot zat. 04 -11
· Sinterklaas zon. 03 -12 tot zat. 09 -12
· Kerstshopping zon. 17 -12 tot zat. 23 -12
· Eindejaarsshopping zon. 24 -12 tot zat. 30 -12
· Eindejaarsshopping zon. 31 -12 tot zat. 06 -01

Afwijkingen wekelijkse rustdag in 2023
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

zoekt een (m/v)

ZORGKUNDIGE WZC PRINSENHOF
met een contract van onbepaalde duur (IFIC loonbarema 11), in halftijds dienstverband (19/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als zorgkundige in WZC Prinsenhof sta je mee in voor alle 
facetten van de verzorging van onze bewoners, o.a. hygiëne, 
voeding, beweging, rust, ... Je biedt hen een luisterend oor 
en zorgt voor een thuisgevoel. Je werkt nauw samen met alle 
leden van het multidisciplinair team. Je rapporteert aan de 
hoofdverpleegkundige.

PROFIEL

Je bent een hulpvaardig en integer persoon. Je bent 
geëngageerd en geïnteresseerd in ouderenzorg. Je staat graag 
ten dienste van anderen en je kunt je flexibel opstellen.

VERDERE INFORMATIE

Je bent titularis van een diploma of getuigschrift van 
zorgkundige en je bent in het bezit van een visum van 
zorgkundige. Een informatiebrochure met een uitgebreide 
functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de 

aanwervingsvoorwaarden en de diplomavereisten vind je 
terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het 
strafregister en een kopie van je diploma en visum aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 3 januari 2023. 
Je dient je kandidatuur in per e-mail of je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post naar 
het lokaal bestuur t.a.v. het vast bureau, 
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel.

· 03 340 00 13 (14)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures
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Stalleke Specialleke
Van zaterdag 17 tot maandag 26 december organiseert Toerisme Rijkevorsel 
in de Sint-Willibrorduskerk een tentoonstelling 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

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 17 december om 16.00 uur. Deze opening wordt 
opgeluisterd door mezzosopraan Anne-Laure Dollié en organisten Rob Minnaert en Jan Noordzij. 
We nodigen iedereen van harte uit om deze opening bij te wonen !

Openingsuren
· Zaterdag 17 december 16.00 tot 21.00 uur
· Zondag 18 december 13.00 tot 18.00 uur
· Maandag 19 december 8.30 tot 18.00 uur
· Dinsdag 20 december 8.30 tot 18.00 uur
· Woensdag 21 december 13.00 tot 18.00 uur

· Donderdag 22 december 8.30 tot 18.00 uur
· Vrijdag 23 december 8.30 tot 18.00 uur
· Zaterdag 24 december 13.00 tot 20.00 uur
· Zondag 25 december 10.30 tot 12.30 uur
· Maandag 26 december 14.00 tot 19.00 uur
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Nieuwe fietsverbinding 
tussen Sint-Jozef Rijkevorsel 
en Beerse-centrum

Het Agentschap Natuur en Bos creëerde een 
nieuwe fietsverbinding tussen de wijk Klun-
dert in Sint-Jozef Rijkevorsel en het fiets-
pad van de Reeënstraat (vanaf het einde van 
de Rouwleegd) in Beerse. Dit nieuwe fiets-
pad ligt aan de rand van het natuurdomein  
Eksterheide. 

Door deze ‘missing link’ kunnen fietsers 
voortaan veilig vanuit het centrum van Sint-
Jozef − via de fietsersburg, Zuiderdijk en 
Klundert − naar Beerse fietsen, zonder dat 
ze moeten uitwijken naar de drukke Vlim-
mersebaan.

Het fietspad wordt niet verhard of verlicht 
en is dan ook vooral voor mountainbikers be-
doeld. Maar ook andere fietsers kunnen er 
natuurlijk gebruik van maken. Afhankelijk 
van de weersomstandigheden kan het fiets-
pad wel wat minder goed berijdbaar zijn 
(modderig of juist met mul zand).

a Kerstwandelingen

Toerisme Rijkevorsel vzw organiseert tijdens 
de kerstperiode drie kerstwandelingen langs 
de verschillende kerststallen van Rijkevor-
sel. Tot en met donderdag 5 januari 2023 kun 
je deze bewegwijzerde kerstwandelingen af-
leggen.

Kerstwandeling Noord
· lengte: 10,4 kilometer
· volg de rode pijlen ‘Kribbelen’
· startpunt: Kerststal ’t Dorp (Dorp 1)

Kerstwandeling Zuid
· lengte: 8,6 kilometer
· volg de groene pijlen ‘Kribbelen’
· startpunt: Kerststal ’t Dorp (Dorp 1)

Kerstwandeling Sint-Jozef - 
Den Hout Beerse
· lengte: 13 kilometer
· volg de pijlen ‘Rijkevorsel’
· startpunt: Kerststal Sint-Jozef 
 (Kerkdreef 66)

De routes zijn beschikbaar in de Leo Pleysier-
bibliotheek en bij de onthaalbalie in het ge-
meentehuis van Rijkevorsel. Op de website 
www.rijkevorsel.be/kerstwandelingen kun  
je de routes ook downloaden. We wensen je 
veel wandelplezier !

Meer info:
· 03 340 00 52
· toerisme@rijkevorsel.be
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Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2023

Hoewel de winter nog echt moet beginnen, 
kijken de jeugddienst en de Kinderclub al-
weer uit naar de zomervakantie. Dan zal 
speelpleinwerking Kiekeboe de deuren weer 
openen voor alle kinderen die zich eens flink 
willen uitleven ! En hiervoor zijn we natuur-
lijk nog op zoek naar monitoren.

Ben jij op 1 januari 2023 17 jaar of 16 jaar 
én in het bezit van een animatorenattest en 
werk je graag met kinderen ? Vul dan snel het 
inschrijvingsformulier op de volgende pa-
gina volledig (!) in en bezorg het vóór maan-
dag 20 februari 2023 aan de jeugddienst of 
de Kinderclub. De weken die je kunt wer-
ken, kun je best allemaal opgeven want dit 
vergroot de kans op een mooie periode als 
monitor.

Bij je inschrijving dien je ook een uittreksel 
uit het strafregister voor te leggen. Je kunt 

op het inschrijvingsformulier aanduiden dat 
de jeugddienst dit mag opvragen (enkel gel-
dig voor monitoren die in Rijkevorsel wo-
nen). Wil je dit toch liever zelf doen ? Dan 
kan dit bij de dienst burgerzaken of online 
via het e-loket op de website van het lokaal 
bestuur.

Aan hen die zeker willen meedoen, kunnen 
we alvast meegeven om volgende data vrij 
te houden. 
Op zaterdag 4 maart van 9.00 uur tot 12.00 
uur is er de verplichte sollicitatiedag voor 
alle nieuwe monitoren en op vrijdagavond 
24 maart verwachten we alle monitoren voor 
de startvergadering Kiekeboe 2023. Dan ma-
ken we het werkrooster voor de zomer be-
kend en starten we met de planning van de 
activiteiten. 

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/kiekeboe
· www.rijkevorsel.be/eloket
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Opgelet: dit inschrijvingsformulier is de enige manier om je kandidaat te stellen voor speelpleinwerking 
Kiekeboe. Enkel kandidaten die wonen in Rijkevorsel, student zijn, de leeftijd van 17 jaar bereikt hebben op 
1 januari 2023 of de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben op 1 januari 2023 én een cursus animator in het 
jeugdwerk gevolgd hebben, komen in aanmerking.

Inschrijvingsformulier Kiekeboe 2023

 cursus gevolgd tot animator in het jeugdwerk

 stagiair - animator in het jeugdwerk

 animator in het jeugdwerk

 hoofdanimator

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

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

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

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

Attesten en studies kandidaat-monitor (gelieve kopieën van deze attesten toe te voegen):

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................  Middelbaar Hogeschool Unief

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

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

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

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

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

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

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

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

Rijksregisternummer:  ................................................................................................................................................   Rijbewijs B:  Ja     Nee

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

Gsm-nummer:  ...............................................................................................   Maat T-shirt: ......................................................................................

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

 Geeft toestemming aan de jeugddienst om zijn of haar uittreksel van het strafregister op te vragen.
 Indien niet akkoord moet je zelf een uittreksel van het strafregister opvragen en binnenbrengen !

Gegevens kandidaat-monitor
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Jeuggddienst Rijkevorsel · Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel · 03 340 00 55 · jeugd@rijkevorsel.be

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

 als begeleider van Grabbelpasactiviteiten:  Ja     Nee

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

Ik heb volgende ervaring:

 Monitor kleuters en lagere school

 · Kinderen van 2,5 tot 12 jaar

 · Speellocaties: Kinderclub centrum (Molenstraat 22) en Kinderclub Sint-Jozef (Pioenstraat 26)

 Monitor tieners

 · Jongeren tussen 10 en 16 jaar

 · Geen speelpleinwerking, enkel uitstappen en workshops

 Monitor Kiekeboe Plus

 · Kinderen met een beperking of leerachterstand

 

Ik heb de voorkeur te werken als:

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

Gelieve hieronder aan te duiden wanneer je vrij bent tijdens de vakantie !

 week 1 (van 3 tot en met 7 juli 2023)

 week 2 (van 10 tot en met 14 juli 2023)

 geen Kiekeboe van 17 tot en met 21 juli 2023

 week 3 (van 24 tot en met 28 juli 2023)

 week 4 (van 31 juli tot en met 4 augustus 2023)

 week 5 (van 7 tot en met 11 augustus 2023)

 week 6 (16, 17 en 18 augustus 2023)

 week 7 (van 21 tot en met 25 augustus 2023)

 maandag 28 augustus 2023

 dinsdag 29 augustus 2023

 woensdag 30 augustus 2023

 donderdag 31 augustus 2023

Bezorg dit formulier vóór maandag 20 februari 2023 aan de gemeentelijke jeugddienst.
Dit is de uiterste inschrijvingsdatum, dus wees er snel bij !

Noteer alvast in je agenda:
· zaterdag 4 maart 2023 van 9.00 tot 12.00 uur:
 sollicitatiedag nieuwe monitoren
· vrijdag 24 maart 2023 van 19.00 tot 21.00 uur:
 uitdelen werkroosters

Vergeet zeker niet om volgende 
documenten bij te voegen:
· uittreksel uit het strafregister
· kopieën/scans van eventueel 
 behaalde attesten
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Samen sport je meer, 
ook in 2023

Begin 2023 organiseert Sport Vlaanderen op-
nieuw de actie ‘Samen sport je meer’. Hier-
mee proberen we iedereen met sportieve 
goede voornemens te helpen om deze keer 
wel vol te houden. 

De actie richt zich naar alle overwegers, ex–
sportievelingen en onregelmatige sporters. 
Voor hen hebben we alvast deze gouden tip: 
zoek een sportbuddy en daag elkaar uit om 
te starten met sporten! 

Ook onze sportdienst zet zijn schouders on-
der deze actie. Samen met onze inwoners 
willen we iedereen met sportieve voorne-
mens helpen. Op de website van Rijkevor-
sel vind je vanaf januari een overzicht van 
sportclubs, sportlessen, start-to-reeksen, ...

Vanaf 9 januari geeft Sport Vlaanderen op 
Qmusic de nodige ruchtbaarheid aan ‘Samen 
sport je meer’.

Deelnemers aan deze actie kunnen zich sa-
men met hun buddy online registreren. Ze 
krijgen dan niet alleen een welkomstge-
schenk, maar vanaf 16 januari ondersteunt 
Sport Vlaanderen hen ook acht weken lang 
met trainingsschema’s, tips over voeding, 
leuke weetjes en winacties. 

Meer info:
· www.sport.vlaanderen/samensportjemeer
· www.rijkevorsel.be/sport

Kerstjogging 26 december

Zin in een sportieve en gezellige uitdaging 
met het hele gezin of vrienden tijdens de 
kerstperiode ? Dan is de kerstjogging zeker 
iets voor jou !

De kerstjogging wordt ingericht door de be-
heerraad 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 (Zui-
derdijk 10). De Sportraad voorziet drie be-
wegwijzerde routes: 3 km, 5 km en 7 km. 
Zo kan groot en klein deelnemen aan de jog-
ging. 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

Sportgala Rijkevorsel 2022

Op vrijdag 3 maart 2023 richt de sportraad samen met het lo-
kaal bestuur het ‘Sportgala 2022 Rijkevorsel: huldiging kam-
pioenen en unieke personen in de sportwereld van Rijkevorsel’ 
in. Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een spor-
ter of sportvereniging te nomineren voor het sportgala.

We gaan opnieuw aan de slag met het traditionele concept van 
het sportgala. Dit jaar gaan we echter naast sportman, sport-
vrouw, sportploeg en sportjongere ook op zoek naar de meest 
unieke vrijwilliger in het sportlandschap van Rijkevorsel. 

Vind je dat het tijd is dat die ene vrijwilliger, trainer of be-
stuurslid, die elke week klaarstaat voor de club, wordt geëerd ? 
Het kan dit jaar allemaal op het sportgala !

Kandidaturen, alsook overzichten van kampioenen in 2022, kun 
je bezorgen bij de dienst vrije tijd tot en met 13 februari 2023. 
Op www.rijkevorsel.be/sportgala vind je de nodige formulie-
ren terug. Je kunt deze ook afhalen bij de dienst vrije tijd.

Meer info en voorwaarden:
· www.rijkevorsel.be/sportgala

Sportraad Rijkevorsel

EERSTE
EDITIE

PRIJS VOOR BEST
VERKLEDE JOGGER

AFSTANDEN: 
3 KM, 5 KM EN 7 KM

KERST
JOGGING

26 DECEMBER 2022
GEZAMENLIJKE START: 13.00 UUR

KANTINE FC SINT-JOZEF SK (ZUIDERDIJK 10)

VOOR ELKE DEELNEMER
EEN GADGET

WINTERDRANKEN
 AAN 2 EURO

Deelnemen is gratis
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Peuterspeelpunt opnieuw 
open na de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie worden de Kinder-
club centrum en de Kinderclub Sint-Jozef in-
gepalmd door de kinderen van de kleuter- en 
de lagere school. Daarom zal ook het Peu-
terspeelpunt twee weken de deuren sluiten.
Na de kerstvakantie verwelkomen we jul-
lie graag terug op woensdagvoormiddag van 
9.30 tot 11.30 uur, afwisselend in het cen-
trum en in Sint-Jozef! 

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

Studeren in zaal Forsela

De examens van januari staan voor de deur. 
Om alle studenten de kans te geven om in 
een rustige omgeving te studeren, stelt het 
lokaal bestuur weer een stille studeerlocatie 
ter beschikking. 

Van vrijdag 23 december 2022 tot en met 
dinsdag 24 januari 2023 kunnen studenten 
terecht in zaal Forsela op de eerste ver-
dieping van de Leo Pleysierbibliotheek. Wij 
voorzien koffie, thee, water en een inter-
netverbinding om het studeren te vergemak-
kelijken. 

Op de maandagavonden 9 en 16 januari 2023 
is de Forselazaal niet beschikbaar omwille 
van reeds geplande vergaderingen.

Wil jij ook komen studeren ? Vergeet dan ze-
ker niet om vooraf je toegangsbadge aan te 
vragen bij de jeugddienst.

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/studeren
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Programma
· maandag 20 februari 2023: 
 bekers versieren (geboortejaar 2011-2017)
· dinsdag 21 februari 2023: 
 Mega Speelstad (geboortejaar 2011-2016)
· woensdag 22 februari 2023: 
 Schimmenspel door Bruno Vansina 
 in de Singer (geboortejaar 2011-2015)
· donderdag 23 februari 2023: 
 Suske & Wiske-museum + Funzone Roosen-

daal (geboortejaar 2011-2016)
· vrijdag 24 februari 2023: 
 cinema (geboortejaar 2011-2016)

Inschrijven voor deze activiteiten of opvang 
in de Kinderclub kan vanaf maandag 30 ja-
nuari 2023 om 19.00 uur tot en met zondag 
12 februari 2023 via i-Active.

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

Krokusvakantie 2023

Op stap met de Grabbelpas 
en carnavalsplezier in 
de Kinderclub
De krokusvakantie hebben we weer volge-
pland met leuke activiteiten. De Kinderclub 
viert carnaval en de Grabbelpaswerking 
voorziet een tof en gevarieerd aanbod!

Net zoals de voorgaande vakanties zal er 
in de Kinderclub met een inschrijvingsstop 
worden gewerkt. Dat betekent dat er maxi-
mum 100 kinderen worden opgevangen in de 
Kinderclub centrum en 42 kinderen in de Kin-
derclub Sint-Jozef. 

Na de uiterste inschrijvingsdatum nemen we 
hoe dan ook geen inschrijvingen meer aan 
voor de krokusvakantie. Deze maatregel 
hanteren we om een kwaliteitsvolle opvang 
aan jullie kinderen te garanderen.
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‘Top in je kop’ maakt je 
wegwijs in de hulpverlening 
voor jongeren

Samen met de andere gemeentes van de 
Noorderkempen werd vorig jaar het pro-
ject ‘Top in je kop’ opgestart. Verschillende 
partners binnen de interlokale vereniging 
Noorderkempen Werkt − waaronder JAC, 
CGG, CLB, jeugd & gezin van de politie, se-
cundaire scholen, Arktos, lokale besturen, 
psychologen, ... −  werken samen aan het 
versterken van het welzijn bij jongeren. 

Één van de eerste acties was het in kaart 
brengen van alle hulpverleningsorganisa-
ties in de buurt. Deze zijn in een handig 
overzicht gegoten zodat je snel de juiste 
hulpverlening kunt vinden ! Op de website  
www.rijkevorsel.be/topinjekop kun je het 
overzicht downloaden.

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

Lezing Stefan Blommaert

‘Hoe China onze 
toekomst bepaalt’
· donderdag 26 januari 2023 om 19.30 uur
· zaal Forsela, boven de Leo Pleysierbiblio-

theek, Hoogstraatsesteenweg 19
· inkom: € 5 ter plaatse te betalen
· inschrijven: davidrijk.1927@hotmail.com, 

bibliotheek@rijkevorsel.be of 03 340 00 50 

 © VRT

China is niet meer weg te denken uit het 
wereldnieuws. En dat heeft lang niet alleen 
met de coronacrisis te maken. China ontpopt 
zich meer en meer tot wereldmacht.

Al jaren komen er vrijwel dagelijks nieuwe 
berichten over de groeiende Chinese aanwe-
zigheid, op alle continenten. Overnames van 
noodlijdende bedrijven, investeringen in  
infrastructuurwerken, inplanting van Chine-
se vestigingen, ...

China is niet meer louter de fabriek van de 
wereld. Eigen research en ontwikkeling flo-
reren. Merken als Huawei (smartphone) of 
DJI (drones) worden ook bij ons stilaan ge-
meengoed. Terwijl de Verenigde Staten hun 
engagementen in de strijd tegen klimaat-
verandering onder Trump loslieten, namen 
de Chinezen − met hun vervuilde steden − 
steeds meer het voortouw als het gaat om 
de productie van schone energie.

VRIJE TIJD



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 tot 14.00 uur.

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

Op vrijdag 13 januari zal de Kinderclub in het centrum en in 
Sint-Jozef vroeger dan normaal sluiten, dit naar aanleiding van 
de nieuwjaarsdrink voor het personeel. Je kunt er die vrijdag 
terecht tot uiterlijk 17.00 uur.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/openingsuren
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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China drukt zijn stempel op de wereldecono-
mie. En met die economische invloed wil het 
ook op cultureel en politiek vlak sporen na-
laten. In Azië worden de geopolitieke ambi-
ties van China duidelijk. Het land wil af van 
de grote Amerikaanse invloed op het conti-
nent, en zijn eigen − ook militaire − positie 
versterken. Iedereen is van harte welkom. 

Meer info:
· www.delijn.be/blommaert

Regel op voorhand 
je oudejaarsnachtticket 
voor de Feestbus

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

Je kunt je registreren voor een oudejaars-
nachtticket op de website van De Lijn. De 
eerste 600 inwoners van Rijkevorsel die zich 
registreren ontvangen een gratis ticket.

Met dit gratis ticket mag je op oudejaarsnacht 
vanaf 18.00 uur tot en met 1 januari onbe-
perkt gebruik maken van de bussen en trams 
van De Lijn. Zowel van de speciale feestbus-
sen, als van het gewone streekvervoer.

· 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

 

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:
· www.delijn.be/oudjaar

delijn.be/oudjaar

Wat je dit jaar ook doet,
je raakt goed thuis
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Duivelse Molens eindigt in schoonheid
Zo begon het verhaal, op zijn ‘plat Veussels’: “Lang, heejl lang geleje, 
int jaor oenzes Heere 1418 gebeurde der hier, tussen Oostmal en Veussel, 
oep het gehucht van de Melhoves, dé toen nog eun woest haaigebied was, 
eun paor gruweleike moorde. De vaort van Dessel-Schote lag er tun ok nog ni. 
Geerjt, de jonge schaopherder van boer Dries van de Melhoves was verliefd 
oep de joenge dochter van boer Dries ...”

Jarenlang was het molenhuis in november het vertrouwde schouwtoneel voor de Duivelse  
Molens-vertellingen. In de huiskamer van het molenaarsgezin van Touw, de molenaarsvrouw, 
haar zoon en diens vrouw Melanie, de knechten Fik en Door en hun passanten, dichtbij het 
haardvuur, werden straffe verhalen verteld.

Na vijftien jaar, ongeveer tien à elf uitvoeringen per jaar in een altijd bomvol molenhuis, heb-
ben de spelers er zo’n 150 uitvoeringen opzitten. 2020 en 2021 waren coronajaren en kon er niks 
doorgaan. De spelers zijn blij dat ze in november nog achtmaal voor een uitverkocht molenhuis 
afscheid van jullie konden nemen.

· Rob Maes: Wannes, de heggemeulder, die de dingen die we dikwijls samen bijeen-
brachten, op papier zette

· Willy Verdonck: de pastoor en de champetter die de spek en eieren bakte
· Marc Van Den Langenbergh: molenaar Rikus, later pastoor en knecht
· Annie Heulens: Melanieke, eerst meid en later vrouw van molenaarszoon Broos
· Roger Van Meulder (†): man van alle klusjes
· Theo De Vos: Broos, de molenaarszoon
· Cyriel Van Opstal: Fik, de molenaarsknecht
· Stanny Van den Langenbergh: Door, de molenaarsknecht
· Lisette Van Gorp: Touw, de molenaarsvrouw
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In 2010 wonnen ze zelfs de Cultuurprijs van Rijkevorsel en spekten ze de kas van de toen-
malige VVV, nu Toerisme. Ze speelden verschillende keren in beide rusthuizen en in de molen 
van Hoogstraten, het woonhuis van Dr. Van De Pas. De opbrengst hiervan ging destijds naar een 
goed doel. Zelfs in het prachtige station van Antwerpen Centraal speelden ze drie keer, ‘oep 
zen Veussels’.

Bij deze willen de spelers iedereen die ooit kwam kijken, van harte bedanken. Ook een dikke 
merci aan de vrijwilligers die jaren gratis en voor niks kwamen bedienen, tappen, afwassen en 
helpen waar nodig was. Ook aan de voorlezers veel dank om de toeschouwers iedere keer weer 
door het verhaal te loodsen en om achteraf met mijnheer pastoor boterhammen met spek en 
eieren te maken voor de kijkers.

Het doek valt nu echter voorgoed over de Duivelse Molens. Er is een tijd van komen en een tijd 
van gaan. En de tijd van gaan is dus nu voor de Duivelse Molens-spelers gekomen. 

Namens het hele Duivelse Molens-team: Bedankt !

Kerstboom op de rotonde

Sinds enkele weken prijkt er een statige kerstboom op de rotonde vlakbij de kerk van Rijkevor-
sel. De grote dennenboom werd geschonken door de bewoners van de Hees. Het lokaal bestuur 
wil hen hiervoor hartelijk danken. De kerstverlichting in de boom en op andere locaties in 
Rijkevorsel werd officieel ontstoken op woensdag 7 december. Met een hapje en een drankje 
werd het een gezellige bijeenkomst in de Sint-Willibrorduskerk. Geniet van al het extra licht in 
deze donkere dagen !
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Sport 82Vereniging in de kijker

Wie of wat is Sport 82 ?
Wij zijn een voetbalvereniging die uitkomt 
in het Kempische cafévoetbal. We hebben 
een bestuur van een vijftal leden:
· Wim Kustermans: 
 voorzitter, speler, trainer
· Dave Van Santvort: 
 trainer, ex-superkeeper
· Raf De Beuckelaer: 
 organisator, mentor, ex-topspits
· Koen Verdonck: 
 financieel manager, ex-kantenmaaier
· André Palmans: 
 erevoorzitter, crisismanager, toogplakker

Geef een korte geschiedenis 
van de vereniging
Het team is ontstaan in 1982 door enkele 
vrienden die een caféploeg wilden oprich-
ten. Ondertussen zijn we 40 jaar verder en 
doen we nog steeds voort.

Hoe zit jullie werking 
in elkaar ? 
We spelen onder de vlag van café William’s 
Place. Onze trainingen en wedstrijden spe-
len we op de terreinen aan de Sonsheide.
Jaarlijks organiseren we ook nog een fuif.

Welke ambitie hebben jullie 
voor dit seizoen ?
We zijn zeer trots dat we in het verleden 
reeds kampioen konden spelen. Ook dit jaar 
is dit het hoofddoel en gaan we ervoor.

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging ?
MTB2310. Supergezellige mensen en ze kun-
nen nog fameus gas geven voor hun leeftijd.

Sport 82

· Hoofdactiviteit: Voetbal
· Aantal jaren actief: 40 jaar
· Aantal leden: 25 leden
· E-mail: wilhelminus@hotmail.com
· Website: www.sport82.be
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Geflitst...

26 november 2022  Intocht van de Sint

3 december 2022  Grote opkomst voor infomoment over de site Sas

22 november 2022  Coppers Openhartig ! in de bib
19 november 2022  Vorming Niet Normaal 

door Ann Ceurvels en  Tania Poppe
22 november 2022  Menopauze-event in de raadzaal

©
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10 november 2022  Muziekquiz in de Singer

7 december 2022  Ontsteking kerstverlichting
© Dirk Geets
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9 januari 2023
Om 20.00 uur
Bespreking van het boek 
‘De Jaren’ van Annie Ernaux 
(Nobelprijs Literatuur 2022)
Boekbespreking

 Klooster
 Molenstraat 5 
 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel
 frans.quirijnen@telenet.be

14 januari 2023
Om 20.30 uur
Ramon van Merkenstein Trio
Concert

Het Ramon van Merkenstein Trio onder-
scheidt zich door hun spelplezier, hun 
passie voor jazz en hun interactie met 
het publiek. De Nederlandse contrabas-
sist Ramon van Merkenstein is de bezie-
ler en componist van dit Brusselse jazz-
project. Groovende baslijnen worden 
gecombineerd met melodische verhaal-
lijnen. Melodieuze verhalen, lyrische 
melodieën, en stijlvolle gitaareffecten 
gaan op in een unieke ritmische wereld. 
De interactie tussen de groepsleden is 
verrassend en vol avontuur en creatieve 
vrijheid.
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

20 januari 2023
Om 19.30 uur
Nieuwjaarsreceptie 
2310 Onderneemt
Receptie en begeleide rondleiding

2310 Onderneemt brengt alle onder-
nemers van Rijkevorsel bij elkaar voor 
hun gezellige nieuwjaarsreceptie, met 
een hapje en een drankje. Gekoppeld 
aan een kort bedrijfsbezoek bij Ooms 
Woonrealisaties.
Leden: gratis voor 2 personen 
Niet-leden: € 25 per persoon

 Ooms Woonrealisaties
 Oostmalsesteenweg 220
 2310 Rijkevorsel

 2310 Onderneemt
 03 294 04 34
 info@2310onderneemt.be

 Inschrijven via e-mail 
 vóór 9 januari

22 januari 2023
Van 10.00 tot 17.00 uur
Sint-Antoniusfeesten Achtel
Festiviteit

10.00 uur: plechtige viering in de Kapel 
opgeluisterd door Cantorij Sint-Anto-
nius met zegening offergaven. Daarna 

optocht met zegening van kinderfiet-
sen, pony- en paardenruiters, motor-
rijders en tractoren, ... naar de ver-
warmde tent bij de Schalmei.
11.00 uur: optreden dansgroep van de 
Sint-Jorisgilde Rijkevorsel. 
11.45 uur: verkoop van de offergaven.
14.00 uur: wandeling van ongeveer 5 km  
in en rond Achtel.
Iedereen van harte welkom !

 De Schalmei
 Achtel 83a
 2310 Rijkevorsel

 Cultuurgroep Achtel

24 januari 2023
Om 20.30 uur
Roosbeef
Concert

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via 
 de website

 

Aankondigingen van 
activiteiten in februari
dien je uiterlijk op
woensdag 4 januari 2023 
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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25 januari 2023
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag 

Kleuters die op 1 februari 2023 de leef-
tijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn 
welkom op onze drempeldag. Kom sa-
men met mama en/of papa kennisma-
ken met de juf en de kindjes van de klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

 Inschrijven via e-mail

26 januari 2023
Om 19.30 uur
‘Hoe China onze toekomst bepaalt’ 
door Stefan Blommaert
Lezing

 © VRT

China is niet meer weg te denken uit 
het wereldnieuws. En dat heeft lang 
niet alleen met de coronacrisis te ma-
ken. China ontpopt zich meer en meer 
tot wereldmacht. Al jaren komen er 
vrijwel dagelijks nieuwe berichten over 
de groeiende Chinese aanwezigheid op 
alle continenten. China drukt zijn stem-
pel op de wereldeconomie. En met die 
economische invloed wil het ook op cul-
tureel en politiek vlak sporen nalaten.
€ 5

 Zaal Forsela - Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Davidsfonds Rijkevorsel
 davidrijk.1927@hotmail.com

27 januari 2023
Om 20.00 uur
1ste Spaghettiquiz 
(vroegere Familiequiz)
Quiz

DE LOOPMAATJES

SPAGHETTIQUIZ

JANUARI
2023

ZAAL 'T CENTRUM, DORP 21 - 2310 RIJKEVORSEL
DEUREN: 19.30 UUR  |  START: 20.00 UUR
PLOEGEN: MAX. 6 PERSONEN

INSCHRIJVEN TOT EN MET 20 JANUARI 2O23
    E-MAIL NAAR HETSPAGHETTICOMITEE@GMAIL.COM
    € 20 OVERSCHRIJVEN OP BE96 9734 4138 5905

27

1STE

RIJKEVORSEL

TEAM DE SINGER

VOORDELE
VAN

TEN

'T SPAGHETTICOMITÉ

VOORHEEN BEKEND ALS FAMILIEQUIZ

GEORGANISEERD DOOR

Zin in een gezellige quizavond? Kom dan 
op vrijdag 27 januari naar de 1ste edi-
tie van de Spaghettiquiz. De opbrengst 
schenken we aan twee Rijkevorselse 
ploegen die deelnemen aan #de100km-
run van Kom op Tegen Kanker: de Loop-
maatjes en Team de Singer ! Je bent 
welkom met een ploeg van max. 6 per-
sonen. Inschrijven kan door een e-mail 
te sturen naar hetspaghetticomitee@
gmail.com en het bedrag van € 20 over 
te schrijven op het rekeningnummer 
BE96 9734 4138 5905, met vermelding 
van de ploegnaam.
€ 20 per quizploeg

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 
 2310 Rijkevorsel

 ’t Spaghetticomité t.v.v. 
 Loopmaatjes en 
 Team de Singer #de100kmrun

 hetspaghetticomitee@gmail.com
 https://bit.ly/Spaghettiquiz2023

 Inschrijven via e-mail 
 tot uiterlijk 20 januari

29 januari 2023
Om 20.30 uur
Artifacts: Mike Reed - 
Nicole Mitchell - Tomeka Reid
Concert
Het all-star trio Artifacts heeft haar 
roots in Chicago, meer bepaald bij de 
Association for the Advancement of 
Creative Musicians. Zowel fluitiste Ni-
cole Mitchell als celliste Tomeka Reid 

en drummer Mike Reed hebben op een 
of ander moment in hun leven een rol 
gespeeld binnen deze legendarische or-
ganisatie, die allesbepalend was voor 
de muzikale carrières van Roscoe Mit-
chell, Muhal Richard Abrams, Anthony 
Braxton en vele anderen.

 © Liina Raud

Voorverkoop: € 17 
Inkomprijs: € 19 
Voorverkoop studenten: € 15 
Inkomprijs studenten: € 17

 de Singer
 Bavelstraat 35 
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserveren via de website

Volgende maand
7 februari 2023

Henri Texier Trio
 de Singer

11 februari 2023
Shanna Waterstown

 de Singer

13 februari 2023
Kaartavond jokken 

 Oude Pastorij

16 februari 2023
Bloedinzameling Rode Kruis

 GC Sint-Jozef

Bruno Vansina Trio
 de Singer
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Te ontdekken in Rijkevorsel 

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

 Molenterrein
 Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel

 Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
 www.stenenbergmolen.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
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.

delijn.be/oudjaar

Wat je dit jaar ook doet,
je raakt goed thuis


