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Samen tegen corona !

De uitdagingen om de huidige coronacrisis 
te overwinnen zijn enorm. Ondanks alle 
moeilijkheden is het hartverwarmend om te zien 
hoe solidair we samen zijn. Vele vrijwilligers 
bieden hulp aan de mensen die het nodig hebben. 
Overal verschijnen dankbetuigingen voor onze 
helden uit de zorg en voor alle kanjers die zich 
dagelijks inzetten om ons leven nu gemakkelijker 
te maken. Het is duidelijk dat Rijkevorsel het hart
op de juiste plaats heeft !
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INHOUD

4
Het zijn moeilijke tijden voor ons allemaal. Het verlies van een 
dierbare, het gemis van je familie en vrienden, vakantieplannen 
die in het water vallen, ... Het lokaal bestuur wil iedereen, en 
in het bijzonder de zorgsector, een hart onder de riem steken. 
Houd vol iedereen. Samen komen we er wel !

36
Begin april mochten we genieten van het eerste lentezonnetje. 
Via een ludieke Facebookactie werd aan onze inwoners gevraagd 
om in hun ‘kot’ te blijven. Enkele prominente Rijkevorselnaren 
gingen maar al te graag in op onze uitnodiging en maakten een 
filmpje vanuit hun ‘kot’.

28
Het lokaal bestuur zet verder in op de vergroening van het eigen 

wagenpark. Vandaag de dag zijn er nieuwe technologieën die 
beter zijn voor het milieu. Voor kleinere modellen wordt binnen 
het lokaal bestuur gekozen voor elektrische aandrijving. Grotere 

voertuigen zullen op CNG rijden. 

12
Annick Laermans woont al verschillende jaren in een 

assistentiewoning in het Prinsenhof. Zij houdt een dagboek bij 
van het leven in het Prinsenhof in coronatijd.

We mochten even meelezen. 

26
Velen onder jullie nemen regelmatig de trein in Brecht. Een 
tijdje geleden maakte de NMBS bekend dat de parking aan het 
station betalend zal worden. Het lokaal bestuur van Rijkevorsel 
kant zich resoluut tegen deze beslissing.

© Fanny van Gestel
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VOORWOORD

Bob Van den Eijnden,

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

Beste inwoners,

Bij het schrijven van dit voorwoord zitten we al enkele weken in de coronacrisis. In 
deze zeer moeilijke tijd heeft de overheid strenge maatregelen moeten nemen voor ons 
allemaal. Het is voor niemand plezant, maar het is wel noodzakelijk. 

Wij trachten vanuit de gemeente iedereen zo goed mogelijk in te lichten. Zowel onze 
gemeentelijke website als onze Facebookpagina’s worden heel regelmatig geactualiseerd. 
Onze medewerkers hebben de inwoners boven de 70 jaar telefonisch gecontacteerd om 
hen te informeren over de maatregelen en met de vraag of ze bepaalde noden hadden. 
Daar waar nodig bieden wij de juiste hulp aan.

Onze sporthal hebben we uitgerust, bemand en in gebruik genomen als triagepunt voor patiënten die mogelijk 
besmet zijn. Hier kun je enkel terecht na afspraak met je huisarts. Onze dokters kunnen hier in veilige en optimale 
omstandigheden hun patiënten onderzoeken, zodat de kans op besmetting bijna zo goed als uitgesloten is. Omwille 
van het coronavirus gaat de zitdag voor de hulp bij het invullen van de personenbelasting niet door. Je kunt wel 
telefonisch een afspraak maken via het telefoonnummer dat op je envelop van je aangifte staat zodra je die 
ontvangt.

Speciale dank en respect aan iedereen die zich inzet om anderen te helpen, op welke manier het ook mag zijn! Dank 
aan al onze inwoners, die de maatregelen goed opvolgen, voor de geleverde inspanningen om verdere verspreiding 
van het coronavirus in te dijken! Dank voor de opvolging van de richtlijnen en het begrip van de maatregelen die 
wij moesten nemen bij de opening van ons recyclagepark. ‘Samen sterk tégen corona’. We zijn fier om te zien hoe 
solidair Rijkevorsel nu al is. Het is ook echt het moment om dit te tonen ! Iedereen rekent op elkaar! Hopelijk zijn, 
bij het verschijnen van deze 2310, de maatregelen ondertussen versoepeld en gaat alles de positieve kant op.
Jouw gezondheid en die van jouw familie en vrienden is kwetsbaar. Het is heel belangrijk dat iedereen zijn 
verantwoordelijkheid blijft opnemen en de richtlijnen worden opgevolgd zolang het crisis is. Dan kunnen we 
binnenkort weer samen van het leven genieten in ons mooie dorp.

De voorzorgsmaatregelen opvolgen blijft van levensbelang. Blijf volhouden !
Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor de anderen !
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BESTUUR

Het is een periode van onzekerheid en gemis van familie en vrienden. Toch ontwaren we in deze 
moeilijke tijden ook vele lichtpuntjes. 

Verplegers, verzorgers, dokters en nog vele anderen werken zich uit de naad om ons de no-
dige zorg toe te dienen. Politie en brandweer leiden alles in goede banen om onze veiligheid 
te garanderen. Werknemers van winkels en bedrijven die nog actief zijn, geven het beste van 
zichzelf in vaak moeilijke omstandigheden.

Vele inwoners hebben zich aangemeld als vrijwilliger en bieden hulp aan de mensen die het op 
dit moment goed kunnen gebruiken. En met z’n allen volgen we de richtlijnen van de overheid 
zo goed mogelijk op zodat we de verspreiding van het virus kunnen vertragen en beperken. 

We willen jullie allen een hart onder de riem steken en jullie veel moed wensen in deze pe-
riode. We willen jullie ook danken voor de enorme inzet die jullie allemaal dag na dag tonen. 
Hopelijk komen we allemaal goed door deze periode en kunnen we snel weer verenigd worden 
met geliefde familie en vrienden in goede gezondheid.

Dankjewel en hou vol !
Samen kunnen we deze coronacrisis aan.

Het coronavirus heeft onze samenleving grondig door elkaar geschud.
We moeten afstand houden van elkaar. We moeten zoveel mogelijk ‘in ons 
kot’ blijven. Cafés en vele winkels hebben tijdelijk de deuren moeten sluiten. 
Evenementen zijn geschrapt. Ons sociale leven staat zo goed als stil ... 

In de greep van het coronavirus...
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Meer info
· Adres Sportcentrum De Valk: Kruispad 6 - 2310 Rijkevorsel
· Adres Huisartsenwachtpost regio Turnhout:
 Campus Blairon – Steenweg op Gierle – 2300 Turnhout
· Huisartsenwachtpost: 014 410 410 
· Nationaal noodnummer: 0800 14 689 (8.00 -20.00 uur)

Triagepunt De Valk

In Sportcentrum de Valk heeft het lokaal be-
stuur samen met de huisartsen van Rijkevor-
sel een triagepunt opgericht om de druk op 
de spoeddiensten te verminderen. Inwoners 
van Rijkevorsel met symptomen van het co-
ronavirus worden hier door de huisarts on-
derzocht en indien nodig doorverwezen naar 
de spoeddienst. 

Nog steeds geldt de regel dat je eerst jouw 
huisarts telefonisch dient te contacteren 
als je ziektesymptomen van het coronavirus 
vertoont. Ga niet naar het triagepunt in De 
Valk zonder doorverwijzing ! Volg onder-
staande instructies nauwgezet op, voor jouw 
eigen gezondheid en voor de gezondheid van 
anderen. 

Contacteer eerst je huisarts ! 
Contacteer jouw huisarts telefonisch als je  
ziektesymptomen van het coronavirus ver-
toont (koorts, droge hoest, vermoeidheid, 
slijm ophoesten, ...). Je huisarts bepaalt 
vervolgens of je naar het triagepunt in De 
Valk moet komen.

In het weekend kun je bellen naar de huis-
artsenwachtpost regio Turnhout op het num-
mer 014 410 410. Er is 24 uur op 24 een huis-
arts aanwezig tijdens het weekend en op 
feestdagen. De wachtdienst begint op vrij-
dagavond vanaf 19 uur en eindigt op maan-
dagmorgen 8 uur. 

Wat neem je mee
naar het triagepunt ?
· Volwassenen: Identiteitskaart + klever 

van het ziekenfonds.
· Kinderen: Kids-ID + klever ziekenfonds of 

ISI+ kaart.
 Heb je geen klevers meer ? Vraag deze dan 

nu reeds aan bij jouw ziekenfonds.

Moet je naar het
triagepunt in De Valk ?
Volg dan deze instructies
· Volg de richtlijnen van de parkeerwachter 

ter plaatse.
· Heb je geparkeerd ? Blijf dan wachten in 

de auto.
· De parkeerwachter geeft een teken en be-

geleidt je naar binnen.
· Eens binnen is het verplicht om je handen 

te wassen.
· De onthaalmedewerker brengt je naar de 

wachtruimte.
· Als je aan de beurt bent, begeleidt de 

dokter je naar het kabinet waar vervol-
gens het onderzoek plaatsvindt.

Belangrijk 
Volg de voorzorgsmaatregelen nauwgezet 
op, voor jouw eigen gezondheid en voor de 
gezondheid van anderen !
· Houd rekening met de hygiëneregels.
· Vermijd lichamelijk contact met anderen. 

Houd 1,5 meter afstand.
· Was je handen regelmatig en grondig met 

water en zeep.
· Hoest of nies in een papieren zakdoekje of 

in de binnenkant van je elleboog.
· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze 

weg in een afsluitbare vuilbak.
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Diensten van het lokaal 
bestuur in coronatijden

Administratieve diensten
Sinds 17 maart zijn alle administratieve 
diensten van het lokaal bestuur gesloten. Al-
leen voor hoogdringende zaken kun je een 
afspraak maken met de dienst burgerzaken 
en de sociale dienst.

Een afspraak is enkel mogelijk op volgende 
tijdstippen:
· maandag  9.00 -12.00 uur
· woensdag 13.00 -15.30 uur
· vrijdag  9.00 -12.00 uur

Een afspraak maken kun je telefonisch tij-
dens de normale openingsuren via volgende 
contactgegevens.
· Dienst burgerzaken: 03 340 00 30
· Sociale dienst OCMW: 03 340 39 65

In het gemeentehuis en in het gebouw van 
de sociale dienst is er telefonische perma-
nentie van 9.00 tot 16.00 uur.
· onthaal gemeentehuis: 03 340 00 00
· onthaal sociale dienst: 03 340 39 65

Bezoek het e-loket !
Met je eID en een paar muisklikken krijg je 
toegang tot je persoonlijke dossiers, kun je 
attesten en een nieuwe PIN-code aanvragen. 
Kijk dus even op het e-loket of je via deze 
weg geholpen kunt worden:
www.rijkevorsel.be/eloket.

Overzicht beschikbaarheid 
overige diensten lokaal bestuur
· Het recylagepark is open tijdens de nor-

male openingsuren, maar met een aange-
paste dienstverlening

· De afvalophaling via IOK gaat voorlopig 
gewoon door zoals vermeld in de afvalka-
lender.

Vragen over corona ? Hier vind je de juiste informatie

Algemene info
· Nationaal noodnummer: 0800 14 689 (gratis) - weekdagen: 8.00 - 20.00 uur - weekend: 10.00 - 20.00 uur
· Info-website: www.info-coronavirus.be
· E-mail naar: info-coronavirus@health.fgov.be
· Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Lokale info 
· Overzicht maatregelen: www.rijkevorsel.be/corona
· Meldingsformulier voor lokale vragen over het coronavirus: www.rijkevorsel.be/meldingcorona
· Facebookpagina 2310 Rijkevorsel: www.facebook.com/2310rijkevorsel
· Instagrampagina 2310 Rijkevorsel: www.instagram.com/2310rijkevorsel 

BE-Alert
· Schrijf je in op het alarmeringssysteem BE-Alert voor updates van de federale overheid: www.be-alert.be/nl

Opgelet !
· Bel voor vragen over corona niet naar Lokale Politie Noorderkempen, behalve als je de politie echt nodig hebt.
· Bel voor vragen over corona niet naar de huisartsen, behalve als je symptomen van het coronavirus vertoont.
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· PMD-zakken zijn tijdelijk niet verkrijg-
baar via de diensten van het lokaal be-
stuur. Hiervoor kun je voorlopig terecht 
bij vier Rijkevorselse winkels: Carrefour, 
De Joma, Framanneke en Funco.

· De Leo Pleysierbibliotheek is tijdelijk ge-
sloten. Er wordt wel een afhaalpunt geor-
ganiseerd.

· De Kinderclub in het centrum en in Sint-
Jozef voorziet noodopvang.

· Het woonzorgcentrum en de assistentie-
woningen zijn gesloten voor externe be-
zoekers.

· De aanvullende zorg aan huis is actief. Ui-
teraard is voorzichtigheid hier ten zeerste 
aangewezen. Dit geldt ook voor de bede-
ling van de warme maaltijden. De poets-
hulp wordt tijdelijk niet meer aangeboden.

Deze informatie is onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen. Alle actuele info vind 
je op www.rijkevorsel.be/corona.

Kort verslag raden
2 maart 2020

Gemeenteraad
De capaciteitsbepaling voor GLS De Wegwij-
zer wordt bepaald op 322 leerlingen voor het 
schooljaar 2020-2021.

De modaliteiten voor het bekomen van een 
hulplening voor investeringen in eigen infra-
structuur door sport-, jeugd- en cultuurver-
enigingen worden vastgelegd.

De brandweer van Rijkevorsel ontvangt een 
nominatieve subsidie als tussenkomst in de 
receptiekosten naar aanleiding van de vie-
ring van hun 150-jarig bestaan dit jaar.

Een deel van het perceel op de hoek van 
de Sint-Lenaartsesteenweg en de Emiel Van 
Roeystraat (project Hof Van Roey) wordt op-
genomen in het openbaar domein.

De ontworpen rooilijn van het verkavelings-
plan op het perceel gelegen Merksplasse-
steenweg 68, wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt verleend aan het bestek 
en de raming voor de opdracht ‘Aankoop 
van een bandenkraan’. De raming bedraagt 
€ 160 743,80 excl. BTW.

Raad voor
maatschappelijk welzijn 
Kennis wordt genomen van het basisregis-
tratieformulier voor schuldbemiddeling 2019 
van het OCMW Rijkevorsel.

Kennis wordt genomen van het project ‘Ge-
integreerd Breed Onthaal’.

Kennis wordt genomen van de principiële 
goedkeuring van het project 'De Gele Doos' 
van Welzijnszorg Kempen.

Kennis wordt genomen van het overzicht van 
de beschikbare vrijwilligers en gepresteerde 
uren in het woonzorgcentrum Prinsenhof in 
2019.

Via de website kun je de raden herbeluiste-
ren. Elke zitting wordt integraal opgenomen 
en op de website geplaatst.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/OCMW-raad
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Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn

Omwille van de coronacrisis heeft de bur-
gemeester een besluit genomen m.b.t. het 
organiseren van de vergaderingen voor de 
bestuursorganen. De zittingen van zowel de 
gemeenteraad als de raad voor maatschap-
pelijk welzijn worden georganiseerd via vi-
deoconferentie. 

In afwijking van de decretale bepalingen en 
de bepalingen in het huishoudelijk regle-
ment van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn met betrekking tot 
de principiële openbaarheid van de vergade-
ringen, wordt conform artikel 134, §1 van de 
Nieuwe Gemeentewet bij politieverordening 
een algehele sluiting van de zittingen van de 
gemeenteraad en de raad voor maatschap-
pelijk welzijn opgelegd.

De volgende zitting van de gemeenteraad en 
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt 
plaats op maandag 25 mei 2020 vanaf 20.00 
uur. Afhankelijk van de maatregelen die op 
die datum al dan niet nog van kracht zijn, 
wordt de zitting georganiseerd in de raad-
zaal of via interne videoconferentie met de 
raadsleden. De agenda wordt een achttal 
dagen voor de raadszitting bekendgemaakt. 
Via de website kun je het audioverslag van 
de raden beluisteren.

Via onze communicatiekanalen (website, 
Facebook) houden we je op de hoogte.

Ereburger wordt 100 jaar

Voor Rijkevorsel is Jos Clijmans geen on-
bekende. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
maakte Jos deel uit van de weerstandgroep 
‘het Ekstergoor’ en werd op Bolk mee inge-

zet in ‘Bobforce’. Dit was om de geallieerde 
lijnen te behouden toen de Britten met te 
weinig soldaten zaten. 

Velen onder jullie zullen hem zeker al eens 
tegen het lijf zijn gelopen op de talrijke her-
denkingen waaraan hij trouw heeft deelge-
nomen en nog altijd deelneemt, zoals de 11 
novemberviering en de herdenking aan het 
Polar Bearsmonument in september. Om Jos 
te bedanken voor zijn inzet en moed kreeg 
hij een aantal jaren terug het ereburger-
schap van Rijkevorsel.

© Gerhard Gebauer

Op 15 april werd Jos 100 jaar. Deze bijzon-
dere verjaardag konden we niet onopge-
merkt laten passeren. Sinds enkele jaren 
woont Jos in het Woonzorgcentrum Boeyen-
daalhof te Herenthout. Normaal zouden er 
op Paaszondag in zijn woonplaats een aan-
tal festiviteiten worden georganiseerd om 
zijn verjaardag te vieren. Er stonden op het 
programma onder andere een misviering, 
het afvuren van saluutschoten en een stoet 
met militaire voertuigen en vaandeldragers. 
Door de coronacrisis konden al deze activi-
teiten helaas niet doorgaan.

Om onze oorlogsveteraan toch een gelukkige 
100ste verjaardag te wensen, heeft de bur-
gemeester een online Skype-gesprek geor-
ganiseerd. Namens alle inwoners wenste de 
burgemeester hem een dikke proficiat met 
zijn 100ste verjaardag !

BESTUUR
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Geen zitdag belastingen,
wel telefonisch advies

De voorbije jaren kon je voor het invullen 
van jouw belastingsaangifte terecht op de 
zitdag in het gemeentehuis. Omwille van het 
coronavirus COVID-19 gaat de zitdag dit jaar 
niet door.

Je kunt wel telefonisch een afspraak maken, 
zodat je je kunt laten helpen door de mede-
werkers van de FOD Financiën. Deze hulp-
verlening zal ook per telefoon verlopen.

Jaarlijkse belastingaangifte
Iedere belastingplichtige krijgt elk jaar 
vanaf de maand mei een aangifteformulier 
voor de personenbelasting of belastingbrief 
in de bus. Deze belasting, ook wel de in-
komstenbelasting genoemd, wordt geheven 
en geïnd door de Federale Overheidsdienst 
(FOD) Financiën.

De belastingaangifte kun je indienen via het 
papieren aangifteformulier door deze te ver-
zenden naar het aangegeven adres. Via de 
website taxonweb.be kun je een elektroni-
sche aangifte doen. Hiervoor heb je je elek-
tronische identiteitskaart of token nodig en 
een kaartlezer.

Laat jouw aangifte invullen
door de experten van
de FOD Financiën
· Bel naar het nummer dat op de envelop 

van jouw aangifte staat zodra je die ont-
vangt.

· Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te 
laten invullen per telefoon.

· Na het invullen per telefoon, ontvang je 
per post een document met de meege-
deelde gegevens. Je moet dat document 
ondertekenen en terugsturen. Je zult de 
indiening van jouw aangifte ook kunnen 
afronden via Tax-on-web (MyMinfin).

Om jouw veiligheid te garanderen in de hui-
dige context van het coronavirus zijn alle 
sessies voor hulp bij het invullen van de aan-
giften geannuleerd, zowel in de kantoren 
van de FOD Financiën als in de gemeenten.

Tax-on-web gebruiken ?
Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) 
of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte 
zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) 
vanaf begin mei.

Hoe krijg je toegang tot jouw aangifte of 
voorstel van vereenvoudigde aangifte ?
· Ga naar MyMinfin en meld je aan met 

itsme® of met jouw identiteitskaart, jouw 
pincode en een kaartlezer.

Je krijgt een voorstel van
vereenvoudigde aangifte ?
· Jouw gegevens zijn juist en volledig ? Dan 

moet je niets doen. Je zult automatisch 
jouw aanslagbiljet (belastingberekening) 
ontvangen.

· Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig ? 
Je moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-
web (via MyMinfin), hetzij via het papie-
ren antwoordformulier.

Ontvang jouw documenten
van de FOD Financiën digitaal
via de eBox
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang 
jouw documenten van de FOD Financiën di-
gitaal via de eBox, de digitale en beveiligde 
‘brievenbus’ van de overheid. Activeer jouw 
eBox op doemaardigitaal.be ! Je krijgt dan 
een melding (bv. een e-mail) zodra er een 
nieuw document beschikbaar is.

Meer informatie? Hulp nodig?
· financien.belgium.be/nl/particulieren
· Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57
 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur)
· PINcode vergeten ?:
 www.rijkevorsel.be/pin

Federale
Overheidsdienst

FINANCIEN
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Voor meer info kun je terecht op de gratis Diftar-informatielijn 0800 97 687.
(*) verplicht in te vullen - (**) aanduiden wat van toepassing is

Aanvrager - persoonlijke gegevens

Naam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Voornaam: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Rijksregisternummer: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: *  ..................................................................................................................................................................................................................

Info scholen en verenigingen

Voor verenigingen: gemiddelde leeftijd op 1 januari 2020: *  ......................................................................................................................

Voor scholen: aantal kinderen op 1 februari 2020: *  ......................................................................................................................

 Aanvraag Diftar-toelage
dienstjaar 2020

Aard van de aanvraag
Ondergetekende vraagt een toelage aan: **
n als onthaalouder of verantwoordelijke minicrèche, erkend door Kind en Gezin (attest erkenning door Kind 

en Gezin bijvoegen)
n omwille van medische redenen (medisch attest bijvoegen)
n als school, gelegen in de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem
n als vereniging, met een eigen lokaal binnen de gemeente of met de permanente beschikking over een lokaal 

binnen de gemeente en ingestapt in het Diftar-systeem

Afhandeling
Bezorg dit aanvraagformulier en de bijhorende attesten voor 1 november 2020 aan de dienst financiën in het 
gemeentehuis, Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel.

Handtekening en datum:

✁

BESTUUR



Sluitingsdagen lokaal bestuur

Alle diensten van het lokaal bestuur zullen gesloten zijn op 
vrijdag 1 mei 2020 naar aanleiding van het Feest van de Arbeid, 
en op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 omwille van O.H. 
Hemelvaart.

Het recyclagepark zal aansluitend ook gesloten zijn op zaterdag 
23 mei 2020.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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Toelagen Diftar-systeem
voor restafval en GFT

Het Diftar-systeem voor restafval en GFT 
is ondertussen goed ingeburgerd in onze 
gemeente. Met het systeem wil het lokaal 
bestuur financieel tegemoetkomen aan vol-
gende doelgroepen: gezinnen met jonge kin-
deren, personen met een medische reden, 
onthaalouders, scholen en verenigingen met 
een eigen lokaal binnen de gemeente. De fi-
nanciële tegemoetkomingen worden via de 
Diftar-factuur verrekend.

De gemeente Rijkevorsel voorziet volgende 
toelagen:
· Het maximaal drie keer toekennen van een 

premie van € 15 per jaar aan ieder gezin 
ingeschreven in de gemeente voor elk kind 
jonger dan drie jaar in het jaar waarin de 
toelage wordt toegekend. Deze toelage 
wordt automatisch toegekend wanneer uit 
de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin 
in het subsidiejaar in de gemeente woont 
en aan de gestelde voorwaarden voldoet.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan personen ingeschreven in de 
gemeente met een medische reden (bv. in-
continentie, nierdialyse, stomapatiënten) 
na voorlegging van een medisch attest.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 15 aan door Kind en Gezin erkende 
onthaalouders en minicrèches ingeschre-
ven in de gemeente na voorlegging van 
een attest van Kind en Gezin.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
aan scholen gelegen in de gemeente en 
die ingestapt zijn in het Diftar-systeem, 
dit € 1 per leerling die is ingeschreven in 
de betreffende school op 1 februari van 
het belastingjaar.

· Het jaarlijks toekennen van een premie 
van € 50 aan erkende verenigingen gele-
gen in de gemeente die voldoen aan vol-
gende voorwaarden: 

 − De vereniging heeft een eigen lokaal 
 binnen de gemeente of heeft de perma- 
 nente beschikking over een lokaal bin- 
 nen de gemeente.

 − De leeftijd van 50 procent van de in- 
 geschreven leden bedraagt geen acht- 
 tien jaar op 1 januari van het belasting- 
 jaar.

 − De vereniging is ingestapt in het Diftar- 
 systeem.

De aanvragen en bijhorende attesten dienen 
jaarlijks hernieuwd te worden voor 1 novem-
ber.

Vraag de Diftar-toelage
online aan !
Het is voortaan ook mogelijk om de Diftar-
toelage online aan te vragen via het digitaal 
loket van de website van het lokaal bestuur: 
Surf naar www.rijkevorsel.be/diftartoelage.

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

 

Meer    
info
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Op donderdag 12 maart sloten de deuren van de woonzorgcentra in België. 
Door deze maatregel mochten de bewoners geen externe bezoekers meer 
ontvangen. In WZC Prinsenhof werd dit verbod ook meteen uitgebreid naar de 
assistentiewoningen en kwam er een strikte scheiding met het gedeelte van 
het woonzorgcentrum.

Dagboek van Annick Laermans
vanuit het Prinsenhof

Dat deze maatregelen ingrijpend zijn voor de bewoners behoeft geen twijfel. Hoe zij deze 
coronatijden beleven, verwoordt Annick Laermans. Zij woont al meerdere jaren in een assis-
tentiewoning en houdt een dagboek bij van het leven in het Prinsenhof.

Zondag 22 maart 2020
Herdenkingsdag van de aanslagen in Brussel. Maar ook... Dag 11 van onze volledige lockdown 
van de flatjes.

Elf dagen afgescheiden van familie en vrienden. Elf dagen aanpassen aan steeds weer strengere 
maatregelen en veranderingen. Elf dagen gaandeweg een eigen ritme zoeken, een eigen balans. 
Ieder op zijn eigen manier. En je merkt een ongelooflijk grote verscheidenheid. Sommigen treu-
ren om het gemis van dierbaren en zijn even helemaal het noorden kwijt. Anderen slaan dan 
weer de handen in elkaar en gaan allerlei dingen organiseren om de tijd te doden. Om het toch 
ondanks alles zo aangenaam mogelijk te maken. Schieten elkaar te hulp daar waar mogelijk.
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En voor mezelf zoek ik nog een beetje de balans. Ik probeer mijn medebewoners mee te helpen 
om hun bestellingen door te geven. Ik probeer aan degenen die het toch nog niet begrepen of 
alweer vergeten zijn een zoveelste keer uit te leggen waar ze met hun was moeten blijven en 
hoe hun propere was en eventuele boodschappen weer tot bij hen geraken. Ik probeer af en 
toe eens aan te kloppen bij mensen van wie ik weet dat ze niet zelf op de gang komen of die 
niet het geluk hebben om familie te hebben die hen kan bevoorraden. Ik doe af en toe mee aan 
spelletjes maar zoek ook geregeld de rust van mijn flat. Al klinkt dat misschien nu wel heel raar.

Het is voor iedereen een week van een mix aan emoties. Er is ruimte voor grapjes, maar ook 
voor een diepe krop in de keel en zelfs voor een traan. Maar bovenal ben ik hier al het perso-
neel super dankbaar want ze doen het toch maar. En als laatste blijf ik hopen dat iedereen híer 
gezond mag blijven !

Zondag 29 maart 2020
De klok werd slechts één uur vooruit gezet en helaas geen paar maanden. Dag 18 van onze 
volledige lockdown. Tweeënhalve week is gepasseerd. Sommige momenten vlogen, andere mo-
menten kropen voorbij. Alweer extra nieuwe maatregelen die zorgden voor extra beperkingen. 
Maar het lijkt of iedereen zich er intussen sneller bij neerlegt en het gewoon ondergaat. Een 
zekere rust lijkt op dat gebied weer te keren.

De zithoeken in de flatjes zijn steeds goed gevuld. Er worden spelletjes gespeeld, er wordt 
bingo georganiseerd, er klinken geregeld enorme lachsalvo's door de gangen. En ja, in grote 
groep samenleven, dat zorgt onvermijdelijk ook wel eens voor hoogoplaaiende discussies, on-
enigheden en af en toe spanningen. Maar wees gerust. Onenigheden worden bijgelegd, er vielen 
nog geen gewonden en er werden nog geen haren uitgetrokken. En dat zullen we zo houden. Als 
de avond valt en iedereen weerkeert naar zijn flatje heerst er plots een oorverdovende stilte 
(die dan toch ook weer wel eens deugd doet).

Verder heb ik deze week al veel ontroerende blikken gezien van dankbaarheid om een kaartje, 
een tekening van klein- en of achterkleinkinderen, een klein briefje met grote betekenis, ... 
Ben ik blij mét de vele berichtjes, telefoontjes, cameragesprekjes, ... het breekt de dag elke 
keer weer een beetje. En ik blijf ontzettend dankbaar voor al het personeel dat zich blijft uit de 
naad werken. Zelfs personeel dat normaal in het weekend niet werkt en ons toch komt voorzien 
van lekkers van de bakker dat we konden bestellen. En een laatste maar zeker niet onbelangrijk 
iets, we zijn hier nog steeds allemaal gespaard van het virus. Ook dit willen we graag zo houden.

Dus toch graag een warme oproep aan iedereen. Blijf in uw kot. Hoe beter jullie de regels 
volgen, hoe vlugger wij hier weer kunnen genieten van buitenlucht en weer kunnen herenigd 
worden met familie en vrienden.

Zondag 5 april 2020
Dag 25 van onze volledige lockdown in de flatjes. “Is hét nu zaterdag vandaag ? Nee, zondag 
want gisteren was het vrijdag !” Ok !!! ... Dat zullen dan zeker één van de symptomen zijn van 
het lange binnenzitten ?! De ene dag die overloopt in de andere. Elke dag een beetje hetzelfde 
ritme en dezelfde mensen rondom je heen zonder een afspraak met familie of vrienden die je 
kunt of mag nakomen.
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En toch ook weer een zekere structuur in de dag. De ochtend en voormiddag waarop meestal 
wat huishoudelijke karweitjes worden gedaan en waarop de goedgevulde karren door de gangen 
komen met onze boodschappen, onze was, ... en enkele keren in de week de bewegingsoefe-
ningen die gegeven worden. In de namiddag een buurtje in de zithoeken of een spelletje spelen 
of bingo op dinsdag en zaterdagnamiddag. En voor degenen die aan alles willen meedoen lijkt 
hun agenda precies nog drukker dan normaal.

Soms lijkt het of het een beetje begint te wennen. Na drie weken en een half ... Tot je dan 
toch weer iemand ziet worstelen met het gemis van een partner, een kind of kleinkind. Tot 
je mensen nog eens een traan ziet wegpinken van ontroering voor weer een mooi kaartje, 
briefje of tekening dat in de brievenbus gevonden werd. Tot je de verwondering ziet van enke-
len die ik met de camera toch even dichter bij de familie kon brengen en je de dankbaarheid 
voelt. Al is dit een kleine moeite. Het ene moment gaat vlot, het andere moment komen de 
muren op je af!

Maar gelukkig zijn er ook geregeld verrassingetjes. Een bezoekje aan ’t raam, de container die 
volgepropt wordt met lekkere dingen, en ook ik kwam al een paar keer met een grote glimlach 
terug van de brievenbus. Kleine dingen die je meer dan ooit een warm gevoel geven. En dan 
waren er ook deze week weer de vele berichtjes, telefoontjes en cameragesprekjes die de dag 
of avond weer wat fijner maken. En niet te vergeten, al het personeel dat het beste van zichzelf 
blijft geven ! Dikke dankjewel aan iedereen die op welke manier dan ook zíjn steentje bijdraagt 
om deze periode te overbruggen.

Elke dag een beetje hetzelfde en toch elke dag weer een beetje anders ! En ook ik blijf de 
warme oproep herhalen. Blijf in uw kot. Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je moeder 
of vader, je grootouders, een dierbare, ... of gewoon voor ... vul zelf maar in.

Samen tegen corona !

Een warme oproep voor de bewoners
van WZC Prinsenhof en WZC Den Brem

Stuur jouw mooie tekening of knutselwerk per post naar 
jouw oma of opa of naar de andere bewoners van de 
woonzorgcentra en de assistentiewoningen in Rijkevor-
sel. Je maakt hen er ongelooflijk blij mee !

· WZC Prinsenhof  
 Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel

· WZC Den Brem
 Bremstraat 26 - 2310 Rijkevorsel
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Dagboek personeel WZC Prinsenhof

Ook voor het personeel in het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen Prinsenhof zijn het 
ongekende tijden. In navolging van Annick penden zij eveneens een dagboekbericht neer.

Vrijdag 10 april
Dag 30 van de lockdown in ons woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Het leven voor de 
bewoners heeft de laatste maand een enorme ommekeer genomen. Uiteraard is dit voor ieder 
van ons zo, maar voor bewoners van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen is het 
‘blijf in uw kot’-principe toch nog net iets drastischer.

Het zijn harde maatregelen, maar o zo nodig ... Goed nieuws is dat in het Prinsenhof (WZC én 
assistentiewoningen) op de dag van dit schrijven, iedereen nog helemaal gezond is. Alle bewo-
ners worden dagelijks goed opgevolgd. Hout vasthouden dus en ons uiterste best doen om dit 
ook zo te houden !

Met al onze personeelsleden hebben we vrij snel het idee opgevat dat “als we dan toch met 
z’n allen hier moeten zitten, het zo aangenaam mogelijk moet zijn”. Hiervoor doen we ons 
uiterste best. We proberen het gehele woonzorgcentrum zo gezellig mogelijk te maken en 
de dagelijkse gewoonten zo veel als mogelijk te behouden. Hier zijn we, na een maand, toch 
goed in geslaagd. Een nieuwe routine is bijna ‘gewoonte’ (in zoverre dit mogelijk is in deze 
tijden). We slagen erin om gezellig samen te zitten, een gezelschapsspel te spelen, we kregen 
al livemuziek, we maakten een geïmproviseerd herenkapsalon, ... Dit alles uiteraard op veilige 
afstand van mekaar !

Toch is het gemis van familie, vrienden, vrijwilligers en naasten een zware dobber. Dit in de 
eerste plaats voor de bewoners, maar ook voor ons als personeelsleden. We maken ons evenzeer 
zorgen hoe onze bezoekers het allemaal stellen. We zijn dan ook ontzettend blij met al wat we 
mogen ontvangen van bezoekjes aan de raam, tekeningen, kaartjes, bloemen, ijsjes, brieven, 
snoepjes, foto’s, boodschappen, noem maar op, ... 

Vanop afstand voelen we de warmte en dankbaarheid die iedereen ons toch wil meegeven. 
Alvast een hele dikke ‘dankjulliewel’ allemaal !



16

Rijkevorsel helpt

Dat Rijkevorsel een warme gemeente is, dat 
mogen we nu wel met zekerheid zeggen.
De solidariteit die de laatste maanden is ge-
groeid onder de Rijkevorselnaren is hiervan 
het bewijs.

Bij het begin van de crisis kregen we al snel 
berichten en telefoontjes van burgers die 
een helpende hand wilden toesteken en van 
lokale middenstanders die de zorgsector een 
hart onder de riem wilden steken.

Het lokaal bestuur besloot zich te richten 
op de kwetsbaarste medeburgers. Om deze 
hulp te coördineren werden de medewerkers 
van de sociale dienst aangesproken.

Ondertussen werden al verschillende acties 
op touw gezet:
· onze senioren worden gecontacteerd met 

de vraag hoe het met hun gaat en of ze 
hulp nodig hebben.

· vrijwilligers worden op pad gestuurd om 
boodschappen te doen voor de hulpbe-
hoevenden

· onze kinderen maken tekeningen voor de 
oma’s en opa’s die thuis of in het woon-
zorgcentrum in isolatie zitten

· schrijvers kruipen in hun pen en schrijven 
een brief aan een eenzaam iemand

· hobbyisten halen dan weer hun naaima-
chine boven en stikken mondmaskers

Middenstanders hebben het personeel en de 
bewoners van de woonzorgcentra reeds let-
terlijk in de bloemetjes gezet en hen op lek-
kernijen getrakteerd.

Vzw De Schakel deed een financiële gift voor 
de kansarmen in deze moeilijke tijden. 

Heb je hulp nodig of
wil je hulp bieden ? 
Via www.rijkevorsel.be/rijkevorselhelpt, 
het vrijwilligersplatform, kun je je aanmel-
den of contacteer onze medewerkers via 
e-mail socialedienst@ocmwrijkevorsel.be of 
03 340 39 65.

Bedankt alvast aan alle vrijwilligers en colle-
ga’s die ons reeds gesteund hebben ! Samen 
geraken we door deze moeilijke periode !

LEVEN EN WELZIJN
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Rijkevorsel digitaal:
geef je verhuis online aan

Bespaar een rit naar het gemeentehuis en 
vul de aanvraag voor jouw verhuis volledig 
online in met behulp van jouw eID. Het ge-
vraagde document wordt dan binnen het 
kwartier in de mailbox in PDF-formaat afge-
leverd en is voorzien van een digitale stem-
pel waardoor deze rechtsgeldig is. 

Om de aangifte online in te vullen heb je en-
kel een kaartlezer en jouw identiteitskaart 
nodig.
Bekijk ook eens de andere diensten van ons 
e-loket op www.rijkevorsel.be/e-loket.

Nieuws vanuit KVG en Samana

Zowel het bestuur van KVG Rijkevorsel als 
van Samana laten weten dat hun solidari-
teitsacties tijdelijk worden opgeschort.

De vermoedelijke heropstart van de kaar-
tenverkoop van Samana is voorzien voor 
september. Aan diegenen die reeds kaarten 
in hun bezit hebben, wordt gevraagd om ze 
goed te bewaren. Ze blijven geldig. 

Ook bij Samana wordt de verkoop van tom-
bolaboekjes uitgesteld. De trekking zal op 
een latere datum plaatsvinden dan normaal 
was gepland.

OMGAAN MET CONFLICTEN IN HET GEZIN 
TIJDENS DE CORONACRISIS

5 TIPS

Professionele hulp bij geweld?
NOODSITUATIE? Politie:  101 / Medische noodhulp:  112

PROFESSIONELE HULP: Bel of chat met hulplijn  1712 bij vragen over geweld. Gratis en anoniem.

Meer info op
www.1712.be

www.slachtofferzorg.be

v.u. Bert Lam
beir | p/a CAW

 O
ost-Brabant | Redingenstraat 6 | 3000 Leuven | w

w
w

.1712.be

ZORG VOOR 
STRUCTUUR, VOOR 
JEZELF EN ELKAAR

Deel samen je dag in. 
Beweeg voldoende 

(wandelen, fietsen, yoga,...).
Doe leuke dingen samen 
en neem tijd voor jezelf. 
Geef elkaar elke dag een 

complimentje.

WORD JE BOOS?  
UIT JE GEVOELENS

Zeg wat je voelt of schrijf 
het op. Laat kinderen 

tekenen of hun gevoelens 
uitbeelden met speelgoed.

BESPREEK 
SPANNINGEN EN 

CONFLICTEN

Wat maakt jou en andere 
gezinsleden (weer) rustig? 

Wat ontspant je?  
Praat over oplossingen.  

Na een ruzie: praat het uit.

DRUK OP DE 
PAUZEKNOP

Verlies je controle? Tel tot 
10, Adem diep in en uit, 

Ga naar buiten. Gaat iemand 
over jouw grens?  
Neem afstand. 

Zoek een veilige plek.

ZOEK STEUN OF HULP

Blijf contact houden met 
vrienden en familie. Praat 

met iemand die je vertrouwt. 
Zoek professionele hulp  
(bv. telefonisch/online).
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Familieberichten

Geboorten januari, februari en maart 2020
· Mets Lars, 4 januari 2020, kind van Mets Sam en De Cordt Natasja
· Marijnissen Noor, 13 januari 2020, kind van Marijnissen Jurgen en Sprangers Elien
· Kemland Lukas, 18 januari 2020, kind van Kemland Domien en Sigo Shari
· De bruyn Ellis, 26 januari 2020, kind van De bruyn Bart en Van Opstal Jill
· Spreuwers Oscar, 2 februari 2020, kind van Spreuwers Stijn en Kenis Karlijn
· Van Velthoven Tijs, 3 februari 2020, kind van Van Velthoven Tom en Van den Schoor Janne
· Deelen Tyler, 8 februari 2020, kind van Deelen Kevin en De Deken Catharina
· Oprins Dylan, 13 februari 2020, kind van Oprins Tim en Meyers Lise
· Aioanei Cristiana, 14 februari 2020, kind van Aioanei Cristian-Nicolae en Aioanei Maria-Mirabela
· Ciobanu Gabriel, 18 februari 2020, kind van Ciobanu Nicolae-Adrian en Ciobanu Loredana
· Verbunt Jens, 25 februari 2020, kind van Verbunt Jeroen en Joosen Nele 
· Van Den Heuvel Lenn, 28 februari 2020, kind van Van Den Heuvel Gilima en Maes Charlien
· Sprangers Preben, 29 februari 2020, kind van Sprangers Charlotte en Lippens Renka
· Stalmans Sinn, 6 maart 2020, kind van Stalmans Niels en Van Bavel Cindy

Huwelijken februari en maart 2020
· Van Hemeldonck Eddy en Winokan Junita, 14 februari 2020
· Van Looveren Jan en Van Hout Saskia, 29 februari 2020
· Hapers Ben en Koks Hanne, 6 maart 2020

Overlijdens februari en maart 2020
· Wilmsen Frans °1952   †  1 maart 2020
· Aerts Maria °1937   †  2 maart 2020
· Faes Jozefa °1926   †  5 maart 2020
· Van Besauw Hendrik °1938   †  9 maart 2020
· Mertens Frans °1961   † 10 maart 2020
· Reyntjens Lodewijk °1941   † 11 maart 2020
· Claesen Irena °1931   † 13 maart 2020
· Roelen Leonia °1925   † 18 maart 2020
· Kerstens Jacob °1936   † 25 maart 2020
· Matthé Maria °1933   † 25 maart 2020
· Van Dyck Maria °1932   † 26 maart 2020
· Dufraing Joanna °1932   † 28 maart 2020
· Nooyens Maria °1931   † 30 maart 2020
· Fransen Leo °1932   † 30 maart 2020

· Van Goubergen Philomena °1930 †  2 februari 2020
· Oprins Alfons °1934 †  2 februari 2020
· Gorrens Frans °1926 †  2 februari 2020
· Kemland Marcel °1952 †  4 februari 2020
· Michielsen Roger °1954 †  5 februari 2020
· Fransen Rudy °1959 †  6 februari 2020
· Wilms Jozefina °1926 †  6 februari 2020
· Snels Ludo °1954 †  9 februari 2020
· Vermeiren August °1944 † 11 februari 2020
· Degenaers Marie °1937 † 12 februari 2020
· Neefs Lea °1938   † 14 februari 2020
· Roes Josephina °1925   † 14 februari 2020
· Gorrens Willy °1953   † 15 februari 2020
· Verpoorten Jozef °1940   † 16 februari 2020
· Aerts Joannes °1938   † 17 februari 2020
· De Pauw Paul °1951   † 19 februari 2020
· Van Besauw Jan °1933   † 26 februari 2020
· Van Gorp Josephus °1936   † 27 februari 2020
· Claessens Irma °1930   † 28 februari 2020
· Hostens Lea °1950   † 29 februari 2020
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Surf naar de archiefbank
van Rijkevorsel

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel beschikt 
sinds kort over een eigen online archiefbank, 
de centrale plaats voor jouw stamboomon-
derzoek. Op archiefbank.rijkevorsel.be kun 
je de databank 24 op 24 uur kosteloos raad-
plegen vanaf eender welke locatie waar in-
ternet beschikbaar is: thuis in de zetel, aan 
jouw bureau, ... van op eender welk toestel. 
Je hoeft je hiervoor dus niet langer te ver-
plaatsen naar het gemeentehuis.
De archiefbank laat je toe gegevens van (ex-)
inwoners van Rijkevorsel op te zoeken, te 
consulteren, op te slaan in je eigen dossier 

of af te drukken. Om je op weg te helpen, 
vind je er ook een praktische handleiding te-
rug. Het enige dat je moet doen om onmid-
dellijk toegang te krijgen tot duizenden ak-
ten en gegevens is je registreren. Dit duurt 
slechts enkele seconden en is volledig gratis.

De online databank bevat:
· geboorteakten ouder dan 100 jaar
· huwelijksakten ouder dan 75 jaar
· overlijdensakten ouder dan 50 jaar

Meer info:
· dienst burgerzaken 
· 03 340 00 30
· burgerzaken@rijkevorsel.be
· archiefbank.rijkevorsel.be
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Anti-pestweek
in GLS De Wegwijzer

Tijdens de week van 17 tot en met 21 febru-
ari was het de anti-pestweek. In de klassen 
werd extra aandacht besteed aan wat pes-
ten kan veroorzaken, hoe we er tegen kun-
nen reageren en wat we moeten doen als 
we zien dat er wordt gepest. Elke morgen 
besteedden we, voor we naar de klas gin-
gen, een moment waarop we met de hele 
school samenkwamen. Hier werd besproken 
wat we van elkaar verwachtten en dat het 
niet alleen bij woorden mocht blijven. We 
zongen liedjes tegen het pesten. We dansten 
de move tegen pesten en we bespraken wat 
de vier stippen op onze handen betekenden 
die iedereen erop had gezet. 

Een problematiek die we nooit mogen los-
laten als school, als maatschappij. Getuige 
ook enkele reacties van de kinderen:
· Ik ben al eens gepest geweest en dan wil 

je gewoon niet naar school (tweede leer-
jaar).

· Het ergste bij het pesten vind ik de kin-
deren die erbij staan en gewoon meedoen 
(vierde leerjaar).

· Deze momenten, die we samen hebben 
gedaan, zijn goed. Dan hoort iedereen 
wat men van ons verwacht (zesde leer-
jaar).

Tijdens deze momenten was er ook de pre-
mière van het schoollied. Een lied dat we 
aan al onze kinderen hebben aangeleerd en 
regelmatig samen zullen zingen. Je gaat het 
nog dikwijls horen. Hieronder de tekst van  
het refrein:

En midden op het plein
staat de eik trots te zijn
Hij kijkt op ons neer en zegt keer op keer
Dit is top, dit is af dit is wauw, ik sta paf
Hip, hip, hoera, voor De Wegwijzer.

Internationale Dag tegen 
Holebifobie en Transfobie

Op 17 mei is het 30 jaar geleden dat de 
WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, ho-
moseksualiteit uit de lijst van geestesziek-
ten schrapte. Sindsdien heeft de holebi- en 
transgendergemeenschap deze dag uitge-
roepen tot de Internationale Dag Tegen Ho-
lebifobie en Transfobie (IDAHOT).

LEVEN EN WELZIJN
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Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en 
transgenderverenigingen, roept alle ge-
meenten op om op 17 mei de regenboogvlag 
uit te hangen als teken van solidariteit.

Dit jaar zullen de regenboogvlaggen in Rij-
kevorsel wapperen en krijgen enkele regen-
boogzebrapaden opnieuw een likje gekleurde 
verf. Wanneer de Leo Pleysierbibliotheek te-
rug open is, zal er aan de inkom een tafel 
voorzien worden met daarop allerlei boeken 
rond het thema.

Met deze acties wil het bestuur tonen dat 
onze gemeente begaan is met alle inwoners, 
ongeacht hun seksuele oriëntatie of gender-
identiteit. Discriminatie, op welke basis dan 
ook, is onaanvaardbaar.

Meer info:
· www.cavaria.be
· www.lumi.be

Nieuwe toiletten
in de Sint-Luciaschool

Maandag 2 maart was het eindelijk zover. 
Na een periode van bijna vier maanden re-
novatie werden de nieuwe toiletten voor de 
kinderen van het eerste, tweede en derde 
leerjaar in de Sint-Luciaschool in gebruik 
genomen. Gedaan met het stof in de gan-
gen, het geklop en geboor, het gebruik van 
de mooie toiletwagen. Terug naar de ver-
trouwde omgeving, maar wel in een nieuw 
jasje en in de frisse kleuren wit en groen.

Dit heugelijke moment moest natuurlijk 
even gevierd worden. Mister Proper en Ma-
dame Pipi kondigden de opening aan. Na het 
voorlezen van een grappig gedicht over het 
drolletje werden de tien wc-geboden voor-
gelezen. Ze benadrukten meerdere keren 
hoe belangrijk het is om na het toiletbezoek 
de handen goed te wassen.

De controleurs zijn enkele kinderen van het 
zesde leerjaar die tijdens de pauzes con-
trole uitvoeren of de kinderen de tien gebo-
den netjes opvolgen. Daarna werd luidkeels 
afgeteld en werd het wc-papierlint doorge-
scheurd door de controleurs. Zo werden de 
toiletten officieel geopend.

Hier nog enkele uitspraken van de kinderen:
· Dankzij de controleurs van het zesde leer-

jaar blijven onze nieuwe toiletten altijd 
proper achter !

· Ik vind de kleuren en de tegels van de toi-
letten heel mooi !

· Ik vind dat de toiletten beter doorspoelen 
en we wassen hier graag onze handen.

· De sloten van de toiletten gaan goed 
dicht. Zo hoeven we niet bang te zijn. 

· Er is ook een mini-toilet voor de mini’s 
(kids van het eerste leerjaar) op onze 
school.

· Er is ook een mini-lavabo !
· Nu zijn er meer wasbakken om je handen 

te wassen.
· Proper, fris, nieuw! Het groen is wel 

heeeeeeeeeeeeeeeeeeel groen !
· Mister Proper en Madame Pipi hadden 

grappige kleren aan en gekke borstels bij.
· De toiletten lijken veel groter. Je hoort 

het doortrekken niet meer en we vinden 
het heel mooi. 
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Het lokaal bestuur
dankt alle vrijwilligers

In onze gemeente zijn tal van diensten die 
ondersteund worden door vrijwilligers: de 
vrijwilligers in het woonzorgcentrum, het 
parochiaal team in het woonzorgcentrum, 
de chauffeurs van de Minder Mobielen Cen-
trale, de vrijwilligers van het zwerfkatten-
beleid, de zwerfvuilruimers, de vrijwilligers 
in de kinderopvang, het voorleesteam, de 
sneeuwruimers, de compostmeesters, ...

Al deze vrijwilligers maken, dankzij hun 
belangeloze inzet, van onze gemeente een 
mooie gemeente !

De ‘week van de vrijwilliger’ was dan ook 
de ideale gelegenheid om al deze vrijwilli-
gers in de bloemetjes te zetten. Wat zouden 
we zijn zonder al deze vrijwillige inzet ? Om 
de woorden van dank kracht bij te zetten 
nodigde het lokaal bestuur op 4 maart haar 
vrijwilligers uit voor een feestmaaltijd in de 
raadzaal in het gemeentehuis.

Vrijwilligers gezocht
In onze maart-editie kon je reeds lezen dat 
onze Rijkevorselse verenigingen op zoek zijn 
naar vrijwilligers. Ook volgende organisaties 
zouden nog graag een oproep doen naar vrij-
willigers via deze weg.

Rode Kruis Rijkevorsel is op 
zoek	naar	extra	brugfiguren
Brugfiguren zijn vrijwilligers die helpen een 
brug te bouwen tussen de school en thuis 
voor kinderen in de kleuter- of lagere school 
die het moeilijk hebben op school. Het gaat 
om kinderen in een moeilijke thuissituatie 
of onstabiele leefomgeving, kinderen met 
beperkte kennis van het Nederlands of on-
voldoende ondersteuning thuis. Je hebt geen 
pedagogisch diploma nodig, maar moet wel 
minstens achttien jaar oud zijn. Het Rode 
Kruis zorgt voor een basisopleiding. Daar-
naast kun je ook rekenen op de steun van 
je collega’s.

Meer info:
· 0476 96 97 73
· info@rijkevorsel.rodekruis.be

LEVEN EN WELZIJN

© Dirk Geets
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Buddy’s gezocht
Wil jij graag je talenten ontwikkelen en mee 
kansarmoede bestrijden ? Ben jij leergierig 
en laat je je niet weerhouden door een te-
genslag ? Word dan buddy en maak mee het 
verschil !

Met deze woorden willen wij veerkrachtige 
mensen enthousiasmeren om kansbiedende 
buddy te worden van een persoon die het 
geloof in een betere toekomst verloren is. 
Het buddy-duo spreekt af om samen iets te 
doen (een goede babbel, wandelen, koken, 
...). Door de aanwezigheid en ondersteuning 
krijgt de buddy opnieuw vertrouwen in zich-
zelf en de toekomst en kan hierdoor de re-
gie van zijn/haar leven weer in eigen handen 
nemen.

Buddy zijn kun je leren ! Een boeiende oplei-
ding en interactieve workshops geven je in-
zicht in kansarmoede en empowerment. Je 
oefent de juiste basishouding om als buddy 
verbinding te maken met deze wereld. Je 
wordt Meester in Empowerment. Je wordt 
hierdoor ook een veerkrachtiger collega, 
partner, ouder.

De ArmenTeKort Buddy Community staat 
steeds voor je klaar. Via regelmatige opvol-
ging, driemaandelijkse intervisies en uitdie-
pende masterclasses bieden we jou structu-
rele ondersteuning in je traject als buddy. 

Meer info:
· www.armentekort.be/buddy

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

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

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

brengen
· meegaan naar mutualiteit, verzekering, ...

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

Meer info:
· 0471 81 23 32
· bizkempen@cawdekempen.be
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Oxfam neemt afscheid
van Rijkevorsel

Twaalf jaar geleden nam het bestuur van Rij-
kevorsel het initiatief om als gemeente het 
Fairtrade-label te bekomen. Daarop heeft 
een groep van een 30-tal enthousiaste vrij-
willigers, onder deskundige leiding van Astrid 
Meijer, een arbeidsintensieve start gemaakt 
om van Rijkevorsel een FairTradeGemeente 
te maken door een Oxfam Wereldwinkel op 
te starten. En dit met de hulp van Oxfam 
Wereldwinkel Beerse die de moederwinkel 
werd.

De eerste stappen werden gezet met stand-
jes op de markt en op verscheidene festivi-
teiten zoals de kerstmarkt. Na het verkrij-
gen van de broodnodige subsidies van de 
gemeente werd in 2009 een pand gehuurd 
langs de Oostmalsesteenweg.

Het is dan ook met spijt in het hart dat de 
organisatie, in samenspraak met de vrijwil-
ligers, heeft besloten om al de activiteiten 
stop te zetten en de winkel te sluiten. Deze 
samenwerking eindigt in onderling overleg 
en goede verstandhouding. Deze beslissing 
werd genomen om verschillende redenen 
o.a. Fairtrade-producten worden meer en 
meer in alle winkels aangeboden waardoor 
de verkoop sterk verminderde, de vrijwilli-
gersgroep wordt ook kleiner en kleiner en 
het vinden van opvolging voor diegenen die 
al die jaren al gezorgd hebben voor de goeie 
gang van zaken is niet gelukt.

Toch sluiten de medewerkers van Oxfam 
Wereldwinkel Rijkevorsel met fierheid dit 
hoofdstuk af. Zij hebben de inwoners van 
Rijkevorsel, van jong tot oud, laten kennis-
maken met eerlijke producten en het belang 
van eerlijke handel. Afsluiten, dat doen ze. 
Maar zeker met een zeer positief gevoel en 
een warme dankbaarheid naar al de trouwe 
klanten toe, maar vooral ook naar de vrijwil-
ligers toe voor hun jarenlange engagement 
en enthousiasme !

Anonieme Alcoholisten (AA)

Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep 
van mannen en vrouwen die hun ervaring, 
kracht en hoop met elkaar delen om hun ge-
meenschappelijk probleem op te lossen en 
anderen te helpen bij het herstel van hun 
alcoholisme.
Ook in Rijkevorsel is er een zelfhulpgroep 
die op regelmatige basis samenkomt. Heb je 
nood aan een luisterend oor en steun ? Neem 
contact op met AA Rijkevorsel: 
· 0477 77 98 45
· Molenstraat 40 - 2310 Rijkevorsel

Meer  info:
· info@aavlaanderen.org 
· www.aavlaanderen.be     

LEVEN EN WELZIJN
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Bloed geven in mei

Stel je voor: jij kunt zomaar het leven van 
iemand redden, gewoon door bloed te ge-
ven. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma 
of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, be-
valling of operatie bijvoorbeeld. Ben je min-
stens 18 jaar en in goede gezondheid, aarzel 
niet om bloedgever te worden! Het vraagt 
amper een klein uurtje van je tijd. Dus waar 
wacht je op ?

Wil jij ook bloed geven ? Het Rode Kruis or-
ganiseert dit bij jou in de buurt. Je kunt 
hiervoor terecht in de Parochiezaal van Sint-
Jozef op 11 en 19 mei, dit telkens van 18.00 
tot 21.00 uur.

Veiligheidsmaatregelen
in verband met het coronavirus
Er worden omwille van het coronavirus en-
kele extra voorzorgsmaatregelen genomen:
· begeleiders waken over social distancing 

(minstens 1,5 meter afstand houden)
· wasbekkens om de mensen die binnen en 

buiten gaan de mogelijkheid te bieden 
hun handen te wassen

· drie verplegers dragen een mondmasker 
en dienen zoals steeds hun handen gron-
dig te wassen met alcoholgel

· er zijn elf bedden ter beschikking, echter 
hier wordt ook rekening gehouden met de 
regels van social distancing

Meer info:
· www.facebook.com/rodekruisrijkevorsel
· www.rodekruis.be/onsdorpgeeft

Juridische bijstand:
telefonisch advies

De wekelijkse raadplegingen in het Justitie-
huis te Turnhout in het kader van de eer-
stelijnsbijstand zijn voor onbepaalde tijd 
geschorst omwille van het coronavirus en 
dit zolang de uitzonderingstoestand duurt. 
De nood aan dringend juridisch advies blijft 
evenwel onverkort bestaan. Daarom heeft 
de Commissie voor Juridische Bijstand be-
slist om telefonisch advies te geven.

Elke werkdag tussen 14.00 en 16.00 uur is 
een advocaat telefonisch bereikbaar via de 
Advocatenlijn Turnhout op het nummer 0476 
36 31 92. Dit advies is uiteraard gratis. De 
Advocatenlijn Turnhout is enkel bedoeld 
voor dringende vragen die het einde van de 
coronacrisis niet kunnen afwachten.

Net als bij de gewone consultaties zal de ad-
vocaat een aantal persoonsgegevens vragen 
met het oog op de statistiek: geboortejaar, 
geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, ...

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

 

Meer    
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING

Lokaal bestuur kant zich tegen betalende 
parking station Noorderkempen

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel kant zich resoluut tegen de beslissing van 
de NMBS om de parking aan het treinstation Noorderkempen betalend te 
maken.

Onze buurgemeente Brecht is sinds geruime tijd vragende partij om de parking aan station 
Noorderkempen uit te breiden. De resultaten van een digitale bevraging bevestigden inderdaad 
dat de parking te klein is. Meer nog, het betalend maken van het parkeren zal ervoor zorgen 
dat heel wat reizigers terug naar de auto zullen grijpen.

Ook het lokaal bestuur van Rijkevorsel verwacht een toename van het autoverkeer door deze 
ingreep en betreurt de beslissing van de NMBS dan ook ten zeerste.

Na eerdere briefwisseling tussen het lokaal bestuur van Rijkevorsel en de NMBS zijn er nog 
steeds verscheidene argumenten die weerlegd kunnen worden om de parking betalend te ma-
ken. De oplossing ligt er dan ook niet in om de parking betalend te maken, des te meer in de 
uitbreiding ervan.



Verbod op ‘Poortje Pik’ dit jaar

Poortje Pik is in Rijkevorsel een traditie waarbij jongeren in de 
nacht van 30 april op 1 mei losse zaken uit straten en voortuinen 
naar een centrale plek in het dorp brengen.

Deze traditie werd de voorbije jaren gedoogd door het lokaal 
bestuur, zolang er geen opzettelijke beschadigingen werden 
vastgesteld. In het licht van de huidige coronacrisis spreekt 
het voor zich dat het lokaal bestuur dit jaar een verbod instelt 
voor Poortje Pik.

Tijdens de nacht van 30 april op 1 mei zal er verhoogd toezicht 
zijn door de lokale politie en worden de mobiele camera’s ge-
plaatst. Elke overtreding wordt beboet met een GAS-boete.
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Extra parkeerplaats voor 
personen met een handicap

Al opgemerkt ? De technische dienst heeft 
voor het gemeentehuis een extra parkeer-
plaats voor personen met een handicap 
aangelegd. Dankzij deze extra parkeerplek 
moeten de gebruikers ervan een minder 
grote afstand overbruggen om in het ge-
meentehuis of in het Klooster te geraken.

Bereikbaarheid lokale politie
Noorderkempen

Ook de politiezone Noorderkempen neemt 
de nodige maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Hierdoor 
kunnen ze vermijden dat er te veel mensen 
in een kleine ruimte moeten wachten.

De belangrijkste maatregel daarbij is dat ze, 
voor niet-dringende politiezaken, voorlopig 
enkel nog op afspraak werken. Die kun je 
telefonisch maken tijdens de weekdagen 
van 8.00 tot 17.00 uur op het nummer 
03 340 88 00. Deze afspraken vinden 
plaats op het hoofdkantoor te Hoog-
straten, Vrijheid 13. De wijkkantoren 
hebben tijdelijk hun deuren gesloten. 
De politie doet een warme oproep om 

enkel een afspraak te maken wanneer het 
nodig is. Als je twijfelt, kun je steeds te-
lefonisch overleggen met de onthaalmede-
werker.

Bel voor vragen over corona niet naar de po-
litie, maar naar het nationale noodnummer 
0800 14 689. Bel enkel naar de politie als je 
politiehulp nodig hebt. Voor dringende nood-
hulp blijven zij uiteraard beschikbaar via het 
nummer 101.

· mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
· noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
· www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
· pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu  - 03 340 88 50

 

Meer    
info
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Vergroening wagenpark

BOUWEN EN WONEN

Het lokaal bestuur zet volop in op de vergroening van het wagenpark. 
Zo werd in januari 2020 onze nieuwe vrachtwagen 26T met kraan en 
containersysteem in gebruik genomen. Dit is onze tweede vrachtwagen die 
niet op diesel rijdt, maar op CNG.

Er is een structureel plan om het wagenpark aan te passen aan de nieuwste technologieën en 
milieunormen. Rekening houdend met het specifieke gebruik van deze voertuigen, wordt er voor 
kleine modellen (kleine bestelwagens - kleine personenwagens) voor elektrische aandrijving ge-
kozen. Grotere voertuigen (grotere bestelwagens) zullen op CNG rijden. Voor de machines voor 
de technische dienst volgen we de ontwikkelingen van de markt omdat zij zich op een trager 
tempo aanpassen/ontwikkelen. Ook blijven we de ontwikkelingen opvolgen met betrekking tot 
elektrische grote bestelwagens die een aanhangwagen kunnen trekken.

Dit jaar zullen in principe nog zeven elektrische voertuigen besteld worden voor de technische 
dienst. Dit gaat om nieuwe voertuigen voor de ploegbazen, de deskundige wegen, de schilders, 
de elektricien en ook één voor de groendienst. Ook worden er nog twee bestelwagens op CNG 
aangekocht, voor de metsers en de schrijnwerkers. 

Het hoeft geen betoog dat de auto-industrie volop in ontwikkeling is en alternatieven zoekt voor 
de voertuigen met een verbrandingsmotor. Tegenstrijdige berichten maken de zoektocht er niet 
eenvoudiger op. Vandaag zijn er bovendien ontelbaar nieuwe versies met verschillende motori-
seringen op de markt, wat de oefening er ook al niet makkelijker op maakt. De eerste uitdaging 
is dan ook up-to-date blijven. Het lokaal bestuur wil hier graag een voortrekkersrol in spelen. 
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Hoe goed is jouw dak 
geïsoleerd ?

Fluvius nam in 2018 een warmtefoto van het 
hele grondgebied van Rijkevorsel. Op deze 
foto kun je voor jouw huis zien of er door 
het dak veel warmte naar buiten ontsnapt 
of niet. Zo weet je meteen of je je dak best 
(extra) isoleert.

Ziet je dak op de foto blauw, dan ontsnapt 
er weinig warmte doorheen je dak. Bij een 
groene kleur scoor je matig. Alle andere 
kleuren geven aan dat er veel warmte door-
heen je dak naar buiten vliegt. Hoe meer 
warmte er door je dak ontsnapt, hoe hoger 
je energierekening zal oplopen. Het dak is 
immers verantwoordelijk voor het meeste 
warmteverlies van je woning.

Benieuwd naar het resultaat
van jouw woning?
· Bekijk het resultaat van jouw dak via 

dakinzicht.fluvius.be/mijn-dak.
· Bespreek je liever samen de resultaten en 

wat je kunt doen om dit te verbeteren? 
Maak een afspraak op het gemeentehuis 
via www.rijkevorsel.be/warmtefoto of 
maak je afspraak bij de dienst Omgeving.

Groepsaankoop dakisolatie en 
groendaken tot 30 juni 2020
Scoort je dak slecht ? Dan is (bijkomende) 
dakisolatie wellicht een oplossing. Tot en 
met 30 juni 2020 kun je nog deelnemen aan 
de groepsaankoop dakisolatie van het lokaal 
bestuur Rijkevorsel in samenwerking met 
IOK. Bovendien voorziet Fluvius een premie 
voor dakisolatie.

De groepsaankoop dakisolatie wordt gecom-
bineerd met een groepsaankoop groenda-
ken. Groendaken hebben tal van voordelen: 
ze bufferen het regenwater op het dak, zor-
gen voor verkoeling tijdens warme zomer-
dagen, zetten CO2 om in zuurstof en halen 
fijnstof en NOX uit de lucht. Een groen dak 
oogt natuurlijk ook veel mooier dan een grijs 
exemplaar.

Alle prijzen en voorwaarden zijn geldig tot 
30 juni 2020 en kun je vinden op de web-
site www.iok.be/dakisolatie of de website 
www.iok.be/groendak. Geen internet ? Neem 
dan contact op met de dienst Omgeving.

Als de voorwaarden je gunstig lijken, kun 
je rechtstreeks contact opnemen met één 
van de gekozen firma’s. De firma bezorgt na 
plaatsbezoek een persoonlijke offerte op ba-
sis van de gekozen prijzen en voorwaarden.

Zeer goed Goed Matig Slecht Niet geïsoleerd
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Maak van de digitale meter
een slimme meter

Sinds juli vorig jaar is Fluvius begonnen met 
de uitrol van de digitale meter. Ook in Rij-
kevorsel werden al in heel wat huizen de 
tellers vervangen door een nieuwe digitale 
meter. Die zorgt er voor dat je meterstan-
den automatisch worden doorgestuurd naar 
Fluvius.
Maar met een paar extra’s kan deze meter 
heel wat meer. Op maakjemeterslim.be kun 
je vinden hoe je van je digitale meter een 
slimme meter kunt maken. Dat is handig, 
want zo’n slimme meter kan je leven een 
pak eenvoudiger maken. Zo kan hij bijvoor-
beeld:

· Sluipverbruik traceren
· Afzonderlijke toestellen meten
· Hun energieverbruik over verschillende 

periodes vergelijken
· En nog veel, veel meer

Maakjemeterslim.be is een initiatief van 
Flux50 met steun van de Vlaamse overheid.

BOUWEN EN WONEN

Dringend gezocht: vrijwilligers zwerfkattenbeleid

Verwilderde katten of zwerfkatten zijn oorspronkelijk vaak huiskatten en hebben jammer genoeg geen baasje dat 
zorgt voor eten, beschutting en verzorging. Het aantal zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk toenemen als 
er niet ingegrepen wordt, met veel dierenleed en heel wat hinder voor de bevolking tot gevolg.

Om het probleem van zwerfkatten aan te pakken, voert het lokaal bestuur al enige tijd een zwerfkattenbeleid 
waarbij getracht wordt het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke manier te beperken. Hiervoor doet het lo-
kaal bestuur beroep op vrijwilligers om de zwerfkatten te vangen, naar de dierenarts te brengen en terug te zetten 
op de plaats van vangst. 

We komen stilaan in de periode dat er meer meldingen komen van zwerfkatten. Daarom deze oproep om ons team 
van vrijwilligers te komen versterken. Vele handen maken het werk immers lichter.

Een vrijwilliger heeft recht op een kilometervergoeding van vang-
plaats kat naar dierenarts en terug en een tussenkomst voor de 
algemene kosten (zoals telefoonkosten, kattenvoer, ...) van € 3 per 
kat. Heb je een hart voor dieren en wil je een bijdrage leveren tot 
het welzijn van de zwerfkatten ? Kun je je altijd vrij maken, of op 
bepaalde dagen, avonden of een weekend ? Neem dan snel contact 
op met de milieudienst !

Meer info:
· Milieudienst - 03 340 00 23 - milieudienst@rijkevorsel.be © Matthew Masin
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Bestrijding processierupsen

De vorige jaren werd de gemeente geteis-
terd door een steeds toenemend aantal nes-
ten processierupsen. In 2019 was het zelfs 
zo erg dat we er niet in slaagden om in alle 
bomen op openbaar domein die werden aan-
getast, de nodige bestrijdingen uit te voe-
ren, zelfs niet met de hulp van de brandweer 
en de civiele bescherming. Het ging in totaal 
immers om meer dan duizend bomen.

Preventieve behandeling
Dit jaar zal de gemeente naast een curatieve 
bestrijding, nl. het effectief wegbranden of 
wegzuigen van de nesten, eerst een preven-
tieve behandeling laten uitvoeren. Dit wil 
zeggen dat in de loop van de maand mei de 
bomen besproeid worden met een biologisch 
product. Dit zou in het beste geval een ef-
fectiviteit van 80 % hebben, zodat we dit 
jaar hopelijk maar een vijfde van de cura-
tieve  bestrijdingen moeten uitvoeren. 

Aan het gemeentebos zullen, indien nodig, 
waarschuwingsborden worden geplaatst en 
het is niet ondenkbaar dat er ook bepaalde 
zones worden afgesloten.

Belangrijk om weten is dat de gemeente en-
kel nesten bestrijdt in bomen die op open-
baar domein staan. Er is één uitzondering 
hierop, namelijk als de bomen aan de andere 
kant van de baangracht staan, maar de nes-
ten een risico vormen voor weggebruikers.

Ecologische bestrijding
We richten ons oog echter ook al op de toe-
komst.  Zo is de provincie Antwerpen bezig 
met een aantal proefprojecten. Het doel 
hiervan is niet zozeer de processierups uit 
te roeien, maar de plaagdruk binnen de per-
ken te houden. Niet bestrijden is immers de 
meest ecologische oplossing. Er wordt nu 
volop getest met alternatieve bestrijdingen, 

zoals het inzetten op de groei van de mezen-
populatie, vermits zij een natuurlijke vijand 
zijn van de processierups. Ook wordt er na-
gegaan in welke bermen andere natuurlijke 
vijanden zoals sluipwespen en sluipvliegen 
het best gedijen. Tot slot is er een pilootpro-
ject waarbij de  grote poppenrover terug in 
onze contreien wordt uitgezet. Deze maat-
regelen zouden, in tegenstelling tot de hui-
dige preventieve en curatieve bestrijding, 
dan ook een meer structurele oplossing kun-
nen bieden en zijn ook minder schadelijk 
voor de biodiversiteit.

Een haard van
processierupsen melden
Meldingen van processierupsen kun je steeds 
doen via het meldingsformulier op de web-
site of per e-mail naar de technische dienst.

Meer info:
· technische.dienst@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/meldingen
· www.rijkevorsel.be/processierups
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Bestrijding van ratten

De bruine rat
Bruine ratten, ook wel rioolratten of Noorse 
ratten genoemd, leven in stedelijke gebie-
den waar veel mensen aanwezig zijn, maar 
ook in agrarische gebieden waar koeien, var-
kens en kippen aanwezig zijn. Ze voelen zich 
zo goed in de buurt van de mens dat ze waar-
schijnlijk nooit helemaal kunnen uitgeroeid 
worden. Ze planten zich zeer snel voort, 60 
jongen per jaar is geen uitzondering. Net 
daarom moeten we goed samenwerken om 
de overlast te beperken.

Waarom bestrijden ?
Voor je hier aan begint is het van belang om 
te weten waar de ratten zich bevinden. Ze 
gebruiken meestal dezelfde paadjes. Die 
herken je aan de uitwerpselen en pootaf-
drukken. 

Iedereen is bij wet verplicht om op zijn ei-
gen terrein de bruine rat te bestrijden. Dit 
is niet zonder reden. De rat brengt ziekten 
over (via uitwerpselen, urine en haren), ver-
oorzaakt schade aan infrastructuur (isolatie-
materiaal, kabels,...) en gewassen.

Bestrijdingsmethodes
Zorg ervoor dat de rat het niet tof vindt in 
de buurt van je woning. Ze zoekt een hoekje 
op met eten en drinken binnen handbereik. 
Hieronder enkele tips die je kunt volgen:
· Sluit voedselvoorraden af en laat niets 

rondslingeren
· Bewaar huisvuil in een afgesloten contai-

ner en voer het zo snel mogelijk af
· Voeder je huisdieren ’s morgens, zodat de 

rat ’s nachts geen buffet vindt
· Sluit buitenkraantjes goed af en vermijd 

stilstaand water

Als de preventieve maatregelen geen succes 
hebben, dan is de volgende stap het vangen 
van de ratten. Je kunt op deze manier te 
werk gaan:
· Gebruik meerdere klemmen, verkrijgbaar 

in doe-het-zelfzaken
· Zorg voor aantrekkelijk lokaas (kaas of 

chocolade)
· Plaats ze dwars op het paadje, zodat de 

rat er letterlijk tegenaan botst 

Wanneer de klemmen niet volstaan kun je 
gif inzetten. Dit is vooral bij grote populaties 
noodzakelijk. Leg het gif niet open en bloot 
en leg het bij vermoedelijke schuilplaatsen. 
Maak het goed vast en gebruik maximum 
100 g per keer. Je geduld kan op de proef ge-
steld worden aangezien het soms wel twee 
weken duurt vooraleer ze aan het gif komen. 
Blijft het probleem te lang aanhouden, con-
tacteer dan het lokaal bestuur.

Meer info:
· 03 340 00 76
· technische.dienst@rijkevorsel.be

BOUWEN EN WONEN
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Dieren en het coronavirus

Heb je dieren in huis of kom je ermee in con-
tact ? Is jouw huisdier ziek en weet je niet of 
je bij de dierenarts terechtkunt ? Je twijfelt 
wat kan en mag met de huidige maatrege-
len ? ...
De Vlaamse overheid geeft op haar website 
een aantal goede tips en vermeldt de ver-
schillende regelgevingen die van toepassing 
zijn. 

Meer info:
· dierenwelzijn.vlaanderen.be/
 corona-maatregelen

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

 

Meer    
info

zoekt een (m/v)

DESKUNDIGE GEBOUWEN (B1-B3)
DERDE OPROEP

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

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

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

PROFIEL

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

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelor diploma of daarmee 
gelijkgesteld. Schoolverlaters worden toegelaten tot de 
selectieprocedure mits voorlegging van een studiebewijs: 
het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op het 

moment van indiensttreding. 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 ? 

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel 
uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de 
personeelsdienst uiterlijk op 7 mei 2020. Je verstuurt je 
schriftelijke kandidatuur aangetekend per post t.a.v.
lokaal bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel.
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.

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

 

Meer    
info
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WERKEN EN ONDERNEMEN

Eerst en vooral zijn er een aantal premies: de compensatiepremie, hinderpremie, aanmoedi-
gingspremie en de Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen. De overheid heeft ook 
subsidies die gericht zijn op tewerkstelling en stimulering van het ondernemerschap. Zo is er 
bijvoorbeeld een subsidie voor de aanwerving van langdurig werkzoekenden, een transitiepre-
mie naar ondernemerschap en een arbeidskaart voor economische migranten. Terugbetaling 
van bepaalde leningen en het betalen van een aantal belastingen kunnen uitgesteld worden.

Werknemers die terugvallen op technische werkloosheid kunnen rekenen op 70 % van hun loon 
(begrensd tot € 2750), maar ook zelfstandigen blijven niet in de kou staan. Zij kunnen gebruik ma-
ken van het overbruggingsrecht (€ 1291 voor alleenstaanden en € 1614 voor wie een gezin heeft).

Tot slot zijn er nog een reeks steunmaatregelen in het leven geroepen voor gesubsidieerde sec-
toren zoals cultuur, sport, media en jeugd. Ook voor toerisme en de land- en tuinbouw worden 
verschillende maatregelen genomen door de regering.

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/steunondernemers

Steunmaatregelen corona
voor ondernemers

Het coronavirus treft vele zelfstandigen en ondernemers erg hard. Ook 
het sluiten van winkels heeft een grote impact en zal nog lange tijd zijn 
sporen nalaten. Om hen te ondersteunen voorzien zowel de federale als de 
Vlaamse overheid een aantal steunmaatregelen, alsook een versoepeling van 
verschillende bestaande subsidies. 
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· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· greet.vdab@nkwerkt.be - 03 340 00 38

 

Meer    
info

Help de oogst

Onze bedrijven uit de land- en tuinbouwsec-
tor kunnen je hulp goed gebruiken tijdens 
deze coronacrisis. Er zijn handen tekort bij 
het planten, oogsten en sorteren. Ook op de 
veilingen is extra hulp welkom. Ben je werk-
zoekend, tijdelijk werkloos of wil je gewoon 
graag de handen uit de mouwen steken ? Dan 
kun je tijdelijk inspringen en werkgevers uit 
de nood helpen. Op die manier draag je jouw 
steentje bij, doe je extra ervaring op en kun 
je wat bijverdienen. 

Nuttig om weten is dat als je tijdelijk werk-
loos bent, je 75 % van je uitkering behoudt 

én een loon krijgt voor de dagen dat je werkt 
van jouw tijdelijke werkgever. Ook vrijwil-
lig kun je aan de slag, je hebt nog steeds 
recht op je werkloosheidsuitkering. Je hoeft 
bovendien tot 30 juni 2020 geen toestem-
ming te vragen aan RVA om vrijwilligerswerk 
te doen.

Meer info:
· www.vdab.be/helpdeoogst
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Daarom riepen veldrijders Toon en Thijs Aerts, burgemeester Dorien Cuylaerts en enkele jonge-
ren uit Rijkevorsel een tijdje geleden de inwoners op om thuis te blijven. Dit deden ze aan de 
hand van ludieke filmpjes, met als slagzin: Ook al is het ‘hot’, blijf in uw kot !

Met de filmpjes duiden ze het belang aan van de opgelegde maatregelen. Het opvolgen van de 
huidige richtlijnen is dan ook enorm belangrijk ! Door thuis te blijven, vermijd je de kans om 
besmet te geraken en verhinder je ook om het virus door te geven aan familie, vrienden of 
kwetsbare personen. Een wandeling maken mag uiteraard, maar spreek niet af met vrienden 
en blijf niet op een bank in het bos zitten. Houd steeds rekening met de sociale afstand en 
respecteer de hygiëneregels (regelmatig handen wassen, in je elleboog niezen, ...). Het is heel 
eenvoudig en het werkt !

Het zijn tijdelijke inspanningen die we nu moeten leveren om elkaar zo snel mogelijk terug te 
zien. Dus: blijf thuis. Zorg voor jezelf. Zorg voor anderen. Hou vol !

Bekijk de filmpjes op www.rijkevorsel.be/blijfinuwkot. 

Ook al is het ‘hot’, blijf in uw kot !
Sinds een aantal weken kunnen we terug genieten van een stralend 
lentezonnetje. Hierdoor bestaat het gevaar dat we de teugels een beetje 
laten vieren wat betreft de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan.
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Eén op vijf kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pesten. Bijna één kind op 
twintig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een 
hardnekkig probleem. Velen van hen dragen daar heel lang de gevolgen van want pesten is nog 
steeds één van de grootste problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Tijdens 
de 15de Vlaamse Week tegen Pesten maakten ook onze Rijkevorselse scholen een vuist tegen 
pesten ! 

Week tegen pesten: heel Rijkevorsel doet mee

GLS De Wegwijzer

Sint-Luciaschool

GVBS Het Kompas

GVKS Het Moleke
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Kiekeboe 2020:
een zomer vol spel en plezier

Hoera, het is bijna zomervakantie! Tijdens 
de grote vakantie is de vakantiewerking an-
ders dan tijdens de korte schoolvakanties. 
De Kinderclub en speelpleinwerking Kieke-
boe slaan dan hun handen in elkaar om een 
gezamenlijke vakantiewerking aan te bie-
den. Hieronder vinden jullie wat meer info 
over de vakantiewerking tijdens de grote 
vakantie. Let op: dit is onder voorbehoud 
dat de huidige maatregelen in het kader 
van het coronavirus tegen dan zijn afge-
nomen. De meest actuele info kunnen jullie 
steeds terugvinden op onze gemeentelijke 
website www.rijkevorsel.be/kiekeboe of 
onze Facebookpagina ‘Kind in Rijkevorsel’.

Openingsmomenten en
tarieven Kiekeboe
Vanaf 6 juli tot en met 28 augustus orga-
niseren de jeugddienst en de Kinderclub 
zeven weken speelpleinwerking Kiekeboe. 
Met deze speelpleinwerking willen we alle 
kinderen en jongeren een toffe vakantie be-
zorgen. Tijdens de week van 20 tot en met 
24 juli zijn de deuren van Kiekeboe en de 
Kinderclub gesloten.
Een dagje Kiekeboe loopt van 8.30 uur tot 
16.30 uur en kost € 6. Maakt je kind gebruik 
van de voor- of na-opvang in de Kinderclub 
(voor 8.30 uur of na 16.30 uur), dan betaal 
je hiervoor € 0,90 per begonnen half uur. 
Op 1, 2 en 3 juli en 31 augustus is er geen 

speelpleinwerking Kiekeboe. Dan staat de 
Kinderclub borg voor een portie spelplezier.

De folders van Kiekeboe met alle nuttige 
weetjes zullen eind mei via de scholen ver-
deeld worden. We hopen dat je even de tijd 
neemt om deze met zoon- of dochterlief 
door te nemen. Zo kunnen jullie samen kie-
zen voor een knallende vakantie.

Leeftijdsgroepen
tijdens Kiekeboe
Kleuters vanaf 2,5 jaar tot en met de kleu-
ters van het derde kleuterklasje spelen in 
de Kinderclub centrum, Molenstraat 22. Zij 
kunnen zich uitleven onder begeleiding van 
een enthousiaste groep monitoren en bege-
leiders van de Kinderclub. De kleuters gaan 
niet op uitstap. Voor hen zal er echter wel 
een originele activiteit in het kader van de 
themaweek worden voorzien. De Kinderclub 
centrum is geopend vanaf 6.45 uur tot 19.00 
uur. De kinderen die na de zomervakantie 
naar het eerste leerjaar gaan, mogen (na 
overleg met de coördinatoren) ook al aan-
sluiten bij de lagere schoolwerking.

Kinderen vanaf het eerste leerjaar spe-
len in de Kinderclub Sint-Jozef, Pioenstraat 
26. Zij kunnen daar terecht vanaf 7.00 uur 
tot 18.00 uur en een dagje Kiekeboe loopt 
van 8.30 uur tot 16.30 uur. Om de verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan, werd er besloten om geen uitstappen 
te plannen naar het buitenland of ook niet 
naar drukke openbare plaatsen. De weken 
dat er geen uitstap wordt gepland, zal er wel 
een originele activiteit worden voorzien die 
doorgaat in Rijkevorsel.

Elke ochtend om 8.45 uur stipt vertrekt er 
aan de Kinderclub centrum de groep fiet-
sers van de lagere school naar de Kinderclub 
Sint-Jozef. De fietsers worden steeds bege-
leid door monitoren en een bezemwagen. De 
route loopt langs rustige wegen.

VRIJE TIJD
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Voor de tieners is er een schitterende waaier 
aan activiteiten uitgewerkt. Een folder met 
de geplande activiteiten mogen zij in mei in 
de bus verwachten of komen ophalen bij de 
jeugddienst of raadplegen op de website. 

Voor Kiekeboe Plus (kinderen met een han-
dicap of leerachterstand) streven we een 
geïntegreerde werking na. Zij nemen onder 
begeleiding van een monitor deel aan de ac-
tiviteiten van de kleuters of van de lagere 
school. Om hen in de meest passende leef-
tijdsgroep te plaatsen, vragen we om vooraf 
met de coördinatoren te overleggen. Het is 
ook handig dat wij op voorhand alle data 
doorkrijgen waarop de kinderen aanwezig 
zullen zijn. Zo kunnen wij zorgen voor vol-
doende begeleiding.

Inschrijven voor Kiekeboe
Voor de dagjes speelpleinwerking van 6 juli 
tot en met 28 augustus moet er niet op voor-

Datum Doelgroep Uitstap
·  6 tot 10 juli Tieners Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ De Mosten
·  8 juli Lagere school Circusworkshop
· 15 juli Lagere school Blotevoetenpad + speeltuin Bokrijk
· 15 juli Tieners Bobbejaanland
· 27 tot 31 juli Tieners Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ De Mosten
· 29 juli Lagere school Schapenhof + BoerAdrie 
· 29 juli Tieners Wakeboard + klimmen in de Mosten
·  5 augustus Lagere school Avonturendag Hoge Rielen
·  5 augustus Tieners Hoge Rielen: buiten koken + sjorren
· 19 augustus Tieners Karten en lasershooten
· 24 tot 28 augustus Tieners  Tienerkamp ‘Wakeboard & Adventure’ De Mosten
· 26 augustus Tieners  Schermen
· 23 augustus Kleuters + lagere school Attractiedag

Uitstappen Kiekeboe 2020 (o.v.b. maatregelen coronavirus)
Hieronder vind je alvast een overzicht van de Kiekeboe-uitstappen tijdens de zomervakantie van 2020.
Meer informatie over deze uitstappen vind je binnenkort terug in de folder of op onze website:
www.rijkevorsel.be/kiekeboe ! 
· Lagere school: geboortejaar 2008 t.e.m. 2013
· Tieners: geboortejaar 2004 t.e.m. 2009

hand worden ingeschreven. De kostprijs van 
€ 6 per dag wordt nadien gefactureerd. Voor 
de uitstappen is het wel verplicht om vooraf 
in te schrijven !

Inschrijven voor de uitstappen, voor de At-
tractiedag en voor opvang in de Kinderclub 
centrum van woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli 
en op 31 augustus kan online vanaf maandag 
8 juni 2020 om 19.00 uur tot en met de ui-
terste inschrijvingsdatum. Meer informatie 
over het online inschrijven vind je terug op 
de website www.rijkevorsel.be/kiekeboe. 
Je kunt via i-school (onze inschrijvingssite) 
ook ineens een Kiekeboe t-shirt bestellen 
voor je kind. Deze is niet verplicht maar 
wordt wel aangeraden omwille van de goede 
zichtbaarheid tijdens uitstappen.

Meer info en inschrijvingen:
· 03 340 00 55 - jeugddienst@rijkevorsel.be
· 03 340 00 56 - kinderclub@rijkevorsel.be
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welingen MX2, waarbij ze alle 41 ingeschre-
ven jongens achter zich liet.

Sportjongere van het jaar 2019 is Aaron 
Dockx. Net zoals Toon won hij het Belgisch 
Kampioenschap veldrijden in Kruibeke, 
maar dan bij de eerstejaars nieuwelingen. 
Als tweedejaars nieuweling slaagde hij er in 
2019 in om alle veldritten waaraan hij deel-
nam te winnen.

De titel van Sportploeg van het jaar ging 
naar het koppel Frans (Sus) Loomans en An 
Van Herck. Op respectievelijk 70- en 69-ja-
rige leeftijd wandelden ze te voet naar Com-
postella, goed voor een tocht van 97 dagen 
waarin ze 2 385 km wisten te overbruggen.

Overzicht laureaten en 
genomineerden
Een overzicht van de winnaars en de geno-
mineerde sportlaureaten vind je hieronder 
per categorie terug. De laureaten werden 
verkozen door de algemene vergadering van 
de Sportraad van Rijkevorsel.

Winnaars Sportgala

Op vrijdag 21 februari 2020 vond de huldi-
ging van de Rijkevorselse sportlaureaten, 
de kampioenen en de sporters met uitzon-
derlijke sportieve prestaties van 2019 plaats 
tijdens het Sportgala Rijkevorsel. Bij deze 
wensen wij hen allen nogmaals een dikke 
proficiat en hopen dat 2020 voor hen sportief 
even hoogstaand mag zijn als het voorbije 
jaar !

Laureaten 2019
Toon Aerts mocht de titel van Sportman van 
het jaar in ontvangst nemen. 2019 was een 
indrukwekkend jaar voor Toon. Hij behaalde 
de Belgische titel in Kruibeke, een bronzen 
medaille op het WK veldrijden in Bogense en 
hij werd eindwinnaar van de UCI Wereldbe-
ker Veldrijden.

Kaya Hens is verkozen tot Sportvrouw van 
het jaar.  Dit jaar kroonde ze zich in het mo-
torcross tot Belgisch Kampioen bij de nieu-

Sportman 2019
· Winnaar: Toon Aerts
 (wielrennen - cyclocross)
· Overige genomineerden:
 Thijs Aerts (wielrennen - cyclocross)
 Ken Tax (wielrennen)

Sportvrouw 2019
· Winnaar: Kaya Hens (motorcross)
· Overige genomineerden:
 Amber Aernouts (wielrennen)
 Ilka Leenaerts (kruisboogschieten)

© Dirk Geets © Dirk Geets
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Sportjongere 2019
· Winnaar: Aaron Dockx
 (wielrennen - cyclocross)
· Overige genomineerden:
 Loris Dekkers (motor GP)
 Daan Heylen (zwemmen)
 Elian Van Steen (handboogschieten)
 Chloé Vrints (judo)

Sportploeg 2019
· Winnaar: Frans Loomans en Ann Van 

Herck (wandelen)
· Overige genomineerden:
 FC Sint-Jozef SK eerste ploeg (voetbal)
 KWB Volleybal Rijkevorsel (volleybal)
 TC De Valk U11/4 (tennis - interclub)

© Dirk Geets© Dirk Geets

Rijkevorsel is een boekstartgemeente

Boekstart wil jou samen met je baby of peuter laten genieten van boeken, want wat je vroeg leert, 
leer je voor het leven. Zo is dat ook met lezen. Door jonge kinderen vroeg te laten kennismaken 
met boeken, gaat er een wereld van verbeelding en nieuwe woorden voor hen open. Boekstart wil 
ouders laten genieten met hun kinderen door het lezen van boeken. De woordenschat van baby’s 
en peuters die veel woorden horen, groeit razendsnel. Bovendien is het bewezen dat kinderen het 

makkelijker krijgen op school als ze vroeg beginnen met lezen. Daarbij is het niet alleen leerrijk voor kinderen maar 
versterkt het ook de band tussen ouder en kind. 

Boekstartpakket
In het pakket dat je in een Boekstartgemeente krijgt als je kind zes maanden oud is, zit een zacht voelboekje. 
Daarnaast vind je er ook de infobrochure ‘Baby’s houden van boeken’ en de boekstart-groeimeter in terug. Woon 
je in Rijkevorsel en ga je met je baby in een consultatiebureau van Kind en Gezin op controle ? De vrijwilliger die 
je verwelkomt zal het pakket meegeven. Ga je niet bij Kind en Gezin op controle, vraag dan in de bibliotheek naar 
je Boekstart-babypakket. Als jouw kind vijftien maanden oud is krijg je bij kind en Gezin een bon om je Boekstart-
peutertas in de bibliotheek op te halen. In de bibliotheek krijg je een mooie tas met twee kartonboeken. Ook de 
brochure ‘Peuters houden van boeken’ vind je er in terug. ‘Met boeken de wereld ontdekken’ geeft je meer infor-
matie over taalontwikkeling en hoe boeken de leefwereld van je peuter vergroten.

Meer info:
· 03 340 00 50 - bibliotheek@rijkevorsel.be
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Week van de opvoeding:
ga jij de uitdaging aan ?

Tijdens de week van 16 tot 23 mei 2020 
wordt er in Vlaanderen en Brussel de Week 
van de Opvoeding georganiseerd. Dit jaar is 
het thema ‘Opvoeden is geen (wed)strijd’. 
Met dit thema wordt duidelijk gemaakt dat 
opvoeden geen (wed)strijd mag zijn, niet 
tussen ouders onderling maar ook niet tus-
sen de ouders en het kind ! Er moet net met 
verschillende actoren worden samengewerkt 
om een goede opvoeding te bereiken !

Om de kinderen te stimuleren zal de Kin-
derclub tijdens deze week allerlei ontspan-
nende activiteiten plannen.
Als ouder kun je ook meedoen want het lo-
kaal bestuur daagt jullie allemaal uit om 
gedurende deze week allerlei ontspannende 
activiteiten te doen met je kinderen. Doe 
je mee, dan maak je kans op een prachtige 
hangmat zodat je nadien nog veel kunt ont-
spannen met je kind(eren).

Wat moet je doen ? Ga elke dag van de week 
onze uitdaging aan, neem er een foto van 
en plaats het op Facebook of Instagram met 
de hashtag #wvdoRijkevorsel én bezorg de 
foto aan kinderclub@rijkevorsel.be of via de 
Facebook Messenger van ‘Kind in Rijkevor-
sel’. Heb je geen Facebook of Instagram ? 
Dan mag je ons ook gewoon je foto doormai-
len. Onze uitdagingen kun je vanaf woens-
dag 6 mei terugvinden op de gemeentelijke 
website. Er wordt ook elke dag een herinne-
ring gestuurd via de Facebookpagina ‘Kind in 
Rijkevorsel’. Jullie doen toch ook mee ?

Meer info:
· 03 340 00 56
· kinderclub@rijkevorsel.be 
· www.rijkevorsel.be/wvdo 

Tijd zat:
vormingen aanbieden
aan een goedkoop tarief

Tijd zat ... Dat zeggen ze in de Kempen als 
het niet aankomt op wat extra uren of da-
gen. Maar we horen die uitspraak steeds 
minder. Want iedereen heeft het druk, druk, 
druk. Hoe komt dat ? En vooral, wat kunnen 
we eraan doen ? ‘Tijd zat’ gaat op zoek naar 
antwoorden.

Organiseer goedkoper
Op www.tijdzat.be vind je 26 lezingen of 
workshops die je als Kempense vereniging of 
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groep via Vorming Plus Kempen goedkoper 
kunt boeken. Als je bij de tien eerste aan-
vragers bent die een Tijdzat-activiteit pro-
grammeren in de Week van de Vrije Tijd (2 
tot 10 mei 2020), kost die je niets !

Meer info:
· www.tijdzat.be

Gebruik van wegwerp-
drankverpakkingen tijdens 
publieke evenementen

Vanaf 1 januari 2020 is het serveren van 
drank in wegwerpbekers, blikjes of petfles-
jes op evenementen verboden, tenzij de 
organisator een systeem voorziet dat garan-
deert dat minstens 90 % van de wegwerp-
bekers gescheiden wordt ingezameld voor 
recyclage.

Er is via IOK de mogelijkheid om rode af-
valcontainers te ontlenen specifiek voor het 

verzamelen van wegwerpbekers op evene-
menten. Er zullen zakken voor in deze con-
tainers voorzien worden om de wegwerpbe-
kers in te verzamelen. Nadien kun je deze 
zakken met correct ingezamelde wegwerp-
bekers aanbieden op het recyclagepark. Er is 
ook de mogelijkheid om herbruikbare bekers 
te huren via De Sprong vzw. Meer informatie 
hierover kun je vinden op www.backcup.be. 

Het college van burgemeester en schepenen 
besloot enkele maanden geleden dat alle  
organisatoren, horecazaken, cafés, hande-
laars en verenigingen bij het organiseren 
van een publiek evenement waarbij meer 
dan 500 personen worden verwacht er geen 
drank meer mag worden aangeboden in glas 
of blik. Vragen voor uitzonderingen dienen 
steeds te worden voorgelegd aan het college 
van burgemeester en schepenen.

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



zoekt (m/v)

BIBLIOTHECARIS -
COÖRDINATOR CULTUUR EN TOERISME (B1-B3)

met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, in voltijds contractueel dienstverband (38/38 uur).

BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING 

Als ‘bibliothecaris - coördinator cultuur en toerisme’ heb je 
de leiding over de gemeentelijke bibliotheek en coördineer 
je de gemeentelijke cultuurdienst en de dienst toerisme. Je 
zorgt voor de nodige beleidsondersteuning, stimuleert de 
bibliotheek- en cultuurparticipatie bij de burger en verzekert 
een kwaliteitsvolle dienstverlening aan alle betrokken 
actoren.

PROFIEL

Je hebt een brede culturele interesse en een 
frisse en professionele kijk op de sector. Je sterke 
verantwoordelijkheidszin uit zich in probleemoplossend en 
resultaatgericht werk. Verder beschik je over organisatorisch 
en leidinggevend talent en hanteer je een vlotte en heldere 
communicatiestijl.

VERDERE INFORMATIE 

Je bent titularis van een bachelordiploma of een daarmee 
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene 
selectieprocedure. Er wordt een wervingsreserve voor twee 
jaar aangelegd. Relevante beroepservaring kan worden 
gevaloriseerd. Schoolverlaters worden toegelaten tot de 
selectieprocedure mits voorlegging van een studiebewijs: 

het vereiste diploma dient voorgelegd te worden op het 
moment van indiensttreding. Een informatiebrochure met een 
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van 
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kun 
je terugvinden op de gemeentelijke website.

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE UITDAGENDE JOB ? 

Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg te
kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je 
sollicitatiebrief en cv, een uittreksel uit het strafregister én 
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 
7 mei 2020. Verstuur je schriftelijke kandidatuur aangetekend 
per post t.a.v. het lokaal bestuur, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. 
Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen
bij de personeelsdienst. 

· 03 340 00 13 (14-15)
· job@rijkevorsel.be
· www.rijkevorsel.be/vacatures

 

Meer    
info

44

Piepeloeren in Veussel

Ja hoor, de lente is weer in het land. De per-
fecte timing om je al warm te maken voor 
‘Piepeloeren in Veussel’. Op zondag 5 juli 
2020 laat Toerisme Rijkevorsel je andermaal 
binnenkijken op enkele bijzondere plaatsen 
in onze gemeente. Dus noteer zeker deze 
datum al in je agenda (o.v.b. coronamaatre-
gelen). Een uitgestippelde fietsroute brengt 
je langs mooie stopplaatsen. Net zoals bij de 

vorige edities van Piepeloeren wordt er wat 
streeklekkers aangeboden.

Aan de fietsroute is een zoektocht verbon-
den waar je mooie prijzen mee kunt winnen. 
De dag wordt afgesloten op het molenter-
rein. In de volgende 2310 volgt meer info.

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

VRIJE TIJD



Aanvraag seizoensreservatie
gemeentelijke lokalen

Intussen zijn we al enkele maanden ver in 2020 en zijn vele 
verenigingen bezig met de opmaak van hun kalender voor het 
seizoen 2020-2021.

Vaak maken verenigingen gebruik van gemeentelijke lokalen 
voor het inrichten van hun activiteiten. Indien je een lokaal wil 
reserveren voor het seizoen 2020-2021, kun je hiervoor een aan-
vraag doen via evenementen@rijkevorsel.be en dit voor 8 mei 
2020.

De nodige formulieren en documenten met betrekking tot loka-
lenverhuur kun je terugvinden op de website
www.rijkevorsel.be/lokalenverhuur.
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Week van de
Keigezonde Kempen

Tijdens de week van 1 tot 7 maart 2020 werd 
er in heel de Kempen de ‘Week van de Keige-
zonde Kempen’ gevierd. Ook in Rijkevorsel 
hebben we dit uitgebreid gedaan.

De lagere schoolkinderen kregen de kans 
om een gevoelsbutton te kiezen die duide-
lijk maakt hoe hun gevoel op dat moment 
was. Sommige kinderen voelden zich sterk, 
anderen waren dan weer holderdebolder 
verliefd .

Voor de ouders, maar ook voor onze senio-
ren, werd er op dinsdag 3 maart een kook-
workshop georganiseerd. In de namiddag 
ging deze workshop door in wzc Prinsenhof 
zodat onze oudste inwoners konden deelne-
men. ’s Avonds werd er gekookt in de Kinder-
club centrum. Dat was lekker smullen. 

Ook de sociale dienst vierde mee en deelde 
gratis tandenborstels, tandpasta en drinkbe-
kers uit aan hun bezoekers.

Wees er maar zeker van: de Kempen is kei-
gezond ! 

· bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
· cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
· jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
· sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
· toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 53

 

Meer    
info
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#2310

’t Veussels TonjelVereniging in de kijker

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Wij zijn een enthousiaste bende die steeds 
weer een poging doet om een theaterstuk te 
zoeken waarin we zelf veel uitdagingen vin-
den die uiteindelijk leiden tot een opvoering 
waar wij, maar vooral ook ons publiek, veel 
deugd aan beleven.

In maart 1988 heeft ’t Veussels Tonjel haar 
eerste productie gebracht met ‘In het vro-
lijke weerhaantje’. Enkele oud-KLJ’ers heb-
ben de vereniging opgericht en we zijn ge-
stadig blijven groeien. 

Wij brengen jaarlijks twee producties op 
de planken. Op het einde van het jaar is dit 
meestal een ontspannend stuk, iets waar 
eens goed mee gelachen kan worden. De 
traditie is ook dat wij steeds met Kerstmis 

spelen. Voor de echte billenkletser krijg je 
de mensen nog wel uit hun luie zetel maar 
we slagen er ook in om de zalen te doen vol 
lopen met iets minder voor de hand liggende 
stukken. We vinden het zelf altijd prettig 
om die uitdaging aan te gaan. Zowel voor  
de spelers als voor onze fantastische mede-
werkers voor decor en licht en geluid moet 
het spannend blijven. Sinds een tiental jaren 
brengen we ook een voorjaarsstuk. Hier dur-
ven we al iets verder te gaan, onze grenzen 
op te zoeken en te kiezen voor een drama. 
 
Waar zijn jullie gevestigd ?
’t Veussels Tonjel heeft geen vaste stek. Een 
ideale plek om toneel te spelen heeft ons 
dorp jammer genoeg niet. Onze uitvalsbasis 
is al sinds enkele jaren de parochiezaal van 
Sint-Jozef Rijkevorsel. Maar al meermaals 
hebben we op locatie gespeeld en dit maakt 
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het toch altijd weer iets spannender. Met 
plezier denk ik dan terug toen we ‘Heuvels 
van blauw’ brachten op het fabrieksterrein 
van Ebema (net tussen de stortbuien in) en 
de voorstellingen van Jeanne in een schuur 
op Bolk en een jaar later bij Mie Tracteur.

Werken jullie samen
met andere verenigingen ?
Het is altijd prettig om met andere vereni-
gingen samen te werken. Zo hebben enkele 
jonge gasten van de Fanfare Vermaak na 
Arbeid ons muzikaal begeleid in Cabaret 
d’Amour en de meest intense samenwerking 
was ook met diezelfde fanfare en vele figu-
ranten bij Jeanne.

Ook hebben wij voor de toeristische dienst 
van Merksplas gedurende drie jaren de cul-
turele wandeling ‘De luimige landlopers’ 
verzorgd. 

Wat waren voor jullie
de mooiste momenten ?
Het mooiste aan toneel spelen blijft toch 
nog altijd de appreciatie van je publiek. 
En we mogen wel stellen dat we gedurende 
de afgelopen jaren een trouw publiek heb-
ben opgebouwd. Ook hebben we tweemaal 
meegedaan aan ‘De gouden handjes’ van 
Open Doek. Voor Per(r)ongeluk wonnen we 
een gouden handje voor het decor en voor 
Jeanne kregen we een handje voor decor, 
beste vrouwelijke hoofd- en bijrol.

Deze productie blijft toch wel het hoogte-
punt uit onze toch al lange toneelgeschiede-
nis. Ik citeer uit het verslag van de jury van 
de gouden handjes: “Jeanne is een mooie, 
historische evocatie van een plaatselijke 
gebeurtenis ten tijde van de Eerste Wereld-
oorlog, met een massa zeer gedisciplineerde 
acteurs/actrices, een zeer degelijke fanfare 
en een meer dan uitstekend hoofdperso-
nage. Een prestatie waarop ’t Veussels Ton-
jel terecht fier mag zijn”. 

Wat willen jullie als vereniging 
ooit nog bereiken ? 
’t Veussels Tonjel wil blijven verrassen en, 
als het zou kunnen, in een eigen theater-
zaaltje. Dit blijft toch nog wel onze ultieme 
droom. Hou onze website in ’t oog. We zul-
len je tijdig op de hoogte brengen van onze 
nieuwe producties. 

Wie nomineren jullie als 
volgende vereniging
en waarom ?
We hebben ook een jaarlijks teerfeest. Ver-
leden jaar hebben we in de namiddag een 
initiatie gekregen in het handboogschieten 
bij de Sint-Sebastiaansgilde. De Jef deed dit 
fantastisch goed en we hebben gemerkt dat 
dit een vereniging is die actief blijft probe-
ren om jong volk aan te trekken en ze tonen 
dat handboogschieten geen oubollige sport 
is. Vandaar onze nominatie voor de Sint-Se-
bastiaansgilde.

’t Veussels Tonjel

· Hoofdactiviteit: toneel en amusement
· Aantal jaren actief: 32 jaar
· Aantal leden: 35 leden
· E-mail: tveusselstonjel@skynet.be
· Website: www.tveusselstonjel.be
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#2310

Volk van
Veussel

Kennen jullie Leonie(ke) Roelen nog ?
Leonie Roelen, bekend in Rijkevorsel als ‘Juffrouw Roelen’, is op 25 maart 
overleden in woonzorgcentrum Den Brem. Een gekend figuur in Rijkevorsel en 
daarom verdient ze een plaats in de rubriek ‘Volk van Veussel’ in deze 2310.

Leonie was een kleuterleidster in hart en nieren. De school was haar leven. Vanaf 1945 tot 
1976 gaf ze les in Rijkevorsel. Ze begon een klas met jongens, want vroeger werden jongens en 
meisjes zelfs in de kleuterschool streng gescheiden. Tussen de 45 en 55 kinderen in de klas was 
toen de regel. In 1976 ging ze op pensioen maar de school bleef in haar hart. En toen het met 
haar geheugen niet meer zo goed ging, vertrok ze nog heel geregeld naar haar school. Velen 
onder jullie zullen haar dan ook zeker nog kennen en er waarschijnlijk goede herinneringen aan 
hebben.

Buiten haar kleuterleidster zijn, heeft zij nog vele andere dingen gedaan voor Rijkevorsel. 
Zo was ze achttien jaar lang voorzitster van KLJ meisjes (vroeger BJB genoemd).Wanneer er 
toneel werd gespeeld voor de jeugd zorgde zij voor de muzikale omlijsting met haar harmo-
nica. Platenspelers of cd waren er toen nog niet. Ze werd ook gevraagd om te spelen op o.a. 
buurtfeesten in Rijkevorsel en zelfs tot in Geel. En dat allemaal met de fiets, haar harmonica 
vast gemaakt op het stoeltje. Leonie deed ook veel vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. 
Zoals werken in de bibliotheek, kindjes wegen op het kinderheil, helpen met de missiefeesten 
en mensen gaan bezoeken voor ziekenzorg. Ze was altijd een luisterend oor voor mensen die 
er nood aan hadden.

Leonieke blijft in onze gedachten als een zeer gedreven, warm iemand. Bedankt voor alles.

 © Heemkundige Kring van Rijkevorsel
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Het venster van Veussel

Het venster van het gemeentehuis

Het venster van Hanne De Ridder

Het venster van Kristine Maegh

Het venster van Katleen Wuyts

Het venster van Leen Sprangers

Het venster van
Ann Hapers

Het venster van Fanny de Locht

Wij vroegen ons af wat jullie zicht is vanuit jullie ‘kot’. 
Hierbij een selectie van foto’s op sociale media

met de hashtag #venstervanveussel.
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Samen met leeftijdsgenoten van de andere Kempense gemeenten nam hij deel aan de Kem-
pense kinderklimaattops. Onder begeleiding van Good Planet Belgium dachten de kinderen 
na over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Daarnaast ver-
sierden de kinderen een toekomststoel waarmee ze de gemeenten willen aanmoedigen om 
klimaatvriendelijke beslissingen te nemen. De formule van de kinderklimaatambassadeurs en 
de toekomststoel past binnen het project Kempen2030, waarbij de Kempense gemeenten het 
engagement aangaan om 40 % CO2 te besparen tegen 2030.

#2310

Volk van
Veussel

Kinderklimaatambassadeur Jaan De Cordt
Voor aanvang van de gemeenteraadszitting op maandag 2 maart overhandigde 
de 11-jarige Jaan De Cordt zijn klimaatstoel aan de gemeenteraad. Jaan is een 
bezige bij: hij doet aan atletiek, speelt gitaar en gaat met veel plezier naar de 
muziek- en tekenschool. Hij leest veel strips en bouwt graag met Lego Technic. 
Maar Jaan is sinds kort ook de kinderklimaatambassadeur van Rijkevorsel. 

Klimaatacties Rijkevorsel

Wat hebben wij met dit bestuur in Rijkevorsel vanaf 
2019 al ondernomen of wat gaan we de volgende jaren 
nog ondernemen op vlak van milieu ?

We nemen met onze gemeente deel aan de 1001 bo-
mencampagne. De bedoeling is dat elk gezin dit jaar 
één gratis boom krijgt. 

Bijenvriendelijk Rijkevorsel: Al onze gemeentelijke 
bloembakken aan de lantaarnpalen en bepaalde perk-
jes gaan we voorzien van bijenvriendelijke bloemen of 
planten. Aan het Geboortebos hebben we in november 
nog 150 bijenvriendelijke planten gezet als behaging. 
In de lente gaan we hier aan de voorkant nog een bij-
komend bijenvriendelijk perk aanplanten. 
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De overhandiging van deze klimaatstoel was voor ons dan ook een ideale gelegenheid om een 
aantal vragen te stellen aan Jaan.

Dag Jaan, kun je ons vertellen waarvoor de klimaatstoel dient ?
De bedoeling van de klimaatstoel is dat de gemeenteraad bij elke beslissing die genomen wordt 
even naar mijn stoel kijkt en nadenkt of het wel goed is voor het klimaat.

Je hebt de klimaatstoel mooi versierd. Wat staat er allemaal op ?
Ik heb er eerst kalenderblaadjes op gekleefd en wat spreuken over het klimaat. Daarna heb ik 
paddenstoelen en bloemen geknutseld en die erop gekleefd. Al deze dingen hebben een bete-
kenis. De kalenderblaadjes staan voor het nu handelen en niet morgen, want misschien is het 
dan al te laat. De bloemen verwijzen naar de natuur en de bomen, die veel CO2 uit de lucht 
halen. De spreuken spreken voor zich. Ze zijn een oproep om zorg te dragen voor het klimaat.

Waarom wou je klimaatambassadeur worden ?
Ik heb vorig jaar in februari met mijn grote zus Marie meegedaan aan een klimaatmars. Toen 
ben ik er meer over te weten gekomen en besefte ik dat er wat moest gebeuren.

Het park achter het SAS gaan we ook bijenvriendelijk 
aanleggen. Hiervoor zullen dit najaar de grondwerken 
starten. Onlangs hebben we nog vijf bijenhotels ge-
plaatst.

Om bepaalde natuurgebieden te verwerven hebben 
we € 300 000 voorzien in de begroting, om zo samen 
met Kempisch Landschap deze gebieden aan te kopen 
en ze daarna open te stellen voor de bevolking (30 % 
van de kosten voor de gemeente).

We blijven met onze gemeente deelnemen aan de ac-
tie Behaag onze Kempen, georganiseerd door IOK en 
verschillende natuurverenigingen.

Via een bestelformulier kun je bomen en/of hagen be-
stellen. Op het bestelformulier kun je zien of de boom 
bijvriendelijk of goed voor vogels is. In 2019 hebben 
de inwoners van Rijkevorsel bijna 1 200 stuks plant-
goed besteld. 



52

Hoe gaat het eraan toe bij een klimaattop ?
Heel leuk ! Er werd hier en daar gelachen. Het was een leuke groep. Tijdens de eerste klimaat-
top kregen we vooral uitleg over hoe we ervoor kunnen zorgen dat de CO2 uitstoot daalt. Nadien 
heb ik op school aan alle klassen gevraagd om na te denken over hoe we komen tot een CO2-
arme gemeente. Op de tweede klimaattop dachten we samen verder na over concrete ideeën 
voor een CO2-arme en duurzame gemeente. En tijdens de derde klimaattop mochten we een 
vriend meenemen en hebben we de klimaatstoel versierd. We hebben toen ook het startevent 
van Kempen2030 mee voorbereid.

#2310

De oude openbare verlichting langs de wegen gaan 
we helemaal vervangen door LED-verlichting. Met 
deze verledding starten we dit jaar en deze zou hele- 
maal klaar moeten zijn in 2030. Daarnaast gaan we 
dit jaar ook nog LED verlichte snelheidsborden laten 
plaatsen.

Gemeentelijke nieuwbouw of verbouwingen trachten 
we steeds duurzaam te realiseren onder de BEN-nor-
men (bijna energieneutraal). Voorbeelden van nieuw-

bouw: de bouw van elf nieuwe serviceflats op het Prin-
senhof waar we dit najaar mee zullen starten en het 
dienstgebouw aan het kerkhof. Ze zullen beiden voor-
zien worden van zonnepanelen zoals reeds tweederde 
van onze gemeentelijke gebouwen. De buitenisolatie 
van de elf nieuwe serviceflats wordt doorgetrokken 
naar de onderstaande flats.

Ook ons gemeentehuis zal een duurzame renovatie 
ondergaan.
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Welke acties heb je samen met de andere ambassadeurs
al ondernomen ?
We hebben in onze school of gemeente al geprobeerd om iedereen mee te laten nadenken en 
iedereen ervan bewust te maken dat er iets moet gebeuren. Een belangrijke spreuk die ik heb 
onthouden is: ‘Vandaag maak jij het klimaat van morgen !’.

Wat doe jij zelf ten voordele van het klimaat ?
Ik rijd altijd met de fiets naar school en ook voor mijn hobby’s neem ik de fiets. Als we naar 
de IKO-tekenschool in Hoogstraten gaan, dan carpoolen we met mijn vrienden. Daarnaast vind 
ik het niet erg om ook tweedehandskleren te dragen. Ik probeer er mee voor te zorgen dat er 
minder afval is. Ik gebruik herbruikbare potjes voor tussendoortjes en mijn boterhammen. En 
ik neem geen rietje aan als ik een flesje drinken bestel.

Er is een warmtefoto van alle daken in Rijkevorsel 
waarop je kunt zien of je dak goed geïsoleerd is. Je 
kunt deze foto via een link op onze gemeentelijke 
website raadplegen. De inwoners van Rijkevorsel kun-
nen gebruik maken van de samenaankopen dakisolatie 
en groendaken (zie ook pagina 29).

We hebben reeds onderzoek laten doen i.v.m. alterna-
tieve energiebronnen om de uitbreiding van de site Sas 
en de sportzone de Sonsheide te voorzien van warmte. 

Energie via restwarmte van fabrieken of serres is on-
derzocht door de Thomas More Hogeschool. Daarnaast 
hebben we ook dieptegeothermie laten onderzoeken.

In Rijkevorsel hebben wij een energiemeester. Hij 
komt volledig vrijwillig op vraag van de inwoners en 
geeft hen advies hoe ze energie kunnen besparen.

We hebben onze Rijkevorselse cadeaubox voorzien 
van een zakje bloemenzaadjes.
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#2310

Wat kun je als jongere doen om de impact op het klimaat
te verminderen ?
Jongeren zouden − voor zo ver het mogelijk is − altijd met de fiets of het openbaar vervoer 
moeten gaan.  Als het lukt, is carpoolen ook goed. Genoeg sporten en niet heel de dag voor de 
computer, laptop of gsm zitten. Geen afval op de grond gooien om stoer te doen en je afval 
goed sorteren. En minder vlees eten.

Zijn jullie in de school ook bezig met acties rond klimaat ?
Ja, bij ons op de Sint-Luciaschool gaan we met kleine groepjes kinderen in elk leerjaar wat uit-
leg geven. Met ons groepje gaan we in het vierde leerjaar een ganzenbordspel over het  klimaat 
spelen. Zo hopen we hen op het goede spoor te brengen.

Vorig jaar heb ik aan iedere klas gevraagd om na te denken over wat ze beter kunnen doen voor 
het klimaat. Uiteraard sorteren we ons afval op school. En het liefst hebben ze op school dat 
je een herbruikbaar potje meebrengt, zodat er minder afval is. Ook gebruiken we geen rietjes 
meer in de eetzaal.

Hartelijk dank en veel succes Jaan !

We werken ook nog verder aan de uitbreiding van reeds 
bestaande e-loket zodat je niet naar het gemeentehuis 
hoeft te komen en van thuis uit nog meer documenten 
kunt aanvragen, afprinten en/of afhandelen.

Dit voorjaar komt er nog een herziening en uitbreiding 
van de milieusubsidies. Wat vergroening op vlak van 
mobiliteit betreft, gaan we de komende vijf jaar ze-
ven oude auto’s vervangen door elektrische en zeven 
oude bestelwagens vervangen door bestelwagens op 
CNG (zie pagina 28). Ook gaan we bovenop de zes be-

staande elektrische laadpalen, dit jaar nog één laad-
paal bijplaatsen in Sint-Jozef tegenover de kerk.

We hebben deze legislatuur ook autodelen ingevoerd. 
Hiervoor zijn er twee wagens ter beschikking gesteld 
tegenover de kerk hier in Rijkevorsel.

We zijn ook juist gestart met de actie ‘milieuvriende-
lijk naar school komen’ waarbij de kinderen beloond 
worden met kermismunten indien ze te voet of met de 
fiets naar de school komen.
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OPENINGSUREN

Dorien Cuylaerts burgemeester N-VA
03 340 00 01  -  burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen: veiligheid, politie,
 brandweer, burgerlijke stand,
 gezondheid en derde leeftijd

Bob Van den Eijnden 1ste schepen CD&V
03 340 00 05  -  bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen: omgeving (ruimtelijke ordening
 en milieu), openbare werken,
 land- en tuinbouw en
 huisvesting-wonen

Karl Geens 2de schepen N-VA
0473 80 56 98  -  karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen: cultuur, bibliotheek, erfgoed,
 mobiliteit, communicatie,
 financiën-begroting, feestelijkheden
 en erediensten

Nathalie Cuylaerts 3de schepen N-VA
0496 50 10 80  -  nathalie.cuylaerts@n-va.be
beleidsdomeinen: lokale economie, middenstand,
 kinderopvang, kind en gezin,
 ontwikkelingssamenwerking,
 gelijke kansen en jeugd

Nathalie Stoffelen 4de schepen N-VA
0497 50 98 05  -  nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen: sport, personeel, onderwijs,
 toerisme, Europese aangelegenheden
 en dierenwelzijn

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

College van burgemeester en schepenen - vast bureau

Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.

Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur
 

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
woensdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
donderdag 8.00 - 12.00 uur 
vrijdag 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
zaterdag 8.00 - 14.00 uur

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.00 uur
maandag 15.30 - 19.30 uur
woensdag 13.00 - 15.30 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur 18.00 - 20.00 uur
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
woensdag 10.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur 18.00 - 20.00 uur
vrijdag 10.00 - 12.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22
schooldagen: maandag tot vrijdag 
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties: 6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26
schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
 6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur                   
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur
 nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties: opvang in het Centrum

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

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
dinsdag 10.00 - 12.00 uur
donderdag 10.00 - 12.00 uur

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag 14.00 - 16.30 uur

Wijk-Werken - Molenstraat 5
maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag 9.00 - 12.00 uur
na afspraak

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8
maandag 9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag 9.00 - 12.00 uur
woensdag 13.00 - 17.00 uur

Telefoonnummers
 Gemeentehuis 03 340 00 00
 Bevolking & lokale economie 03 340 00 30
 Bibliotheek 03 340 00 50
 Financiën 03 340 00 04
 GLS De Wegwijzer 03 340 00 60
 HVZ Taxandria 014 47 09 20
 Kinderclub 03 340 00 56
 Omgeving 03 340 00 20
 Recyclagepark 03 340 00 88
 Sociale dienst OCMW 03 340 39 65
 Technische dienst  03 340 00 76
 Vrije tijd 03 340 00 53
 Wijkpost politie 03 340 88 50
 Wijk-werken 03 340 00 38
 Woonzorgcentrum Prinsenhof 03 340 39 00

Openingsuren diensten: situatie voor afkondiging maatregelen corona                        
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Samen tegen corona !

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.


