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Het ijs verzwaart de twijgjes.
De vaart lijkt haast van glas.
De zon laat alles glanzen.
Rijp bedekt het gras.

De winter ligt als een deken
Over heel het land.
Koud, maar ook zo mooi,
Dat het alle harten verwarmt.

Taallent, Cor Verkade
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INHOUD

4
Sinds kort heeft Rijkevorsel er een ereburger bij. De 
wereldberoemde George Kooymans is al bijna vijftig jaar 
inwoner van onze gemeente. Op zaterdag 14 januari mocht hij, 
in aanwezigheid van zijn familie en vrienden, officieel zijn titel 
in ontvangst nemen.

18
Dit voorjaar kun je een aantal gratis webinars volgen die 

kaderen in het thema ‘duurzaam wonen’. Zo kom je meer te 
weten over het isoleren van je woning, welke premies je kunt 

aanvragen en waar je moet zijn voor een verbouwlening.

8
Dankzij het project van de Feeënboom maakten we weer een 
groot aantal kinderen van kwetsbare gezinnen blij tijdens de 

eindejaarsperiode. Een warm gebaar in moeilijke tijden.

22
Tijdens de zomervakantie kun je jouw straat omtoveren tot een 
speelstraat. Aan welke voorwaarden moet je voldoen ? Waar en 
wanneer dien je een aanvraag tot toelating in ? Alle info vind je 
terug in het artikel onder de rubriek Vrije Tijd.

14
Hoe meld je stormschade ? Het nummer 112 gebruik je enkel bij 
levensgevaar. Meldingen van stormschade doe je via het e-loket 
van de Hulpverleningszone Taxandria. Als het nummer 1722 
geactiveerd is, kun je ook daar terecht.

© Joep Snoeys

© Dirk Geets
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

1ste schepen, schepen van omgeving:
ruimtelijke ordening en milieu, 
openbare werken, land- en tuinbouw, 
huisvesting en wonen

Graag wens ik jullie allemaal het allerbeste toe voor 2023. Een nieuw jaar brengt nieuwe 
uitdagingen met zich mee en er staat heel wat op het programma.

Voor het project Sas is de omgevingsvergunning van de verkaveling binnen. De start van 
de werken is voorlopig voorzien in het najaar. Voor dit project is er eind vorig jaar een 
toelichting gegeven aan alle geïnteresseerden.

De aannemer voor de wegen- en rioleringswerken van de Vlimmersebaan is bekend. 
Een tweede infovergadering voor de buurtbewoners volgt in februari. De start van de 
werken is voorlopig voorzien rond maart 2023 met een gefaseerde uitvoering over 250 

werkdagen. Dit jaar zal tevens de Verbindingsstraat heraangelegd worden. De parking van het Prinsenhof ter 
hoogte van de Helhoekweg zal dit voorjaar heraangelegd en vergroot worden. 

De verbouwing van het gemeentehuis wordt dit voorjaar aan één van de kandidaat-projectontwikkelaars 
toegewezen. De aanvang van de werken is gepland in het najaar. Onze gemeente wil ook inzetten op een 
verbeterde woningkwaliteit. Daarom is sinds 1 januari het conformiteitsattest verplicht voor nieuwe verhuringen 
van huurwoningen van het bouwjaar 1970 of ouder. Meer hierover verder in deze 2310.

Voor al je vragen over wonen, duurzaamheid, energie en subsidies kunnen de inwoners van de Kempen vanaf nu 
terecht op het digitaal woon- en energieloket. Ook in ons gemeentehuis kun je hiervoor een afspraak maken. 
Voor de land- en tuinbouwers zal er dit jaar, na goedkeuring op de gemeenteraad van januari, een landbouwcomité 
opgericht worden. Er zal een oproep volgen aan de land- en tuinbouwers die zich geroepen voelen om in dit 
gemeentelijk adviescomité te zetelen.
 
Nog een speciale dank gaat uit naar onze strooidiensten die tijdens de winterprik weer nachtwerk hebben verricht.

Eind februari begint de week van de vrijwilliger. Aan alle vrijwilligers van Rijkevorsel hartelijk dank voor jullie 
fantastische inzet.

Beste inwoner,
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BESTUUR

Kooymans wordt in 1948 geboren in Den Haag, maar woont ondertussen al bijna vijftig jaar in 
Rijkevorsel. Hij is dé oprichter van de Nederlandse rockband Golden Earring waarmee hij inter-
nationale hits scoort zoals Radar Love, Twilight Zone en When the Lady Smiles. Hij zorgt voor 
de muziek en teksten van de rockband, maar schrijft ook nummers voor andere artiesten. Vanaf 
2016 vormt hij met muzikale vrienden Henny Vrienten en Boudewijn de Groot het Nederlands-
talige trio Vreemde Kostgangers. 

Vele albums van Golden Earring en Vreemde Kostgangers zijn opgenomen in de eigen studio van 
Kooymans in Rijkevorsel. Ook andere artiesten maken gebruik van de opnamestudio, denk maar 
aan groepen als Herman Brood & His Wild Romance, The Wolf Banes en Gruppo Sportivo. Het 
succesvolle debuutalbum van de Nederlandse zangeres Anouk wordt eveneens op Rijkevorsels 
grondgebied opgenomen, met George als één van de producers achter de knoppen.

Op zaterdag 14 januari 2023 is Nederlands componist, gitarist, zanger, 
tekstdichter en producer George Kooymans gehuldigd als ereburger van 
Rijkevorsel. In het bijzijn van familie en vrienden ontving hij in het 
gemeentehuis van Rijkevorsel het ereburgerschap in de vorm van een 
oorkonde. De huldiging werd opgeluisterd door toespraken van de schepen 
van cultuur en feestelijkheden Karl Geens en van Stanny Van Ostaeyen, één 
van zijn beste vrienden. Daarnaast speelden Rik Ooms en Ed Maes van de band 
Desperated Company enkele nummers uit het oeuvre van George Kooymans.

George Kooymans gehuldigd 
als ereburger van Rijkevorsel

© Dirk Geets
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In 2021 kondigt George Kooymans aan dat hij lijdt aan de zenuw-spierziekte ALS. Optreden is 
voor hem vanaf dan niet meer mogelijk en zo komt er na meer dan zestig jaar noodgedwongen 
een einde aan Golden Earring. In juni 2022 brengt Kooymans nog wel het album ‘Mirage’ uit, 
samen met zijn Amerikaanse vriend Frank Carillo. 

In Rijkevorsel heeft George Kooymans de rust teruggevonden die hij destijds in Nederland niet 
meer had. Hij kan hier leven zonder de hele tijd in de spotlights te moeten staan. Met zijn gezin 
heeft hij zich in onze gemeente volledig gesetteld en een heuse vriendenkring opgebouwd. In 
Rijkevorsel is George een gewone inwoner onder de andere Rijkevorselnaars. 

De gemeente Rijkevorsel is enorm fier op de verwezenlijkingen van onze dorpsgenoot en schenkt 
George Kooymans daarom met veel waardering het ereburgerschap van Rijkevorsel. Het lokaal 
bestuur Rijkevorsel eert zo zijn bijdrage tot de bekendheid en uitstraling van Rijkevorsel.

· Aster Berkhof (†): schrijver
· Leo Pleysier: schrijver
· Luk Van Soom: kunstenaar
· Richard Celis: voor zijn bijdrage tot de 
 bekendheid en uitstraling van de naam en 
 de faam van de Vlaamse Gemeenschap
· Paul Stoffels: medicus, viroloog en industrieel

· Dick Henry (†): Britse oorlogsveteraan
· Wilf Jackson (†): Britse oorlogsveteraan
· Jan Peeters (†): plaatselijke oorlogsveteraan
· Frans Roelen (†): plaatselijke oorlogsveteraan
· Karel Van Den Langenbergh (†): plaatselijke 
 oorlogsveteraan
· Jos Cleymans (†): plaatselijke oorlogsveteraan

Rijkevorselse ereburgers
George Kooymans werd voorgedragen als twaalfde ereburger van Rijkevorsel. Een overzicht van onze ereburgers.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldingsformulier

Onderwerp
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:  .................................................................................................

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

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

MELDINGSFORMULIER
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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 da-
gen voor de raadszittingen bekendgemaakt. 
Geïnteresseerde burgers zijn welkom in de 
raadzaal van het gemeentehuis. Het audio-
verslag van de raden kun je achteraf herbe-
luisteren op onze website.

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

Rijkevorsel Informeert

Noteer alvast 7 en 9 maart in je agenda ! 
Dan organiseren we opnieuw de bewoners-
vergaderingen ‘Rijkevorsel Informeert’. Op 
deze avonden kom je onder andere te weten 
welke plannen het bestuur voor Rijkevorsel 
in petto heeft. Meer nog ... je kunt samen 
met het bestuur mee nadenken over de toe-
komst van Rijkevorsel.

Op dinsdag 7 maart vindt Rijkevorsel Infor-
meert plaats in de raadzaal in het gemeen-
tehuis. Twee dagen later kun je terecht in 
het Gemeenschapscentrum in Sint-Jozef 
Rijkevorsel. Meer info verneem je in de vol-
gende editie van de 2310.

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 openings-
uren 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
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LEVEN EN WELZIJN

Cadeaus voor meer dan 100 kinderen 
dankzij De Feeënboom
Jullie hebben ze het afgelopen najaar ongetwijfeld opnieuw zien staan: 
onze feeënbomen. Ook deze editie kochten jullie cadeaus aan voor 
kwetsbare gezinnen. In totaal werden er 169 cadeaus aangekocht, 
waarmee 104 kinderen gelukkig werden gemaakt.

Dit jaar werden niet alle envelopjes uit de bomen geplukt. Gezien de huidige crisissen waar we 
mee te maken krijgen in onze samenleving, is dit zeer begrijpelijk. De cadeautjes uit deze enve-
loppen werden aangekocht met de giften die we ook van jullie mochten ontvangen, in totaal goed 
voor € 460. Het lokaal bestuur Rijkevorsel heeft dan zelf nog voor € 2 310 aan cadeaus aangekocht.  
Alle kinderen hebben ondertussen hun cadeaus ontvangen en willen jullie graag bedanken.

Eveneens willen wij de bibliotheek, Carrefour, Jumbo en Okay bedanken om de feeënbomen 
een plekje te geven, maar ook vzw The Good Witches voor het bedenken van het concept  
‘Feeënbomen’. 
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GLS De Wegwijzer: 
een terugblik... 
en een blik vooruit

Januari is traditioneel de maand van allerlei 
lijstjes. Hoe kijken we terug naar het jaar 
2022 ? En wat mogen we verwachten van het 
nieuwe jaar 2023 ?

Wat willen we zo snel mogelijk 
vergeten van het jaar 2022 ?
Dat het voorbije jaar in ongezien moeilijke 
omstandigheden begon, hoeft geen verdere 
uitleg. Leerlingen droegen mondmaskers 
op school, zieke leerlingen en leerkrachten 
moesten in quarantaine, er werden afkoe-
lingsweken ingelast, alle vergaderingen en 
oudercontacten verliepen zoveel mogelijk 
online en allerlei activiteiten werden af-
gelast. Het vroeg een extra inspanning van 
iedereen om de school efficiënt draaiende 
te houden. Gelukkig konden de maatregelen 
stap voor stap versoepeld worden zodat een 
normale schoolwerking terug mogelijk werd.

Wat willen we wel graag 
onthouden van het jaar 2022 ?
Na een lange periode zonder extra activitei-
ten, genoten we ervan dat heel wat dingen 
terug opgestart konden worden. Het school-
feest, de sportdag, de schoolreizen, de zee-

klassen voor de leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar, de proclamatie, … Wat had-
den we die dingen gemist! 

We kregen splinternieuwe borden in alle 
klassen, laptops werden voorzien voor alle 
leerlingen van de derde graad, er werd een 
nieuwe klas ingericht boven de kinderclub en 
doordat de leerlingen ’s middags ook mogen 
kiezen om naar de kinderclub te gaan, wer-
den extra speelmogelijkheden gecreëerd.

Waar kijken we naar uit 
in het nieuwe jaar 2023 ?
Er staan belangrijke infrastructuurwerken 
op de planning. Het dak van de school zal 
aangepakt worden, er komt een nieuwe sa-
nitaire blok en we willen graag nadenken 
hoe we de speelplaats een beetje groener 
kunnen maken.

Er komt een nieuwe manier van inschrijven, 
zodat dit nog efficiënter kan gebeuren en 
we geen onaangename toestanden aan de 
schoolpoort hoeven te verwachten. Later 
meer hierover.

We zijn blij om de grootouders te mogen ver-
welkomen op het grootoudersfeest. Het ou-
dercomité organiseert opnieuw een fuif. Ook 
andere activiteiten die al in onze nieuwe 
agenda staan, beloven heel leuk te worden.
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LEVEN EN WELZIJN

Senioren, laat van jullie horen

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 voor-
jaar aan de slag met een overlegorgaan be-
staande uit leden van verschillende vereni-
gingen. 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, ...

Bijeenkomst op 6 februari
Ben jij lid van een seniorenvereniging, een 
vereniging voor mantelzorgers of een vere-
niging 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 ge-
meente ? 

Kom dan zeker naar onze eerste verken-
nende bijeenkomst op maandag 6 februari 
2023 om 19.00 uur in de raadzaal in het ge-
meentehuis.

Familieberichten

Geboorten
· Avasiloaei Emanuel 15 november 2022 kindje van Avasiloaei Andrei en Robila Nadia
· Da Silva Abreu Mariana 22 november 2022 kindje van Fernandes Abreu José en Da Silva Barroso Cristina
· Goos Mirthe 1 december 2022 kindje van Goos Sven en Cools Katrien
· Brems Victor 4 december 2022 kindje van Brems Christoph en Coertjens Lotte
· Van Strydonck Liesje 5 december 2022 kindje van Van Strydonck David en Berben Juultje
· Van den Eijnden Luna 13 december 2022 kindje van Van den Eijnden Yannick en De Saeger Lore

· Willemssen Stephania °1931 †   2 december 2022
· Palmans Ludwina °1937 †   4 december 2022
· Daems Bartje °1975 †   7 december 2022
· van de Kolk Cornelia °1952 †   8 december 2022
· Goetschalckx Theresia °1934 †   9 december 2022
· Chaus Liubov °1955 † 12 december 2022
· Schuurmans Celina °1931 † 13 december 2022
· Marissen Marcel °1943 † 15 december 2022
· Van Opstal Renaat °1937 † 15 december 2022

· Van Den Kieboom Karel °1940 † 15 december 2022
· Symons Frank °1964 † 16 december 2022
· Van Dorst Herlinda °1946 † 18 december 2022
· Mertens Jozef °1935 † 22 december 2022
· Cuylaerts Simone °1929 † 28 december 2022
· Matthé Maria °1922 † 29 december 2022
· Roelen Josepha °1935 † 29 december 2022
· Verschueren Maria °1940 † 29 december 2022

Overlijdens

Huwelijken
·	Van Steenbergen Hans en Willemse Fijke 1 december 2022
·	Vincke Wim en Jordaens Sofie 3 december 2022
·	Van Erwegen Stephen en Mouhoubi Anissa 29 december 2022
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Tournee Minérale: 
een maand zonder alcohol

Schreeuw het van de daken 
dat je meedoet
Een maand lang aan de verleiding weerstaan 
is een hele klus. Met steun van je familie, 
vrienden of collega’s lukt dat veel beter. Ver-
tel daarom iedereen over de uitdaging. Daag 
hen uit om mee te doen, moedig elkaar aan 
en houd samen vol. Of doe mee als groep. 
Je kunt ook met je bedrijf, je sportclub, je 
vriendengroep, ... als team deelnemen. Zo 
bewijs je samen dat je geen alcohol nodig 
hebt om plezier te maken. En een lekker al-
coholvrij alternatief bereiden is leuker als 
iedereen ervan drinkt. Je zult zien, samen 
gaat het stukken gemakkelijker. Zelfs wie 
‘met mate’ drinkt, kan voordelen ervaren 
van een maand alcoholvrij. 

Meer energie
Alcohol werkt verdovend en maakt je suf. 
Alcohol afbreken vergt ook heel wat van je 
lichaam. Door geen alcohol te drinken, geef 
je je lever een rustpauze. Al snel voel je je 
lekkerder in je vel. Tournée Minérale helpt 
je dus concentreren, aandacht vasthouden, 
beter presteren en inspanningen volhouden. 

Slaap beter
Een glas alcohol als slaapmutsje? Het lijkt te 
werken, maar er zit een addertje onder het 
gras. Je slaapt sneller in, maar voorts zorgt 
alcohol voor een slechtere, oppervlakkigere 
nachtrust. Bij regelmatig drinken vermin-
dert of verdwijnt het inslaapeffect zelfs. In 
de plaats krijg je een onrustige en kortere 
slaap. Het is dus goed mogelijk dat je in een 
alcoholvrije periode dieper en vaster slaapt.

Spaar geld uit
Wijn, cava, gin, ... Alcohol is duur! Met wat 
je minder uitgeeft aan alcohol kun je onbe-
kende alcoholvrije drankjes ontdekken, je-

zelf een gezonde verwennerij gunnen, een 
uitstapje meepikken of nog meer leuks.

Gezond gewicht
Wie ‘gewicht’ zegt, denkt aan eten. Maar 
niet iedereen beseft dat ook alcohol zich laat 
voelen op de weegschaal. Alcoholische dran-
ken hebben geen enkele voedingswaarde. 
Toch heeft de stof alcohol een invloed op je 
gewicht. Daarbovenop bevat zo goed als alle 
drank ook nog eens heel wat suiker. Bewust 
met alcohol omgaan, helpt je dus werken 
aan een gezond gewicht.

Laat je huid stralen
Raar maar waar: alcohol droogt je uit. Je 
huid, het grootste orgaan van je lichaam, 
is daar niet zo gelukkig mee. Ben je uitge-
droogd, dan ga je er dof uitzien en komen 
er rimpels tevoorschijn. Maar als je genoeg 
water drinkt, gaat je huid stralen !

Meer info:
· www.tourneeminerale.be

Een initiatief van Met de steun van

Doe mee en voel je (alcohol)vrij : tourneeminerale.be

V.U. : Dr. Hendrik Peuskens, 
Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), 

Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel
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De bewegingsdriehoek

Bij het begin van een nieuw jaar maakt ie-
dereen goede voornemens. Meer bewegen is 
er zo één van. 
In een gezonde bewegingsmix wissel je zit-
ten, staan en bewegen af. Hoe je dat het 
best aanpakt, vatten we voor je samen in 
enkele Gezond Leven-tips van de bewegings-
driehoek.

Zit minder lang stil 
en beweeg meer
Beweeg jij veel ? Mooi zo, want bewegen is 
gezond. Al even cruciaal is het dat je niet 
te lang aan één stuk stilzit. Doorbreek lange 
periodes van zitten regelmatig door recht te 
staan of een rondje te stappen. Je zult snel 
merken: dat voelt goed.

Kies iets wat je graag doet
Wissel jij zitten, staan en bewegen af in je 
dagelijkse leven ? Dan houd je daar een goed 
en fit gevoel aan over. Maar die eerste stap-
pen zijn moeilijk, net als volhouden. Bedenk 
daarom een beloning voor jezelf, die in je 
gezonde straatje past. Plan bijvoorbeeld 
een gezellig tripje met familie of vrienden. 
Geef jezelf een schouderklopje na een ge-
zonde dag. En vooral: kies iets wat je graag 
en met volle overtuiging doet. Anders haak 
je in een-twee-drie af.

Denk vooruit en plan
Sluit deals met jezelf − en met anderen. Dat 
maakt het voor veel mensen gemakkelijker 
om ook echt minder te zitten en meer te 
bewegen. Bouw je plan op als volgt: 
· Wat ga je doen ? Bijvoorbeeld ‘Ik kijk 

voortaan minder tv en ga meer wandelen’.

LEVEN EN WELZIJN

zoekt een (m/v)

PLOEGBAAS GROENBEHEER D4-D5
in statutair voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als ploegbaas groenbeheer zorg je via de dagelijkse leiding 
en coördinatie voor een vlotte werking van de dienst 
groenbeheer, waarbij kwaliteit in uitvoering van het werk 
prioritair is. Je werkt nauw samen met het clusterhoofd grond 
en de deskundige wegen en groen.

PROFIEL
Je beschikt over een grondige, polyvalente kennis van het 
vakgebied. Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin en 
toont betrokkenheid bij de organisatie. Verder beschik je over 
leidinggevende capaciteiten en hanteer je een duidelijke en 
correcte communicatiestijl.

VERDERE INFORMATIE 
Je hebt minimum vier jaar relevante beroepservaring en 
je beschikt over een rijbewijs B. Je dient te slagen in de 
voorziene selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 
Om een geldige kandidatuur in te dienen bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister 
én een kopie van je rijbewijs B aan de personeelsdienst 
ten laatste op 28 februari 2023. Verstuur je schriftelijke 
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen 
ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. het college 
van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. 
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen bij de 
personeelsdienst. 

MEER INFO :
· 03 340 00 13 (14)
· job@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/vacatures
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· Waar ga je het doen ? Bijvoorbeeld thuis en 
in de woonwijk.

· Wanneer ga je het doen, hoelang ? Bijvoor-
beeld elke zaterdagmiddag een kwartier. 

· Wie helpt je hierbij of doe je het alleen ? 
Samen bewegen werkt motiverend en is 
aangenamer. Zeker als gezin: zo spoor jij 
je kinderen aan en geef je het goede voor-
beeld. 

Pas je omgeving aan
Richt je omgeving zodanig in dat je eerst 
naar de gezonde keuze grijpt. En bemoeilijk 
het voor jezelf om de minder gezonde op-
tie te kiezen. Je kunt minder lang stilzitten 
en meer bewegen ‘uitlokken’. Leg bijvoor-
beeld je wandelschoenen en jas vooraan in 
de kast, zodat je op de dag van je wandeling 
minder gemakkelijk ervanonder muist. 

Meer info:
· www.bewegingsdriehoek.be

Bericht van de 
pastorale eenheid

Afscheid nemen van 
een geliefde
Sinds 2011 vindt een uitvaart in het bisdom 
Antwerpen plaats in een woorddienst zon-
der communie. Onze bisschop vraagt om alle 
overledenen ook te gedenken tijdens een eu-
charistieviering op zondag. In de parochies is 
er daarom maandelijks of tweemaandelijks 

een mis voor de overledenen van de afgelo-
pen maand(en).

Tijdens de coronacrisis waren er vele uit-
vaarten in beperkte kring. Dit is eveneens 
mogelijk in een kerkgebouw. Elke familie 
bepaalt zelf hoe en met wie zij afscheid 
neemt. Volgende gebedsplaatsen in Rijke-
vorsel zijn hiervoor aangewezen: de kapel 
van Achtel en de Dageraadkapel van de Sint-
Willibrorduskerk. In deze kleinere ruimtes is 
een dienst met een urne echter meer aange-
wezen dan met een kist.

Vanaf 1 januari 2023 kost een kerkelijke 
uitvaart € 300. Op de vraag naar een ge-
bedswake, wanneer de uitvaartplechtigheid 
plaatsvindt buiten het kerkgebouw, wordt 
positief geantwoord. De overledene wordt 
dan uitgeluid, vermeld in de voorbede, het 
parochieblad alsook op de gebedskaart van 
Allerheiligen-Allerzielen. Hij of zij krijgt 
tevens een gedachteniskruisje. Als er geen 
kerkelijke uitvaart en/of gebedswake is, kan 
de familie om bekendmaking van het over-
lijden in de parochie vragen. Hiervoor neem 
je telefonisch contact op met de parochie 
op het nummer 03 314 61 00. De overledene 
wordt dan enkel uitgeluid en vermeld in de 
voorbede en het parochieblad.

Afscheid nemen van een dierbare is een 
intens gebeuren. We hopen dat we met de 
kansen tot kerkelijk afscheid nemen, we 
de kracht vinden om staande te blijven in 
het dagelijkse leven en om ons verbonden 
te voelen met allen die ons zijn voorgegaan 
naar het eeuwige leven.

· 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

Wat te doen bij stormweer ?
Hevige rukwinden kunnen verwoestend zijn en veel schade aanrichten. 
De brandweer krijgt dan enorm veel telefoontjes van inwoners die overlast of 
schade hebben. 

Meer info: · www.hvztaxandria.be

Voor je de telefoon erbij neemt, vraag je jezelf best af: 
Is er iemand in levensgevaar ? 
Bel 112 of gebruik de app 112 BE (voor brand, instortingsgevaar, blikseminslag, geknelde per-
sonen, ...). Gebruik het nummer 112 enkel bij levensgevaar. Hierdoor blijft deze lijn vrij voor 
levensbedreigende noodsituaties. 

Geen levensgevaar ?  
Ontlast de noodcentrale en de lokale brandweerpost en meld stormschade via het e-loket van 
de Hulpverleningszone Taxandria op www.hvztaxandria.be. Graag enkel melding doen waarvoor 
een dringende interventie van de brandweer nodig is: zware dakschade en geen onderdak, 
boom op woning/weg, overstroming van de weg, ... Als het nummer 1722 geactiveerd is, kun je 
ook hier terecht. Opgelet: De brandweerploegen doen enkel interventies (op hoogte) wanneer 
de gevaren van het noodweer zijn gaan liggen.     

Geen onmiddellijk gevaar ? Is tussenkomst van de brandweer echt nodig ? 
Steek zelf de handen uit de mouwen. Losse of weggevlogen dakpannen en heb je een onderdak ? 
Probeer na de storm het probleem zelf op te lossen of contacteer een vakman (dakwerker, boom-
verzorger, elektricien, ...). Ondanks de hulpvaardigheid die eigen is aan de brandweer, zijn ze 
geen klusjesdienst die twee dagen na de storm nog dakpannen teruglegt. Zo houden ze zich ook 
beschikbaar voor dringende (brand)interventies. 

Neem je voorzorgsmaatregelen
Als het weerbericht waarschuwt voor een 
storm kun je allerlei maatregelen nemen om 
schade te voorkomen:
· Controleer of er geen dakpannen losliggen.
· Sluit ramen en deuren.
· Neem je huisdier veilig mee naar binnen. 

· Zet binnen of maak vast wat door de wind 
meegevoerd kan worden, bv. tuinmeube-
len, trampoline, ...

· Reinig jaarlijks de dakgoten.
· Laat regelmatig jouw schoorsteen contro-

leren (risico op instorting).
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Laadmogelijkheden op een rij

Wil je jouw elektrische wagen opladen, dan 
kan dit in Vlaanderen op drie manieren. Dit 
is mogelijk via private laadpalen bij je thuis 
of op het werk. Daarnaast zijn er publieke 
en semi-publieke laadpalen aan winkels, 
scholen of parkings. Tenslotte staan er ook 
laadpalen op het openbaar domein en langs 
de snelwegen. Samen moeten ze een sterk 
netwerk over heel Vlaanderen vormen.

Private laadpalen
Thuis of op het werk je elektrische wagen 
opladen heeft altijd de voorkeur. Het kan 
op twee manieren: met een laadpunt of aan 
het stopcontact. Om privaat laden te stimu-
leren, geeft de federale overheid een fiscaal 
voordeel aan particulieren en ondernemin-
gen.

(Semi-)publiek 
op privaat domein
Een publieke of semi-publieke laadpaal staat 
op privéterrein, maar is minstens tien uur 
per dag voor iedereen toegankelijk. Denk 
aan laadpalen op parkings van supermark-
ten, bedrijventerreinen, bij de school of 
aan het sportterrein. De Vlaamse overheid 
lanceert sinds 2016 jaarlijks een oproep voor 

dit soort ‘Clean Power for Transport’-projec-
ten. Per project kan de overheid een subsi-
die van maximaal € 300 000 toekennen. Met 
de oproep van 2021 worden in totaal bijna 
10 000 laadequivalenten geplaatst.

Publiek op openbaar domein
Publieke laadpalen op openbaar domein zijn 
24/7 voor iedereen toegankelijk. Zowel bur-
gers als ondernemingen kunnen een publieke 
laadpaal aanvragen. Ook lokale besturen 
kunnen voorstellen doen. De exploitanten 
TotalEnergies en ENGIE gaan daarmee aan 
de slag.

Snel- en ultrasnelladers 
langs de snelweg 
De Vlaamse overheid streeft naar één snella-
der om de 25 kilometer snelweg. Het Agent-
schap Wegen en Verkeer, de beheerder van 
alle Vlaamse snelwegparkings, lanceert re-
gelmatig een projectoproep waarbij ze op 
zoek gaat naar exploitanten om het netwerk 
uit te bouwen.

Publieke laadpalen: de drie manieren

1. Aanvraag door burgers
 Iedereen met een volledig elektrische auto kan een pu-

blieke laadpaal aanvragen op maximum 250 meter van de 
woning. Voorwaarde: het kan alleen wanneer je thuis geen 
plaats hebt voor een eigen laadpunt en wanneer er geen 
publieke laadpunten in de buurt zijn. De aanvraag gebeurt 
via een digitaal loket. Meer info vind je op de website  
vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen.

2. Uitbreiding bestaande laadpunten
 De exploitanten volgen het gebruik van elke laadpaal op. 

Wordt een paal druk gebruikt? Dan komt er automatisch een 
nieuwe paal bij op die locatie.

3. Aanvraag door lokale besturen
 Steden en gemeenten kunnen suggesties doen voor nieuwe 

laadpalen op hun grondgebied.
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Politiezone Noorderkempen 
richt een droneteam op

Op de komende gemeenteraad wordt de 
goedkeuring voor het gebruik van een drone 
door de politie gevraagd. De aankoop werd 
reeds eerder goedgekeurd in de politie-
begroting van 2022. Na goedkeuring door 
de gemeenteraad mag de politie de drone 
inzetten in Rijkevorsel. De lokale politie 
Noorderkempen is zo de eerste lokale po-
litie-zone in de Kempen en in het noorden 
van de provincie Antwerpen met een eigen  
droneteam.  

Er zijn verschillende redenen voor de aan-
koop van de drone door de zone. Het uit-
gestrekte grondgebied is er één van. Het is 

onmogelijk om als politie overal aanwezig 
te zijn en bij ernstige feiten kunnen de be-
schikbare middelen van de federale politie 
(politiehelikopter, speurhond, ...) niet altijd 
snel ingezet worden. Ook zijn er de verschil-
lende uitdagingen voor de inspecteurs, zo-
als de grenscriminaliteit, de risico’s in het 
kader van de openbare veiligheid (drie ge-
vangenissen en het centrum voor illegalen), 
de verkeersveiligheid in de omgeving van de 
talrijke scholen, enkele grootschalige eve-
nementen en prioriteiten zoals o.a. woning-
diefstallen en drugsoverlast.  
 
De mogelijkheden en voordelen van de 
drone zijn talrijk. Zo kan de politie het toe-
stel gebruiken bij het nemen van foto’s van 
ernstige verkeersongevallen, wat de beoor-
deling van de feiten door de politie en de 
verkeersdeskundige vergemakkelijkt. Ook 
kan er bijstand geleverd worden aan andere 
hulpdiensten bij bijvoorbeeld een brand, gas-
lek, wateroverlast, gevangenisopstand, ...  
De recherche- en interventiediensten kun-
nen het gebruiken als extra ogen bij het 
uitvoeren van huiszoekingen en het zoeken 
naar personen, bijvoorbeeld bij een woning-
inbraak. Een drone kan dan bij de zoektocht 
naar de verdachten de omgeving scannen tot 
de speurhond ter plaatse is, die vervolgens 
doelgericht kan ingezet worden. Tenslotte 
betekent de drone een meerwaarde voor 
het monitoren van de verkeersstromen en 
overlastproblemen bij grote evenementen. 
Kortom, door gebruik te maken van de drone 
kunnen incidenten beter worden ingeschat 
en de ploegen op het terrein vlotter worden 
aangestuurd.

De politie mag natuurlijk niet zonder reden 
de drone inzetten. Dit kan enkel als het een 
meerwaarde is in functie van het gewenste 
doel. Beeldopnames worden enkel gemaakt 
indien dit relevant is voor het incident. Ver-
der heeft de politie de toestemming nodig 
van het openbaar ministerie of de onder-

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
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zoeksrechter om de drone in te zetten bij 
een gerechtelijke actie waarbij de privé-
ruimte in beeld wordt gebracht. Opgeslagen 
beelden worden alleen maar bekeken als dit 
noodzakelijk is voor een politioneel of ge-
rechtelijk onderzoek. Camerabeelden wor-
den dus alleen gebruikt wanneer dit wette-
lijk toegelaten is.

De Lokale Politie Noorderkempen en het lo-
kaal bestuur zijn ervan overtuigd dat de in-
zet van een drone een meerwaarde betekent 
in het bestrijden van de criminaliteit, het 
verbeteren van de verkeersveiligheid en de 
ondersteuning bij grote evenementen.

Meer info:
· www.politie.be/noorderkempen

Verkeershinder

Kompasfuif 
11 februari 2023
De ouderraad van Het Kompas organiseert op 
zaterdag 11 februari hun jaarlijkse Kompas-
fuif in de aardbeienloods in Zwartvenstraat 
13. Om een vlotte doorstroming te kunnen 
garanderen, wordt er voor het gemotori-
seerd verkeer tijdelijk enkelrichtingsverkeer 
ingesteld in Zwartvenstraat, vanuit de Hoge-
Heideweg richting Eikendreef. 

Wielerwedstrijden 
WSC Sint-Jozef 
25 februari 2023
Zaterdag 25 februari staat in het teken van 
twee wielerwedstrijden ingericht door Wie-
ler- en Supportersclub Sint-Jozef. Tijdens 
deze wedstrijden geldt er éénrichtingsver-
keer in volgende straten: Sint-Jozef, 
Eikendreef, Beersebaan, Hoge-Hei-
deweg, Oude Goorstraat en Steven-
nekens. Voor het doorgaand verkeer 
worden tijdelijk enkele omleidingen 
voorzien.

De kleinste verkeersquiz

Mag je iemand laten uitstappen op de halte-
plaats van de bus ?
A. Ja, dat is toegelaten binnen en buiten de 

bebouwde kom.
B. Ja, buiten de bebouwde kom is dat toege-

laten.
C. Neen, dat is niet toegelaten.

© VSV

Het juiste antwoord
Je mag stilstaan op een halteplaats, maar 
enkel voor de duur om de persoon in- of uit 
te laten stappen. Dit geldt voor haltes bin-
nen en buiten de bebouwde kom. Let wel, je 
mag de bus niet hinderen tijdens jouw ma-
noeuvre. Parkeren mag hier uiteraard ook 
niet, bijvoorbeeld ook niet om te wachten 
op een aankomende reiziger. 

Het juiste antwoord is dus A. 

· 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

Webinars duurzaam wonen
We worden vandaag de dag geconfronteerd met vele vraagstukken rond de 
stijgende energieprijzen. Daarom gaan steeds meer Kempenaren op zoek naar 
manieren om energie te besparen. Dat leidt tot allerlei vragen. Hoe kan ik 
best mijn woning isoleren ? Is een warmtepomp mogelijk in mijn huis ? 
Hoe verwarm ik mijn huis duurzaam ? Wat met de stijgende energieprijzen en 
voor welke werken kan ik premies krijgen ?

Deze en vele andere vragen worden beantwoord in een reeks webinars die je dit voorjaar gratis 
online kunt volgen via Energiehuis Kempen en Kempens Woonplatform. Je kiest zelf de webinars 
die voor jou het meest relevant zijn. 

· 24 januari om 19.30 uur: energiezuinig verwarmen 
· 26 januari om 20.00 uur: Mijn VerbouwLening 
·  2 februari om 19.30 uur: dakisolatie 
·  7 februari om 19.30 uur: premies in Vlaanderen/Mijn Verbouwpremie 
· 16 februari om 19.30 uur: raam- en muurisolatie  
· 28 februari om 19.30 uur: warmtepompen 
· 23 maart om 19.30 uur: energiezuinig ventileren 

Je kunt de sessies volledig vrijblijvend volgen maar je dient je wel op voorhand in te schrijven. 
Na je inschrijving ontvang je een deelnamelink. Neem dus zeker een kijkje en schrijf je in via 
www.duurzaamwonen.be/infosessies.

Meer info: · 014 56 27 88 · energiehuiskempen@iok.be · www.duurzaamwonen.be/infosessies
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Woon- en energieloket 
in het gemeentehuis

Wil je je energiefactuur verlagen ? Wil je re-
novatiewerken uitvoeren aan je woning en 
daarvoor een premie aanvragen, maar zie je 
door de bomen het bos niet meer ? Dan kun 
je vanaf maandag 30 januari ook fysiek te-
recht bij het woon- en energieloket in onze 
gemeente.

Wat is het woon- en 
energieloket ?
De materie rond wonen, renoveren en (ener-
gie)besparen is complexer maar belangrijker 
dan ooit. We beseffen dat veel mensen de 
weg daarin kwijtraken. Daarom stapt onze 
gemeente in het project ‘woon- en energie-
loket’. Daarmee halen we advies en hulp op 
jouw maat naar Rijkevorsel. Zo kun je vlak-
bij huis met een medewerker van Energie-
huis Kempen rond de tafel zitten om jouw 
specifieke situatie te bespreken.

Waarvoor kun je er terecht ?
Je krijgt er antwoorden op je vragen over:
· Energiepremies
· Energieleningen
· Energieleningen aan 0 % voor sociale doel-

groepen
· BENOveren (beter renoveren)
· Woningpas
· Nieuwe energieprestatiecertificaat
· Digitale meters
· HUISdokter
· ...

Enkel op afspraak
Om voldoende tijd te nemen om je dossier 
te behandelen, kun je enkel op afspraak 
terecht bij het woon- en energieloket. Je 
kunt een afspraak maken via de website  
www.rijkevorsel.be/afspraak of bel naar het 
onthaal van het gemeentehuis (03 340 00 00) 
als je zelf geen online afspraak kunt maken.

Een afspraak duurt, afhankelijk waarvoor je 
wil langskomen, 20 minuten (voor advies, 
info of begeleiding) of 1 uur (voor het indie-
nen van een premie of lening).

Breng zo veel mogelijk 
relevante documenten mee
Om jouw situatie correct te beoordelen, 
breng je best zo veel mogelijk documentatie 
die je al hebt mee. Bundel dit alles overzich-
telijk, zodat er tijdens het gesprek doelge-
richt te werk kan worden gegaan.

Wanneer is het loket geopend ?
We openen het woon- en energieloket een 
eerste keer op maandag 30 januari van 9.00 
tot 12.00 uur. Vanaf dan is het loket twee-
wekelijks geopend. Daarnaast is het loket 
ook elke eerste maandag van de maand open 
van 15.30 tot 19.30 uur. Kom (na afspraak) 
naar het gemeentehuis en meld je aan bij 
het onthaal.

Meer info:
· 03 340 00 06
· duurzaamheid@rijkevorsel.be
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Verplicht conformiteitsattest 
als kwaliteitslabel voor 
huurwoningen

Het lokaal bestuur Rijkevorsel wenst in te 
zetten op een verbeterde woonkwaliteit. 
Om huurders te beschermen en de woonkwa-
liteitsnormen te kunnen bewaken, is sinds  
1 januari 2023 het conformiteitsattest voor 
huurwoningen verplicht. De verplichting 
geldt voor nieuwe verhuringen van huurwo-
ningen van het bouwjaar 1970 of ouder. 

Wat is een conformiteitsattest ?
Een conformiteitsattest is een officieel do-
cument dat bevestigt dat een wooneenheid 
voldoet aan de Vlaamse minimale veilig-
heids- en kwaliteitsnormen. Het attest kun 
je aanvragen bij de dienst omgeving van het 

lokaal bestuur. Aan de hand van een door de 
minister vastgelegd technisch verslag gaat 
een woningcontroleur van IOK (aangesteld 
door de burgemeester) na of een wooneen-
heid conform, veilig en gezond is volgens de 
normen van de Vlaamse Codex Wonen. Als 
dit zo is, wordt het attest afgeleverd.

Een troef bij huur of verhuur  
Als verhuurder kun je met een conformiteits-
attest aan je potentiële huurders tonen dat 
de wooneenheid voldoet aan alle gestelde 
eisen wat betreft sanitair, elektriciteit, sta-
biliteit, verluchting en verlichting. Voor de 
verhuurder is het attest bovendien ook een 
troef bij eventuele latere juridische proce-
dures. Het attest is immers het bewijs dat 
de wooneenheid in orde was op het moment 
van het onderzoek. Een verhuurder kan 
daarnaast vrijwillig op eender welk moment 

BOUWEN EN WONEN

zoekt een (m/v)

VAKVERANTWOORDELIJKE-ELEKTRICIEN D4
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur), 

met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 
Als vakverantwoordelijke-elektricien sta je in voor de 
elektrische installaties en infrastructuur binnen de gemeente. 
Aanpassings-, vernieuwings- en onderhoudswerken aan deze 
installaties en infrastructuur voer je zelfstandig uit. Hierbij 
stel je steeds de veiligheid voorop.

PROFIEL
Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief 
en toont een grote betrokkenheid bij het werk. Je beschikt 
over de nodige vakkennis inzake elektriciteit.

VERDERE INFORMATIE 
Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent titularis van een kwalificatiebewijs, 
getuigschrift of diploma elektriciteit en je bent in 
het bezit van een rijbewijs B. Je moet slagen voor de 
selectieprocedure. Een informatiebrochure met een 

uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. vind 
je terug op de website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 
Om een geldige kandidatuur in te dienen bezorg je je 
sollicitatiebrief en CV, een kopie van je diploma, een 
uittreksel uit het strafregister én een kopie van je rijbewijs 
B aan de personeelsdienst ten laatste op 28 februari 2023. 
Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of 
geef deze af tegen ontvangstbewijs op de personeelsdienst, 
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per 
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

MEER INFO :
· 03 340 00 13 (14)
· job@rijkevorsel.be · www.rijkevorsel.be/vacatures
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een nieuw conformiteitsonderzoek aanvra-
gen. Vergelijk het met het keuringsbewijs 
voor een voertuig. Voor de huurder staat 
het attest zo garant voor een kwaliteitsvolle 
wooneenheid. 

Geldigheidsduur en kosten
Het attest blijft in de meeste gevallen tien 
jaar geldig en geeft ook aan wat het maxi-
mum toegelaten aantal inwoners is. In geval 
van gebreken is er natuurlijk een snellere 
opvolging gewenst en kan het attest beperkt 
worden in tijd. Zo kunnen we als gemeente 
kort op de bal spelen bij wooneenheden met 
gebreken. De vergoeding bedraagt € 90 voor 
een zelfstandige woning.

Levenskwaliteit
Met de invoering van het verplicht confor-
miteitsattest worden eigenaars van een 
huurwoning gestimuleerd om hun eigendom 
te verbeteren op vlak van woningkwaliteit. 
Verhuurders die investeren in woningkwali-
teit worden op die manier beloond en tege-
lijkertijd wordt het patrimonium in Vlaan-
deren verduurzaamd. Zo gaat er op lange 
termijn ook minder energie verloren.

Als lokaal bestuur is het onze kerntaak om 
te investeren in de levenskwaliteit van onze 
inwoners. Met het verplicht conformiteitsat-
test zetten we daar volop op in. Een goede 
levenskwaliteit begint bij een goede woning-
kwaliteit.

Aanvraag via het e-loket
Het attest kun je aanvragen via het e-loket. 
Is de woning bewoond, maar kan de bewoner 
geen toegang verschaffen op het moment dat 
de woningonderzoeker van IOK langskomt, 
dan is het nodig om een door de bewoner 
getekend volmachtformulier te bezorgen. 
Dit kan via omgeving@rijkevorsel.be.

Meer info:
· omgeving@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/conformiteitsattest

Paddenflits

Door het uitzonderlijk zachte weer van de 
afgelopen zijn de amfibieën helemaal de 
kluts kwijt. Er worden dagelijks wakkere 
amfibieën gemeld. Zelfs in een tuinvijver-
tje in Rijkevorsel werden ze begin januari 
al gespot.

© Michel Cnaepkens

Verwacht wordt dat de paddentrek dan ook 
vroeger op gang zal komen dan andere ja-
ren. De jaarlijkse paddenoverzetactie op 
Dijkbeemd/Koekhoven zal dit jaar daarom 
al begin februari starten.
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· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
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Speelstraten in Rijkevorsel
Wil je jouw straat graag omtoveren tot een speelstraat ? Dat kan ! Het lokaal 
bestuur biedt de mogelijkheid aan de inwoners om tijdens de zomervakantie 
een speelstraat in te richten. Vul de nodige formulieren in en bezorg ze voor 
17 april 2023 aan de jeugddienst.

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

Waaraan moet de straat voldoen ?
· De straat heeft overheersend een woonkarakter. De aanwezigheid van bv. handelszaken kan 

de inrichting van een speelstraat bemoeilijken.
· De straat heeft een snelheidsbeperking van max. 50 km/uur.
· Er rijdt geen openbaar vervoer door de straat.
· Er is geen doorgaand verkeer in de straat (de politie geeft advies of het verkeer veilig langs 

andere wegen kan geleid worden).

Welke voorwaarden moeten door de bewoners worden ingevuld ?
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus zelf voor 

de invulling van hun speelstraat.
· Minstens 80 % van de bewoners verklaart zich akkoord met de inrichting van een speelstraat. 

Dit moet bewezen worden aan de hand van een gehandtekende enquête.
· Elke speelstraat heeft minstens twee speelstraatverantwoordelijken die alles in goede banen 

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

Op www.rijkevorsel.be/speelstraten kun je het aanvraagformulier en de bewonersenquête 
downloaden.
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Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2023

Het is nog steeds winter, maar de jeugd-
dienst en de Kinderclub kijken alweer uit 
naar de zomervakantie. Dan zal speelplein-
werking Kiekeboe de deuren weer openen 
voor alle kinderen die zich eens flink willen 
uitleven. En hiervoor zijn we nog op zoek 
naar monitoren.

Ben jij op 1 januari 2023 17 jaar of 16 jaar 
en in het bezit van een animatorenattest en 
werk je graag met kinderen ? Vul dan snel het 
inschrijvingsformulier in en bezorg het voor 
maandag 20 februari 2023 aan de jeugd-
dienst of de Kinderclub. De weken die je 
kunt werken, kun je best allemaal opgeven 
want dit vergroot de kans op een mooie pe-
riode als monitor. 

Op www.rijkevorsel.be/kiekeboe kun je het 
inschrijvingsformulier downloaden.

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 wonen). 
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 sollici-
tatiedag voor alle nieuwe monitoren en op 
vrijdagavond 24 maart verwachten we alle 
monitoren voor de startvergadering Kieke-
boe 2023. Dan maken we het werkrooster 
voor de zomer bekend en starten we met de 
planning van de activiteiten. 

Meer info:
· 03 340 00 55
· jeugd@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/kiekeboe
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naar statistieken: de Leo Pleysierbibliotheek in cijfers

 Vorig jaar telde de Leo Pleysierbibliotheek 4 472 klanten. Dit zijn er 368 meer dan het jaar 
daarvoor. Het gaat over 2 841 vrouwen, 1 539 mannen en 92 groepen (klassen, bibliotheken, instellingen, ...).  

In 2022 werden er net geen 52 000 boeken uitgeleend.
Er werden 3 481 nieuwe boeken aangekocht en 3 601 boeken afgevoerd. 

Top-5 van de meest gelezen/uitgeleende boeken in 2022

Spieken

· 3 944 prentenboeken
· 3 246 literatuur en cultuur
· 2 757 spannend en actief

· 2 647 strips jeugd
· 2 023 adolescenten

In december 2022 telde de collectie van de 
bibliotheek 34 000 titels. De top-5 grootste 
deelverzamelingen uit deze collectie:

Volwassenen	fictie
1. Lucinda Riley De zeven zussen: Maia’s verhaal (54)
2. Lucinda Riley De zevende zus (45)
3. M.J. Arlidge Iene miene mutte (29)
4. Lucinda Riley De zeven zussen: Storm – Ally’s verhaal (29)
5. Helen Hoang Zoen me tot ik zwicht (28)

Volwassenen	non-fictie
1. Bieke Geenen Hoogsensitief ouderschap: zo blijf je als hoogsensitieve ouder 
 in balans (22)
2. Susanne Lipps-Breda Valencia en de Costa Blanca (16)
3. Michelin Denemarken (15)
4. Pieter Huybrechts Sanda Dia: de doop die leidde tot de dood (15)
5. Jennifer Ackerman Zo doen vogels dat (14)

Jeugd
1. Elly Simoens Mijn groot AVI-leesboek (37)
2. Jeff Kinney Kopje-onder (35)
3. Andy Griffiths De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen (31)
4. Jeff Kinney Bekijk het maar ! (30)
5. Jeff Kinney Niet te doen ! (30)

E-boeken
Er werden 1 158 e-boeken uitgeleend door 118 unieke gebruikers. De service werd het meest 
gebruikt in juli (152 ontleningen), gevolgd door oktober (146) en dan pas augustus (123).
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Krokusvakantie 2023: 
Grabbelpas en de Kinderclub

De krokusvakantie staat weer supervol ge-
pland met leuke activiteiten. De Kinderclub 
viert carnaval en de Grabbelpaswerking 
voorziet een tof en gevarieerd aanbod.

Net zoals de voorgaande vakanties wordt er 
in de Kinderclub met een inschrijvingsstop 
gewerkt. Dat betekent dat we maximum 100 
kinderen opvangen in de Kinderclub centrum 
en 42 kinderen in de Kinderclub 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.

Grabbelpasactiviteiten
· 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 
 Roosendaal (geboortejaar 2011-2016)
· vrijdag 24 februari 2023: 
 Cinema ‘De Kleine Vampier’  
 (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

  Voorleesmomenten in de bib

Speciaal voor onze kleinste lezertjes wordt 
er elke maand een voorleesmomentje geor-
ganiseerd. Zo leren kinderen van kleins af 
aan hoe leuk lezen wel niet is! Natuurlijk 
zijn ook grote lezer(tje)s steeds welkom. 
Zij kunnen mee aansluiten bij de voorlees-
groepjes of genieten van een tasje koffie of 
thee en een goed boek. 

Op volgende momenten is ons voorleesteam 
aanwezig in de bib:
· zaterdag 11 februari: 10.30 - 11.30 uur
· woensdag 15 maart: 14.00 - 15.00 uur
· zaterdag 22 april: 10.30 - 11.30 uur
· woensdag 17 mei: 14.00 - 15.00 uur
· zaterdag 3 juni: 10.30 - 11.30 uur

Meer info:
· 03 340 00 50
· bibliotheek@rijkevorsel.be
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Met opvoedingsvragen 
moet je bij het 
Opvoedingspunt zijn

Alle inwoners van Rijkevorsel die te maken 
hebben met het opvoeden van kinderen tus-
sen 0 en 24 jaar (ouders, grootouders, leer-
krachten, hulverleners, kinderverzorgers, 
...) kunnen met grote en kleine vragen te-
recht bij het Opvoedingspunt.

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

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

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

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

De sportraad zoekt straffe sporthelden

Op vrijdag 3 maart 2023 richt de sportraad samen met het lokaal bestuur het ‘Sportgala 2022 Rijkevorsel’ in. 
Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een sporter 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 sport-
man, sportvrouw, 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 bestuurslid, 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 formulieren terug. Je kunt deze ook afhalen bij de dienst vrije tijd.

Meer info en voorwaarden: · www.rijkevorsel.be/sportgala
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Rijkevorselse dichter schenkt
uniek exemplaar aan de 
Leo Pleysierbibliotheek

Op vrijdag 6 januari bracht Vincent Grieten 
een bezoek aan de Leo Pleysierbibliotheek. 
De student Taal- en Letterkunde schreef 
doorheen zijn studentenjaren een vijftigtal 
werken. Hiervan publiceerde hij negen wer-
ken in zijn nieuwe poëziebundel ‘VIERKANT’. 

Een werk van eigen bodem mag natuurlijk 
niet ontbreken in onze collectie, daarom 
schonk Vincent een exemplaar aan de bib. 
Dit exemplaar is een uniek stuk, exclusief 
gedrukt voor de Leo Pleysierbibliotheek.  
Geïnteresseerden zijn dus allemaal welkom 
om de dichtkunsten van dit jong Veussels ta-
lent te komen ontdekken !

Poëzieavond 
met Peter de Hoon

‘Er zwemt geen zalm 
in het kanaal’
· dinsdag 14 februari 2023 om 20.00 uur
· zaal Forsela (boven de Leo Pleysier-
 bibliotheek), Hoogstraatsesteenweg 19
· inkom: gratis
· inschrijven: bibliotheek@rijkevorsel.be 
 of 03 340 00 50

Peter de Hoon stelt zijn nieuwe dichtbundel 
voor. Op zijn eigenzinnige poëtische manier 
brengt hij het ouderlijk huis, de bakkerij 
in Rijkevorsel, de Kempen en Zeeland een 
klein stukje dichterbij. Misschien zwemt er 
ook nog eens een zalm stroomopwaarts in 
de vaart ...

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/peterdehoon

· 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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MTB2310Vereniging in de kijker

Wie of wat is MTB2310 ?
Wij zijn een hechte groep fietsvrienden die 
wekelijks op zondag een mountainbikerit 
rijden en in de zomer op donderdag een 
avondrit met de koersfiets.

We rijden op zondag een georganiseerde 
veldtoertocht, maar de afgelopen jaren 
stippelen we zelf onze GPS-routes uit in 
de omgeving. Op die manier hebben we al 
vele mooie plaatsen ontdekt in onze eigen 
Noorderkempen en/of net over de grens in 
Nederland.

Hoe is de club ontstaan ?
Onze vereniging is opgestart door enkele 
buren op Koekhoven en daarna al vrij snel 
aangevuld tot wat we nu zijn, dus al ruim 
twintig jaar dezelfde groep.

Organiseren jullie activiteiten 
voor jullie leden ?
Jaarlijks trekken we met onze clubleden een 
weekend naar de Ardennen. Om de twee 
jaar organiseren we een grote reis naar het 
buitenland.

Wat zijn de mooiste momenten 
uit de geschiedenis ? 
In het verleden organiseerden we ‘Veussel 
Rolt’, onze koers op rollen. Andere onver-
getelijke momenten zijn onze meerdaagse 
trektochten door de Alpen, Schotland, de 
Dolomieten, de Spaanse Pyreneeën en Slo-
venië. 

We hopen nog vele jaren samen gezond te 
kunnen fietsen.

Wie nomineren jullie 
als volgende vereniging ?
Landelijke Gilde Rijkevorsel. Deze vereni-
ging hoort zeker thuis in een landelijk dorp 
als Rijkevorsel.

MTB2310

· Hoofdactiviteit: Mountainbike
· Aantal jaren actief: 26 jaar
· Aantal leden: 14 leden 
· E-mail: mtb2310@scarlet.be
· Website: www.mtb2310.be

9 - 25 december 2022  ’t Veussels Tonjel speelt KerstMis !
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Geflitst...
17 en 18 december 2022 

Fietsveldtoertochten 

Gammelse Wielervrienden  

9 - 25 december 2022  ’t Veussels Tonjel speelt KerstMis !

26 december 2022  Kerstjogging Sportraad

17 - 26 december 2022  Stalleke Specialleke 

26 december 2022  Kerstdrink Kerststal ’t Dorp

21 december 2022  Warmathon Het Kompas

17 en 18 december 2022  Kerstmarkt

31 december 2022  Nieuwjaarke zoete zingen
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2 februari 2023
Om 19.30 uur
De eerste 1000 dagen
Cursus

Steeds meer onderzoek toont het be-
lang van de eerste 1000 dagen aan. Wat 
betekent dat juist ? En wanneer is het 
dan ‘goed genoeg’ ? Ervaar ik als ou-
der daarvoor extra druk ? Zijn we wel 
of geen goede ouder als ons kind naar 
de kinderopvang gaat ? Mag ik ook kie-
zen om langer thuis te blijven bij mijn 
kind ? In deze vorming gaan we samen 
het gesprek aan en zoeken we naar wat 
dienend is.
Gratis

 Zaal Forsela
 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

 Opvoedingswinkel Hoogstraten
 03 270 06 73
 inschrijven@olo-rotonde.be

 Inschrijven via e-mail

5 februari 2023
Van 8.00 tot 12.00 uur
Ruilbeurs
Beurs

Na een januari-break gaan wij iedere 
eerste zondag van de maand terug van 
start om verzamelaars te helpen met 
hun hobby. Zoek je postzegels, mun-
ten, kaarten, doodsprentjes, stickers, 
... Kom langs !

Gratis
 Turnzaal Sint-Luciaschool

 Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
 Rijkevorselse Ruilclub
 0496 34 40 09

6 februari 2023
Om 19.00 uur
Eerste bijeenkomst 
overlegorgaan voor senioren
Infoavond

 © Laurane Berkein

Heb je interesse om mee na te den-
ken over het seniorenbeleid in onze 
gemeente ? Het lokaal bestuur start in 
het voorjaar met de samenstelling van 
een overlegcomité voor senioren. Een 
eerste verkennende bijeenkomst vindt 
plaats op maandag 6 februari 2023.
Gratis

 Raadzaal gemeentehuis
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Lokaal bestuur Rijkevorsel
 www.rijkevorsel.be/seniorenraad

7 februari 2023
Om 19.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infoavond

Infoavond voor ouders van kleuters 
die instappen op maandag 27 februari, 
maandag 17 april, maandag 22 mei en 
vrijdag 1 september 2023. De infoavond 
gaat door in de polyvalente zaal van de 
school. Gelieve vooraf jouw aanwezig-
heid door te geven.

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 telefonisch of 
 via e-mail

Om 20.30 uur
Henri Texier Trio
Concert

 © Sylvian Griipoix

Contrabassist Henri Texier is al bijna 
een halve eeuw één van de leidende 
figuren van de Europese jazzscène. Als 
één van de weinige Franse jazzmuzi-
kanten werkte hij samen met grote 
Amerikaanse artiesten zoals Joe Lo-
vano, John Scofield en Bill Frisell. In de 
Singer vormt hij een trio met zijn zoon 
Sebastian op altsax en met drummer 
Gautier Carrigue. Een niet te missen 
concert voor de ware jazzliefhebber !
Voorverkoop: € 22
Inkomprijs: € 24 
Voorverkoop studenten: € 18 
Inkomprijs studenten: € 20

 de Singer
 Bavelstraat 35 
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserven via website

9 februari 2023
Om 19.30 uur
Landschapsfotografie:	deel	2	met	
gastspreker Marnix Van Marcke
Lessenreeks
Gentenaar Marnix Van Marcke is gestart 
met fotografie als hobby in de jaren 
zeventig. Al snel groeide de hobby uit 
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tot een passie en meer bepaald voor 
landschapsfotografie. Zo werd hij een 
gedreven beoefenaar van het ‘Zone 
Systeem’ en de ‘Fine Print’ technieken 
zoals die door de vermaarde landschaps-
fotograaf Ansel Adams ontwikkeld wer-
den. Professioneel was Marnix actief in 
de informaticasector. Een zevental jaar 
geleden heeft hij zich gevestigd als pro-
fessioneel landschapsfotograaf.

€ 5
Leden: gratis

 Oude Pastorij
 Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel

 Fotovrienden Rijkevorsel vzw
 info@fvr-vzw.be 
 www.fvr-vzw.be 

11 februari 2023
Om 20.00 uur
Jaarconcert K.H. Broederband
Concert
Jaarconcert Harmonie Broederband Rij-
kevorsel onder leiding van Joris Renders 
in zaal ’t Centrum. Kaarten in voorver-
koop zijn te koop bij onze leden en in 
café ’t Centrum. Aanvang om 20.00 uur, 
deuren om 19.00 uur.
Voorverkoop: € 8
Inkomprijs: € 10

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 - 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 guytax@hotmail.com
 www.khbroederband.be

Om 20.30 uur
Shanna Waterstown
Concert
De Amerikaanse Shanna Waterstown 
heeft zich, kort nadat ze zich gevestigd 
heeft in Parijs, snel opgewerkt tot een 
blues- en soulzangeres met faam in de 
Franse hoofdstad. Ze mocht aantreden 

in de grote concertzalen van Europa. 
Hierbij verzorgde ze o.a. voorprogram-
ma’s voor James Brown, Buddy Guy en 
Meceo Parker. Live wordt ze begeleid 
door een stomend bluestrio. Laat je 
meeslepen door de authentieke en sen-
suele stem van deze gepassioneerde en 
inspirerende ‘blueswoman’ !

 © LG

Voorverkoop: € 15
Inkomprijs: € 17
Voorverkoop studenten: € 10
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserven via de website

Om 21.00 uur
Kompasfuif

 Aardbeienhal
 Zwartvenstraat 13 – 2310 Rijkevorsel

 Ouderraad Het Kompas
 shop.het-kompas.be

13 februari 2023
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

14 februari 2023
Om 20.00 uur
Lezing Peter de Hoon 
‘Er zwemt geen zalm in het kanaal’
Lezing

Peter de Hoon stelt zijn nieuwe dicht-
bundel voor. Op zijn eigenzinnige poë-
tische manier brengt hij het ouderlijk 
huis, de bakkerij in Rijkevorsel, de 
Kempen en Zeeland een klein stukje 
dichterbij. Misschien zwemt er ook nog 
eens een zalm stroomopwaarts in de 
vaart ...
Gratis

 Zaal Forsela 
 Leo Pleysierbibliotheek
 Hoogstraatsesteenweg 19
 2310 Rijkevorsel

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

 Inschrijven telefonisch of 
 via e-mail

 

Aankondigingen van 
activiteiten in maart
dien je uiterlijk op
zondag 5 februari 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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16 februari 2023
Van 17.30 tot 21.00 uur
Bloedinzameling
Gezondheid

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 
 2310 Rijkevorsel

 Rode Kruis Rijkevorsel
 0800 77 700
 donorportaal.rodekruis.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via de website

Om 20.30 uur
Bruno Vansina Trio
Concert

Het saxofoontrio heeft altijd een speci-
ale plaats ingenomen in de muziek van 
Bruno Vansina. Met drummer Teun Ver-
bruggen en de nog jonge bassiste Louise 
Van Den Heuvel vormt hij een trio dat 
onversneden jazz speelt, naar de es-
sentie van de muziek afdaalt, risico’s 
neemt, samenspeelt ...
Voorverkoop: € 14
Inkomprijs: € 16
Voorverkoop studenten: € 12
Inkomprijs studenten: € 14"

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserven via de website

17 februari 2023
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag 
nieuwe kleuters 
Onderwijs

Kleuters die op 27 februari 2023 de 
leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, 
zijn welkom op onze drempeldag. Kom 
samen met mama en/of papa kennis-
maken met de juf en de kindjes van de 
klas.
Gratis

 GVBS Het Kompas
 Pastoor Lambrechtsstraat 3
 2310 Rijkevorsel

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

Om 20.30 uur
‘De Kempenkrak’ 
door Vitalski en Steven van Gool
Theatervoorstelling

Vitalski en Steven van Gool, beiden 
geboren Kempenzonen, duiken voor 
deze voorstelling terug tot aan hun al-
lerdiepste wortels. Nostalgisch − maar 
ook vooruitstrevend. Hilarisch, maar 
ook leerrijk. Het meest veelzijdige 
portret van de Kempen ooit. Terloops 
doorprikken zij de leugenachtige my-
thes rond de Kempen, die in waarheid 
dus helemaal niet ‘stil’ zijn, maar die 
juist rock-’n-roll zijn. Langzaam maar 
zeker wordt in deze voorstelling de 
harde kern blootgelegd, van de echte 
aard van wat voortaan officieel wordt 
genoemd: De Kempenkrak.

Voorverkoop: € 12
Inkomprijs: € 15
Voorverkoop studenten: € 10
Inkomprijs studenten: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserven via de website

20 februari 2023
Van 17.30 tot 21.00 uur
Bloedinzameling
Gezondheid

Gratis
 GC Sint-Jozef

 Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
 Rode Kruis Rijkevorsel
 0800 77 700
 donorportaal.rodekruis.be

 Inschrijven telefonisch of 
 via de website

22 februari 2023
Om 14.00 uur
Schimmenspel ‘MaiTé, 
Het Meisje En De Vogel’ 
(8-12 jaar)
Theatervoorstelling

Muzikant Bruno Vansina schept een 
prachtig schimmenspel waarbij hoofd-
rolspeelster Maité, Godzilla, de gif-
tige appel van sneeuwwitje, de eerste 
man op de maan en een gebraden kip 
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een rol spelen. Een absurd,  schep-
pingsverhaal zonder woorden en met 
live muziek. Drie muzikanten en twee 
spelers creëren een filmisch verhaal in 
de stijl zoals kinderen kunnen spelen. 
Deze voorstelling is opgenomen in het 
Grabbelpasprogramma van het lokaal 
bestuur Rijkevorsel. Hiervoor kun je in-
schrijven vanaf 30 januari tot en met  
12 februari 2023. Tickets zijn ook te 
koop via de website van de Singer (ook 
voor volwassenen).
€ 5
Kinderen voorverkoop: € 5
Kinderen inkomprijs: € 7
Volwassenen voorverkoop: € 10
Volwassenen inkomprijs: € 12

 de Singer
 Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 03 340 00 55
 jeugd@rijkevorsel.be
 www.rijkevorsel.be/grabbelpas
 www.desinger.be

 Reserven via Grabbelpas (i-Active) 
 of via de website van de Singer

25 februari 2023
Van 13.15 tot 17.15 uur
Wielerwedstrijden 
Sint-Jozef Rijkevorsel
Wielrennen

Start nieuwelingen om 13.15 uur, start 
juniores om 15.00 uur. Omloop: Sint-
Jozef (straat), Eikendreef, Beersebaan, 
Hoge-Heideweg, Oude Goorstraat, Ste-
vennekens, Sint-Jozef (straat).

 Sint-Jozef Rijkevorsel
 2310 Rijkevorsel

 WSC Sint-Jozef

Om 20.30 uur
Fapy Lafertin New Quartet
Concert

De Belgische gitarist Fapy Lafertin is 
ongetwijfeld één van de belangrijk-
ste en meest pure vertegenwoordigers 
van de gipsyjazz van Django Reinhardt. 
Deze gitaarmaestro wordt in dit gloed-
nieuwe originele project omringd door 
Belgische muzikanten van de nieuwste 
generatie: Alexandre Tripodi op viool, 
Renaud Dardenne op gitaar en Cédric 
Raymond op contrabas.

Voorverkoop: € 16
Inkomprijs: € 18
Voorverkoop studenten: € 14
Inkomprijs studenten: € 16

 de Singer
 Bavelstraat 35
 2310 Rijkevorsel

 de Singer vzw
 www.desinger.be

 Reserven via de website

27 februari 2023
Om 20.00 uur
Bespreking van een 
boeiend hedendaags boek
Lezing
Gratis

 Klooster
 Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel

 Leesclub Rijkevorsel
 frans.quirijnen@telenet.be

Tot 13 april 2023
Wandelzoektocht K.H. Broederband
Spel

Harmonie Broederband richt een wan-
delzoektocht in waar je 45 foto’s moet 
zoeken en in de juiste volgorde moet 
zetten. Dit over een afstand van ca 
3,5 km in Rijkevorsel. Formulieren zijn 
te koop in café ‘t Centrum, Carrefour 
Market, balie gemeentehuis en biblio-
theek.
€ 5

 Zaal ’t Centrum
 Dorp 21 
 2310 Rijkevorsel

 Koninklijke Harmonie Broederband
 0498 59 79 57

Volgende maand
4 maart 2023

Martin Küchen / Ocean Eddie
 de Singer

4 en 5 maart 2023
Jaarconcert Kon. Fanfare 
Vermaak na Arbeid: 
‘Het Hoge Noorden’

 Zaal ’t Centrum

7 maart 2023
Rijkevorsel Informeert 

 Raadzaal gemeentehuis

8 maart 2023
Too Many Fish

 de Singer

9 maart 2023
Rijkevorsel Informeert

 GC Sint-Jozef

13 maart 2023
Kaartavond Jokken
Landelijke Gilde

 Oude Pastorij
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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     
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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 76
 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 00  -  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.

Adventure
dAyS

durf jij deze 
uitdaging aan?

13 en 14 april 2023

Avontuurlijke 

2-dAAgse met 

overnAchting

Locatie?
We slapen in jeugdcentrum Zweepes Ven 
(Oude Arendonkse Baan 73, 2360 Oud-Turnhout) en 
verplaatsen ons met de fiets!

Voor wie?
• Voor jongeren van geboortejaar 2013 tot en met 2008
• G-Sporters vanaf geboortejaar 2013

Prijs?
•  Jongeren: 55 euro (incl. alle activiteiten, begeleiding, 

3 maaltijden, overnachting, verzekering)
•  G-sporters: kunnen ook inschrijven zonder overnacht-

ing (prijs per dag = 25 euro)

Waar verzamelen?
•  START: 13/4 om 9 uur in jeugdcentrum Zweepes Ven
•  EINDE: 14/4 om 16.15 uur in jeugdcentrum Zweepes 

Ven

Voor G-sporters: start op 13/4 van 9 tot 21 uur en op 
14/4 van 9 tot 16.15 uur.

Meebrengen:

• sportieve kledij voor 2 dagen • slaapzak, 
slaapmatje • fiets • fietshelm (verplicht) • 
fluovest • rugzak • lunchpakket met brood-
doos en drinkbus •

New Games

BouldereN

woodcraft

armyruN

VlotteNspel

BmX

archery taG

KajaK

hiGhlaNd Games


